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10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ

Дар таърихи адабиёти форсу тоҷик рубоӣ аз навъи махсуси шеърие 
эътироф гардидааст, ки махсуси адабиёти куҳани мо дониста шуда, дар 
рушду таҳаввули он низ суханварони соҳибназари ин адабиёт нақши муассир 
гузоштаанд. Дар ин росто, нақш ва мақоми шоирони ҷудогонаи адабиёти 
классикии тоҷик, хоса Абуалӣ ибни Сино, Умари Хайём, Абӯсаиди Абулхайр 
ва дигарон барои ташаккули рубоӣ хеле муҳим ба назар мерасад. Мушоҳида 
мешавад, ки чун шакли шеърии рубоӣ дар таҷассуми афкори фалсафиву 
ирфонӣ мутобиқ афтодааст, бо ҳузури адабиёти тасаввуф дар қаламрави 
адабии форсӣ таваҷҷуҳи аҳли сухан бар он афзудааст. Бобо Афзали Кошонӣ 
аз ҷумлаи ҳамин гуна шоирони орифест, ки дар эҷодиёти ӯ рубоӣ нақши 
меҳварӣ дорад. Бо он ки дар таълифоти умумии марбут ба таърихи адабиёти 
тоҷик ишороте ба зиндагонӣ ва эҷоди вай рафтаву дар маҷмӯаиҳои гуногуни 
шеърӣ намунаҳое аз мероси адабии шоир ба чоп расидаанд, то кунун дар 
адабиётшиносии тоҷик рисолае ҷомеъ ба таҳқиқу баррасии зиндагинома ва 
мероси адабии Бобо Афзали Кошонӣ ба қалам наомадааст. Аз ин рӯ, бо 
итминон метавон изҳор дошт, ки диссертатсияи номзадии Маҳмадалиева 
Муҳаббат Раҳмоновна дар мавзӯи «Бобо Афзали Кошонӣ ва хусусиятҳои 
мавзуиву бадеии рубоиёти ӯ» яке аз аввалин пажӯҳишҳое ба шумор мерввад, 
ки на танҳо баррасии вежагиҳои рубоиёти шоир, балки таҳқиқи масоили 
марбут ба авзои адабии рӯзгори адиб,зиндагинома ва мероси адабии ӯ дар он 
ҷойгоҳи муҳим дорад.

Аз автореферати диссертатсия маълум мегардад, ки барои иншои ин 
таълифоти арзишманд диссертант ҷустуҷӯҳои фаровонеро ба сомон 
расонида, сарчашмаву таҳқиқоти зиёдеро дар адабиётшиносии ватаниву 
хориҷӣ мутолеа ва дар ҷараёни таҳлилу баррасии масоили меҳвари таҳқиқ аз 
онҳо суд ҷустаанд. Диду назари фарохи диссертант дар ҷараёни таҳлили 
пешинаи таҳқиқи мавзӯъ дар муқаддима ҳақиқати ин амрро бозгӯӣ мекунад, 
зеро номбурда доираи васеи сарчашмаҳо, шуруъ аз тазкираҳои адабиву 
ирфонӣ то осори пажӯҳишии марбут ба Бобо Афзали Кошониро дар ин 
бахши кори хеш муаррифӣ, таҳлилу баррасӣ кардааст. Ҳатто бахши муҳими 
мақолоти роҷеъ ба арзишҳои адабӣ, афкори фалсафӣ, ахлоқиву иҷтимоии 
Бобо Афзали Кошонӣ, ки дар адабиётшиносии ватаниву хориҷӣ ба қалам 
омадаанд,

Дар ҷараёни баррасии масъалаҳои меҳварии дисертатсия нахуст бар 
асоси манобеи илму адабӣ ва пажӯҳишҳои анҷомёфта шарҳи ҳол ва мероси 
адабии Бобо Афзали Кошониро мавриди таҳқиқ қарор дода, муҳимтарин 
нукоти марбут ба рӯзгори адибро мушаххас кардааст’ Ҳатто тавре дар 
баррасии фишурда ҳам омадааст, “Муаллиф баъзе иштибоҳоти оид ба
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рӯзгори Бобо Афзали Кошонӣ рухдодаро, ки дар ахбори сарчашмаҳои адабӣ 
ва маълумоти муҳаққиқон омадаанд, тасҳеҳ ва инкор намуда, дар такя ба 
маводи дақиқи таҳқиқотӣ ва осори боқимондаи шоир воқеияти илмии 
рӯзгори адиб, аз ҷумла ному насаб, ҷойгоҳи ирфонӣ, макони валодату вафот, 
замони зиндагӣ ва монанди инҳоро нишон медиҳад” (саҳ.13).

