
Тақриз

ба автореферати рисолаи номзадии Маҳмадалиева Муҳаббат Раҳмоновна 

дар мавзуи «Бобо Афзали Кошонӣ ва хусусиятҳои мавзуию бадеии 

рубоиёти ӯ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ 

аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; робитахои адабӣ пешниҳод 

шудааст

Автореферати рисолаи номзадии Маҳмадалиева Муҳаббат 
Раҳмоновиа дар мавзуи «Бобо Афзали Кошонӣ ва хусусиятҳои мавзуию 
бадеии рубоиёти ӯ» маълумоти асосӣ ва хулосабарории таҳқиқоти ӯро 
дорост.

Бо зуҳури дини ислом ва ташкил гардидани хилофати исломӣ 
халқҳои форсизабон чун дигар қавму миллатҳо бо забону фарҳанги 
арабӣ пайванди амиқ ҳосил карданд. Дар тӯли таърих адабиёти бадеӣ 
ҳамчун воситаи дарккунӣ ва тарбияи насли башар аҳамияти хосаеро 
дорад. Дар байни ҳар як халқ созандагон ва асосгузорони он асосан 
адибон, намояндагони илму фарҳанг мебошанд. Дар навбати худ 
адабиёти форсу тоҷик ҳамчун ганҷи нотакрори маъиавӣ ва пояи фарҳанг 
ва тамаддуни башарӣ шуҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардааст.

Дар тарбияи маънавии инсоният, осори адабӣ ва назари ахлоқии 
намояндагони бузург, аз қабили Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосим 
Фирдавсӣ, Абуалӣ ибни Сино, Хайём, Ҳофиз, Бедил, Айнӣ ва садҳо 
адибони дигар нақши бузург бозиданд. Аз ин рӯ, омӯзиш ва таҳқиқи 
мероси адабии нависандагону адибони форс-тоҷик аҳамияти бузург 
дошта, дар маркази таваҷҷуҳи ахди адабу муҳаққиқони дохиливу хориҷӣ 
қарор дорад. Махсусан дар солҳои охир, омӯзиши адабиёти тасаввуфи 
асримиёнагии форс-тоҷик, ки маъруфияти ҷаҳонӣ дорад, таваҷҷуҳи 
муҳаққиқон ва адабиётшиносонро ба худ ҷалб кардааст, ки дар натиҷаи
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ин пажӯҳишҳои зиёди илмӣ, рисолаҳо ва асарҳои мавзӯӣ ба табъ 
расидаанд.

Аммо бо вуҷуди ин, баъзе паҳлуҳои ин соҳа, ки ба таҳқиқи вижа ва 
омӯзиши муфассал ниёз доранд, аз доираи назари муҳаққиқон берун 
мондаанд, зеро ному фаъолияти баъзе шахсиятҳои барҷастаи адабӣ, 
зиндагинома ва мероси эҷодии эшон, ки то ҳол маълум аст, таҷдиди 
назарро тақозо мекунад. Яке аз чунин шахсиятҳои барҷаста шоир ва 
мутафаккири садаҳои ХП-ХШ Афзалуддини Кошонӣ, маъруф бо номи 
Бобои Афзал аст, ки осори шоистаи ӯ андешаи тасаввуфро аз дайри 
дарвешӣ ба арсаи шеъру адаби оламшумули форсу тоҷик меорад. 
Афзалуддини Кошонӣ шоир, суфӣ, файласуф ва нависандаи боистеъдод 
буда, пайрави содиқи мазҳаби тасаввуф ва намояндаи назми тасаввуф 
дар адабиёти форсу тоҷик аст. Ба гуфтаи сарчашмаҳо ва 
адабиётшиносон, осори фалсафӣ ва рубоиёти илҳомбахши ӯ дар фазои 
забони форсӣ-тоҷикӣ шуҳрати зиёд пайдо кардааст. Аммо, 
мутаассифона, зиндагинома ва вижагиҳои осори ӯ ба хонандаи муосир 
маълум нест, зеро ҳаёт ва эҷодиёти ин шоири сӯфӣ ҳанӯз мавриди 
таҳқиқи ҳамаҷонибаи муфассали адабиётшиносон қарор нагирифтааст.

