
Тақриз

ба автореферати диссертатсияи Маҳмадалиева Муҳаббат Раҳмоновна таҳти 

унвони «Бобо Афзали Кошонӣ ва хусусиятҳои мавзуию бадеии рубоиёти ӯ» 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 

10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ пешниҳод мегардад.

Таҳқиқу баррасии ҳаёт ва эҷодиёти шуарову удабои форсу тоҷик аз 

масоили мубрами илми адабиётшиносӣ маҳсуб мешавад, ки то ба ҳол 

пажӯҳишҳои арзишманде роҷеъ ба зиндагӣ ва осори бархе аз онҳо аз тарафи 

муҳаққиқони дохилию бурунмарзӣ ба сомон расидааст. Бояд эътироф кард, ки 

таҳқиқоти анҷомдодаи муҳаққиқон тамоми пахдуҳои эҷодиёти шоирону 

нависандагони форсу тоҷикро, ки ҳар яке аз онҳо осори гаронарзише аз худ ба 

ҷой гузоштаанд, дарбар намегирад. Бинобар ин, зарур аст, ки роҷеъ ба ҳар яке аз 

онҳо таҳқиқоти ҷудогона ва мушаххасе анҷом дод.

Диссертатсияи Маҳмадалиева Муҳаббат Раҳмоновна дар мавзуи «Бобо 

Афзали Кошонй ва хусусиятҳои мавзуию бадеии рубоиёти ӯ» бо ҳамин мақсад 

таълиф гардидааст, ки саҳифаи тозаеро дар пажӯҳиши масоили адабиётшиносӣ 

боз мекунад. Диссертант мабоҳиси марбут ба мавзуъро дар се боб тарҳрезӣ 

карда, ҳар бобро ба фаслҳои алоҳида гурӯҳбандӣ намудааст.

Боби якуми диссертатсия - «Муҳити илмию адабӣ ва рӯзгори Бобо 

Афзали Кошонй» номгузорӣ шудааст, ки се зербоб «Кошон ва вазъи илмию 

адабии он дар замони Бобо Афзал», «Шарҳи илмии зиндагиномаи Бобо Афзал» 

ва «Ҷаҳонбинии адиб»-ро дар бар мегирад.

Муаллифи диссертатсия дар ин боб роҷеъ ба зиндагӣ ва осори Бобо 

Афзал, ки дар сарчашмаҳо ва тазкираҳо ба сурати иштибоҳ омада буданд, бо 

диди мунтақидона назар карда, номи пурраи шоир, вазъи сиёсиву адабӣ ва 

фарҳангии Кошон, ҷаҳонбинӣ, эҷодиёт ва воқеоти марбут ба рӯзгори орифи 

шоирро дар заминаи осори адиб ва манбаъҳои муътамад мушаххас намудааст.

Боби дуюми диссертатсия «Мероси илмиву адабии Бобо Афзали
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Кошонӣ» ном дошта, баррасии осори мансуру манзуми Бобо Афзал ва 

масъалаи интисоби рубоиёт ба Бобо Афзал аз мабоҳиси асосии фаслҳои боби 

мазкур ба ҳисоб мераванд. Унвонҷӯ масоили матраҳгардидаро хело 

мӯшикофона таҳқиқу баррасӣ намуда, теъдоди осори мансури Бобо Афзалро 

дар заминаи нусхаҳои дастнавису банашррасидаи адиб мушаххас намуда, аз 

назари мавзуъ ва мундариҷа шарҳ додааст. Ҳамчунин, муҳаққиқ асарҳои 

манзуми шоирро ба жанрҳои хурди лирикӣ, монанди қасоид, ғазалиёт, 

қитъаҳо, рубоиёт ва муфрадот дастабандӣ карда, роҷеъ ба онҳо маълумоти 

қобили мулоҳизае ироа намудааст.

Боби сеюми диссертатсияро диссертант «Хусусиятҳои мавзуию бадеии 

рубоиёти Бобо Афзали Кошонӣ» ном ниҳодааст. Ин боб дорои ду фаслу 

зерфаслҳо буда, таҳқиқу таҳлили мавзуъ ва мундариҷаи рубоиёти Бобо Афзал ва 

хусусиятҳои бадеии ашъори шоирро дар бар мегирад. Диссертант зимни 

таҳдили мундариҷаи рубоиёти шоир бо далоили муътамади илмӣ адибро аз 

мутаассиртарин афроди назарияи ваҳтади вуҷуд медонад. Инчунин, диссертант 

бо таваҷҷуҳ ба ҳадиси қудсии «Ман арафа нафсаҳу фақад арафа Раббаҳу (Ҳар ки 

худро шинохт, Парвардигори худро мешиносад)» таъкид менамояд, ки дар 

шинохти Бобо Афзал дараҷаи аввали худошиносӣ ин худшиносӣ маҳсуб 

мешавад.

Дастоварди илмии диссертант аз он иборат аст, ки бори нахуст дар 

адабиётшиносии форсу тоҷик масоили рӯзгору осор, мазмуну мунадариҷа ва 

хусусиятҳои бадеии рубоиёти Бобо Афзали Кошонӣ ба таври густарда ва дар 

шакли як рисолаи диссертатсионӣ мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор гирифтааст.

Аз матни фишурдаи диссертатсия бармеояд, ки кор дар сатҳи баланди илмӣ 

таълиф шудааст.

Ҳарчанд диссертатсия пажӯҳиши амиқи ба итмомрасида маҳсуб ёбад ҳам, 

вале аз баъзе навоқис холӣ нест, ки ислоҳи онҳо ба манфиати кор мебошад:

1. Хуб мешуд, диссертант баъзе истилоҳоти ирфонӣ, монанди «ишқ»-ро, 

ки дар авторефарат ба сурати густарда аз диди Бобо Афзал мавриди
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арзёбӣ қарор гирифтааст, бо орои орифони мутақаддим муқоиса 

менамуд (саҳ. 20).

2. Дар матни фишурда, дар ду шакл овардани калимаҳои форсии тоҷикӣ ва 

форс-тоҷик (саҳ 3), рӯҳ (19) ва руҳ (19) ба назар расиданд.

3. Дар автореферат бархе ғалатҳои имлоӣ ва техникӣ ба мушоҳида 

мерасанд (саҳифаи 1, (аслан) ва ғайра.

Камбудиҳои дар автореферат ҷойдошта ҷузъӣ буда, ба ҳеҷ ваҷҳ қимати 

илмии онро кам намекунад. Дар маҷмуъ, диссертатсияи Маҳмадалиева 

Муҳаббат Раҳмоновна таҳти унвони «Бобо Афзали Кошонӣ ва хусусиятҳои 

мавзуию бадеии рубоиёти ӯ» кори анҷомёфта буда, ба талаботи рисолаҳои 

номзадии КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ аст. 

Мақолаҳои бачопрасондаи диссертант мазмуну муҳтавои корро фарогир буда, 

муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 

ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабй сазовор мебошад.

Номзади илми филология, омӯзгори

кафедраи забон ва адабиёти тоҷики МДТ 

«Донишгоҳи давлатии Данғара»

Имзои н.и.ф. Қ. Пирхоноваро тасдиқ менамоям:

Сардори шуъбаи кадрҳо ва корҳои махсуси МДТ ,1 

«Донишгоҳи давлатии Данғара» / Ҷабборй Н.Ҷ.
С/

Нишонӣ: 735320, Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Хатлон, ноҳияи Данғара 

кӯчаи марказӣ, 25.
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