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Тақризи

муассисаи пешбар ба рисолаи диссертатсионии Маҳмадалиева Муҳаббат 
Раҳмоновна дар мавзуи «Бобо Афзали Кошонӣ ва хусусиятҳои мавзуию 
бадеии рубоиёти ӯ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филологй, аз рӯи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабй 

пешниҳод гардидааст.
Мутобиқа ги муҳтавои диссертатсия ба ихтисос ё соҳаи илм.

Диссертатсияи Маҳмадалиева Муҳаббат Раҳмоновна дар мавзуи 

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

банди 5-уми бахши “Соҳаҳои таҳқиқот”-и шиносномаи ихтисоси 10.01.01 
- Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ мутобиқат менамояд.

Мусаллам аст, ки адабиёт, бавижа адабиёти бадеӣ, дар кадом шакле, 

ки набошад, афзун бар ҷанбаи эстетикӣ, таъйиноти иҷтимоӣ дошта, 

ҳадафи он, пеш аз ҳама, шинохти ҳақиқат, қонеъ сохтани эҳтиёҷоти 

маънавии башарият, лаззат бахшидан, баланд бардоштани завқу шавқи 

зебоишиносӣ ва амсоли инҳост, ки маҷмуан барои инсонҳо офарида 

мешавад ва бидуни тардид, мухотаби он низ инсону ҷомеаи инсонист. 

Адабиёти бадеӣ, изофа бар он ки дар мукаммалу ғанӣ сохтани ҷаҳони 

офоқии инсонҳо нақши бориз дорад, инчунин дар таъсиргузории ҷаҳони 

анфусиву руҳонии онҳо низ дорои арзиши қобили мулоҳиза аст. 

Омӯзишу мушоҳидаҳо дар ин замина ба таври возеҳ бармало месозад, ки 

мақсади асосии ҳар эҷодкор ва махсусан адибон, аз офариниши осори 

адабӣ, сарфи назар аз шаклу қолаби он, ҳунармандона, завқиву 

истеҳсонӣ ва аксаран эмотсионалӣ таҷассум намудани нуқтаи назари хеш 

дар бораи ҳақиқат аст. Шинохти дурусту мушаххас ва муайяну муқаррар 
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кардани назари суханварон ҳангоме муяссар мегардад, ки зиндагиномаву 

эҷодиёт, ҷаҳонбинӣ, мактаби фикрӣ, ҷанбаҳои ҳунарию зебошинохтӣ, 

сабку услуб ва дигар паҳлуҳои эҷодии онҳо ҳамаҷониба ба доираи таҳқиқ 

кашида шавад. Агар аз ҳамин дидгоҳ, ба диссертатсияи Маҳмадалиева 

Муҳаббат Раҳмоновна дар мавзуи «Бобо Афзали Кошонӣ ва хусусиятҳои 

мавзуию бадеии рубоиёти ӯ» баҳогузорӣ намоем, метавон гуфт, ки он ба 

яке аз масоили муҳим ва дастнохӯрдае дар адабиётшиносии ватаниву 

хориҷӣ бахшида шудааст.

Саҳми шахсии довталаб дар ҳалли масъалаи илмӣ ё коркарди 

проблемаи илмӣ бо арзёбии аҳаммияти он. Сохтори умумии кор, мубрамӣ 

ва зарурати баргузории таҳқиқ, дараҷаи омӯзиши он, ҳадаф ва вазифаҳои 

асосии масоили таҳқиқшаванда, мавзуъ, масъалаҳо ва соҳаи таҳқиқот, 

навгониҳои таҳқиқ ва аҳамияти назариявию амалии он, инчунин, 

нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда ва хулосаҳою 

натиҷагириҳои муаллиф саҳм ва нуқтаи назари ӯро нисбат ба мавзуи 

таҳқиқ инъикос мекунанд. Саҳми фардии муаллиф, ҳамчунин, дар 

омӯзиши назарияҳои олимони муосири ватанию хориҷӣ дар робита ба 

мавзуи баҳси рисола, таҳлилу таҷзия ва муқоисаи онҳо, омода намудани 

мақолаю маърузаҳо доир ба мавзуи таҳқиқ зоҳир мегардад. Муносибати 

методологии муаллиф нисбат ба мавзуи мавриди таҳқиқ нишондиҳандаи 

саҳми шахсии ӯ дар омӯзиши мавзуъ буда, барои ҳалли илмии масъала 

замина фароҳам овардааст. Муаллиф дар таҳияи равиши илмии 

масъалаҳои дар рисола пешниҳоднамуда, корбурди усулҳои таҳқиқи 

таърихӣ-муқоисавии адабиётшиносӣ, методҳои умумиилмии мушоҳида 

ва муқоиса, назари объективӣ ба маводи адабӣ, омӯзиши типологии 
жанрҳо, сохтори жанрии адабиётшиносӣ ва методи таҳлили системавию 