Оид ба рӯзгор, эҷодиёт ва паҳлӯҳои мухталифи фаъолияти илмию 
адабии Афзалуддини Кошонӣ дар маъхазҳои адабӣ-таърихӣ 
маълумотҳои зиёде мавҷуд аст, ки дар бобҳо ва фаслҳои рисолаи 
номзадӣ ба таври васеъ дарҷ шудааст.

Тартибдихандагони тазкираҳо маҳорати баланд ва сатрҳои 
илхомбахши Бобо Афзалро қайд карда, байти Ҳоҷӣ Носири Тусиро, ки 
дар ситоиши ӯ гуфтааст, овардаанд:

Гар арз кунад сипеҳри аъло,
Фазли фузалову фазли Афзал, 

Аз ҳар малаке ба ҷойи тасбеҳ 
Овоз ояд, ки «Афзал афзал».
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Дар маҷмӯъ бояд таъкид кард, ки дар адабиётшиносии муосири 
форсу тоҷик ба ҷуз интишори намунаҳо аз рубоиёти Афзалуддини 
Кошонӣ ва мақолаҳои алоҳида дар бораи бархе аз ашъори ӯ, то ҳол ягон 
пажӯҳиши мукаммале, ки тамоми паҳлӯҳои осор, хаёт ва мероси эчодии 
ӯро фаро гирифтааст, вуҷуд надорад.

Аз ин рӯ, омӯзиш ва таҳқиқи зиндагинома, мероси адабӣ ва 
инчунин мазмуни ғоявии эчодиёти Бобо Афзал Кошонӣ, бахусус 
рубоиёти ӯро мо яке аз вазифахои муҳимми адабиётшиносии муосир 
мешуморем.

Дастоварди Маҳмадалиева Муҳаббат Раҳмоновна дар он зоҳир 
мешавад, ки аввалин бор дар адабиётшиносии тоҷик мушаххасоти 
зиндагӣ, фаъолияти илмиву адабӣ, осори манзуму мансур, мазмуну 
мундариҷа, саноеи бадеӣ ва дигар ҷилваҳои ҳунарии рубоиёти Бобо 
Афзали Кошонӣ, ки яке аз намояндагони барҷаста, вале 
камомӯхташудаи адабиёти тасаввуфии форс-тоҷик мебошад, ба таври 
монографӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Муаллифи рисола аз 
ахбори сарчашмаҳои адабию таърихӣ, пажӯҳишҳои муҳаққиқони 
ватанию хориҷӣ, шарқию ғарбӣ фаровои кор гирифта, дар интиҳои бобу 
фаслҳо хулосаҳои мушаххас пешниҳод намудааст.

Рисолаи номзадӣ аз муқаддима, се боб ва зербобҳои мувофиқ, 
хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат буда, дар маҷмуъ 183 саҳифаи чопи 
стандартии компютериро дар бар мегирад.

Натиҷаҳои ба дастомадаи тадқиқот ва маводи дар рисола 
дарҷшуда барои баррасии проблемаҳои гуногуни адабиёт, танқиди 
адабӣ, махсусан таърихи адабиёти садаҳои ХН-ХШ, хусусиятҳои 
адабиёти тасаввуфи асримиёнагӣ, назарияи жанрҳои он, анъанаҳои 
адабӣ мусоидат мекунанд.

Маводҳои рисоларо дар таҳияи китобҳои дарсӣ оид ба вазъи 
адабиёти бадеӣ, намояндагони адабиёти форсу тоҷик дар замони
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истилои муғул, мақолаву монографияҳои илмӣ, мундариҷаи лексияҳо 
оид ба курсҳои махсус, дарсҳои интихобии адабиёти тасаввуф ва 
анъанаҳои эҷоди рубоӣ дар адабиёти форсу тоҷик дар факултаҳои 
филологияи тоҷик ва донишкадаҳои педагогии кишвар метавонем 
истифода барем. Аз ин рӯ, маводи таҳқиқоти гузаронидашуда метавонад 
дар омӯзиши адабиёти муосири тоҷик-форсӣ, таҳияи китобҳои дарсӣ ва 
васоити таълимӣ, инчунин дар таълими курсҳои барномавӣ ёрии амалӣ 
расонад.