Баробари ин, баҳсҳои диссертант дар бораи мероси адабии Бобо 
Афзали Кошонӣ низ ҷолиб ва қобили таваҷҷуҳ сурат гирифтаанд. Дар 
навбати аввал, тибқи муқоисаву муқобилаи осори нашршудаи Бобо Афзали 
Кошонӣ бо нашрҳои то кунун анҷомёфта шумораи анвоъи ашъори 
суханварро муқаррар ва осори мансурашро низ муайян намуда, роҷеъ ба 
муҳимтарин вежагиҳои онон, инчунин мундариҷаи асосии таълифоти насрии 
ин шоири ориф мулоҳизоти судманд баён доштааст. Ковишҳои илмии 
диссернант муқаррар намудаанд, ки ба қалами Бобо Афзали Кошонӣ 36 
рисолаи хурд дар шарҳи масоили тасаввуф ва 7 мактуб тааллуқ дорад. 
Хосатан, кӯшишҳои ӯ дар самти дақиқ намудани рубоиёт Бобо Афзали 
Кошонӣ низ аз дидгоҳи матншиносй муҳим мебошанд, зеро дар фасли 
ҷудогонаи боби дувуми диссертатсия масъалаи интисоби рубоиёти Бобо 
Афзали Кошонӣ ба риштаи таҳқиқ кашида шудааст. Аз пажӯҳиши амиқи 
муаллиф муқаррар шудааст, ки “дар миёни рубоиёти Умари Хайём 20 адад, 
Авҳадуддини Кирмонӣ 46 адад ва Абусаиди Абулхайр 31 рубоие мавҷудаанд, 
ки интисобашон бо Бобо Афзал муштарак аст.

Дар боби савуми диссертатсия масъалаҳои марбут ба вежагиҳои 
мавзӯиву ҳунарии рубоиёти Бобо Афзали Кошонӣ таҳқиқ шудаанд. 
Муҳаққиқ рубоёти шоирро аз назар мавзӯъ ба чаҳор даста- фалсафӣ, 
ошиқона, панду ахлоқӣ ва мазмунҳои иҷтимоӣ ҷудо намуда, роҷеъ бар ҳар 
яке аз ин масоили бо зикри намунаҳо мулоҳизоти хешро мустанад 
гардонидааст. Баъдан шеваҳои корбурди саноеи бадеие чун ташбеҳу талмеҳ 
муболиға, таҷнис, ташхис, шумур ва дигар воситаҳои фасоҳатбахши суханро 
ҳамчун муҳимтарин вежагии бадеии рубоиёти суханвар муқаррар намуда, 
дар доираи ин баҳс низ афкори худро бо истинод ба намунаҳои ин навъи 
шеърӣ собит кардааст.

Дар баробари ин дастовардҳои назаррасу илмӣ дар автореферати 
диссертатсия камбудиҳои ҷузъӣ низ ҷой доранд, ки ба эътибор гирифтани 
онҳо арзиши илмии корро афзун мегардонад:

1. Тавре ишорат шуд, дар фасли савуми боби дувуми диссератсия муаллиф 
мундариҷаи рубоиёти Бобо Афзали Кошониро дар чаҳор даста тақсим 
намуда, ҳар якеро дар алоҳида мавриди баррасӣ қарор додааст. Аз ҷумла яке 
аз бахшҳои мазкур рубоиёти ошиқона унвонгузорӣ шудааст, ки дар он 
мазомини ирфонӣ дар ин навъ сурудаҳои шоир дар мисоли худи мафҳуми 
“ишқ” баррасӣ шудаанд. Ба назари мо, бо сабаби он ки дар сарчашмаҳо Бобо 
Афзали Кошонӣ бештар ҳамчун шоир ва нависандаи ориф ном бурда 
мешавад ва худи муаллиф низ дар диссертатсия борҳо ба ин матлаб ишорат 
кардааст, хуб мебуд, ки дар ҳамин бахш масъалаи таҷассуми афкори ирфонӣ
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ва корбурди истилоҳоти орифона дар рубоиёти шоир ба таври алоҳида 
мавриди таҳқиқ қарор мегирифт.

2. Дар баъзе саҳифаҳои автореферат ғалатҳои имлоиву техникӣ низ ҷой 
доранд, ки ислоҳи онҳо ба нафъи кори диссертант аст.

Албатта қайдҳо мазкур ҳаргиз ба аҳамияти илмии диссертатсия ҳеҷ 
таъсир надоранд. Ба таври таври куллӣ аз мутолеаи автореферати 
диссертатсия равшан мегардад, ки таҳқиқоти анҷомёфта саҳифаи тозае дар 
адабиётшиносии тоҷик буда, маҳсули ковишҳои зиёди илмии муаллифи он ба 
шумор меравад. Дар доираи мавзӯъ ба нашр расонидани 22 мақолаи илмӣ 
худ гувоҳи ҷустуҷӯҳои босамари муаллифи он мебошад, ки давоми бештар 
аз даҳ сол ба қалам овардааст. Бар асоси ошноӣ бо автореферати 
диссератсия, мақолаҳои нашрнамуда метавон бар ин натиҷа расид, ки 
диссертатсия Маҳмадалиева Муҳаббат Раҳмоновна дар мавзуи «Бобо Афзали 
Кошонӣ ва хусусиятҳои мавзуиву бадеии рубоиёти ӯ» ҷавобгӯи муқаррароти 
Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
буда, муаллифи он шоистаи дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 
филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ 
мебошад.
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