Бояд гуфт, ки кори илмии Маҳмадалиева Муҳаббат тадқиқоти аз 
нигоҳи илми соҳа ҳаматарафа арзанда буда, он дар заминаи 
сарчашмаҳои муътамади илмӣ-назариявӣ омода гардидааст. Бояд гуфт, 
ки мавзӯи мазкур бори аввал дар шакли рисолаи илмй-тадқиқотӣ рӯйи 
кор омадааст.

Ҳамин тариқ, аз назари доираи тадқиқ, аппарати илмӣ, тозакорию 
навоварӣ, методи таҳлилу тадқиқ, арзиши илмӣ рисолаи Маҳмадалиева 
М. комилан ҷавобгӯи корҳои илмӣ-тадқиқотй мебошад.

Дар баробари муваффақиятҳои сершумор дар рисола баъзе 
камбудиҳо манзур мегарданд, ки ислоҳи онҳо бар нафъи кор хоҳад шуд. 
Аз он ҷумла:

1. Дар библиография баъзан дар тарзи тарҷимаи адабиёт аз дигар 
забонҳо номувофиқатҳо ҷой доранд.

2. Дар баъзе саҳифаҳо иқтибосҳо хеле зиёд ба назар мерасанд, ки 
бояд дар шакли хулосагӯӣ оварда шаванд.

3. Дар рисола баъзе ғалатҳои имлоӣ ва китобатӣ ҷой доранд, ки 
ислоҳи онҳо мувофиқи мақсад хоҳад буд.

Бояд гуфт, ки нуқсонҳои фавқуззикр арзиши илмии таҳқиқотро 
халалдор карда наметавонанд. Диссертатсияи Маҳмадалиева Муҳаббат 
Раҳмоновна кори илмии комилан анҷомёфта буда, дар сатҳи зарурии 
ҷавобгӯ ба талаботи корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ таълиф шудааст.
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Умуман, мазмуни автореферат аз он далолат мекунад, ки рисолаи 
илмии Маҳмадалиева Муҳаббат аз ҷиҳати илмӣ асоснок ва мукаммал 
буда, дар таҳқиқ ва баррасии масъалаҳои гуногуни фалсафа ва 
адабиётшиносӣ, бахусус таърихи адабиёти садаҳои ХП-ХШ саҳм 
мегузорад. Барои донистани вижагиҳо ва ҷанбаҳои ахлоқию маърифатии 
осори намояндагони адабиёти тасаввуф, жанр ва анъанаҳои адабии 
садаи мазкур мусоидат хоҳад кард.

Диссертатсияи Маҳмадалиева Муҳаббат Раҳмоновна дар мавзӯи 
«Бобо Афзали Кошонӣ ва хусусиятҳои мавзуию бадеии рубоиёти ӯ» 
таҳқиқоти пурра анҷомёфта буда, ба талаботи КОА Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷавобгӯ ва муаллифи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; 
робитаҳои адабӣ сазовор аст.

Муқарриз: номзади илмҳои филологӣ, 
дотсент, мудири кафедраи забонҳои хориҷии 
Донишкадаи иқтисод ва савдои
Донишгоҳи давлатии тиҷоратии ТоҷикистонҶ^А/ Исмаилова Мутриба

Охунҷоновна 
29.11.2022.

си
Шуъбаи
кадрҳо

Маҳмудов Шаҳзод 
Усмонҷонович

Мудири шуъбаи кадрҳо ва корҳои 
Донишкадаи иқтисод ва савдои 
Донишгоҳи давлатии тиҷоратии Т

^авлат^ 
р.авлаг4,/(
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