муназзамро мавриди истифода қарор додааст. Тибқи андешаи муаллифи 

диссертатсия, бо он ки Бобо Афзали Кошонӣ як тан аз намояндагони 

илму фарҳанг, мутафаккири соҳибном, эҷодкори муваффақ, орифи шоир 

дар асрҳои ХП-ХШ форс-тоҷик асту «сухани нарму дилнишин ва 
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мондагораш нукоту наҷвои орифонаро аз инҳисори хонақоҳу мадраса ба 

паҳнои шеъру адаби ҷаҳонгири форсӣ-тоҷикӣ кашидааст», мероси 

илмиву адабии боарзиши ӯ то ба имрӯз аз мадди назари муҳаққиқони 

ватаниву хориҷй дар канор монда, шоҳкориҳои ин суханвар ба таври 

боиставу шоиста мавриди таҳқиқ қарор нагирифтааст. Бояд арз дошт, ки 

роҷеъ ба паҳлуҳои ҷудогонаи зиндагӣ ва осори мутафаккири мавриди 

назар аз ҷониби адабпажӯҳону ховаршиносон баъзе қайду ишораҳо ба 

арз расида бошад ҳам, оид ба мақому ҷойгоҳи ин шоир, сабку шеваи 

нигориш, мазмуну муҳтаво ва дигар вижагиҳои хоси эҷодиёти ӯ 

таҳқиқоти густардаву фарогири илмӣ анҷом нагирифтааст. Аз ин рӯ, 

баҷуръат метавон иддао кард, ки диссертатсияи аз ҷониби Маҳмадалиева 

Муҳаббат таълифшуда бо дарназардошти дастабандии мураттаби 

мавзуоти баррасишаванда, тарҳи мантиқан муназзами бобу зербобҳои 

диссертатсия ва меҳварҳои аслии барои дифоъ манзуршаванда, 

густардаву фарогир ва бо равишҳои тозаву дидгоҳҳои нави илмӣ 

мавриди таҳлилу таҳқиқ ва баррасӣ қарор додани масоили мавриди баҳс, 

пажӯҳишу таҳқиқи муфассали мушаххасоти рубоиёти Бобо Афзал ва 

дигар ҷанбаҳои ҳунарии эҷодиёти ин адиб қобили арзиш ва шоистаи 
таҳсин аст.

Натиҷаҳои мушаххаси илмӣ, ки барои он ба довталаб додани дараҷаи 

илмии дархостшаванда мумкин аст. Диссертатсияи Маҳмадалиева 

Муҳаббат Раҳмоновна аз муқаддима, се боб, хулоса ва китобнома 

иборат буда, вобаста ба талаботи масоили баррасишаванда ҳар як боб 

дар навбати худ боз ба зербобҳо ҷудо карда шудааст. Дар муқаддимаи 

диссертатсия мубрамӣ ва зарурати баргузории таҳқиқ, дараҷаи 

азхудшудаи масъалаи илмӣ, заминаҳои назариявию методологӣ, ҳадафу 

объект, мавзуъ ва масъалаҳои таҳқиқ, усулҳои таҳқиқот, сарчашма, соҳа 

ва марҳалаҳои таҳқиқ, пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқот, 

эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсионӣ, навгониҳои илмӣ, аҳамияти 

назариявиву амалии таҳқиқ, нуктаҳои асосии ба ҳимоя 
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пешниҳодшаванда, саҳми шахсии муаллиф, таъйиди диссертатсия ва 

иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он, интишори натиҷаҳои 

диссертатсия, сохтор ва ҳаҷми диссертатсия ва амсоли инҳо баён 
гардидааст.

Боби якуми диссертатсия «Муҳити илмию адабӣ ва рӯзгори Бобо 

Афзали Кошонӣ» тасмия шуда, се зербобро дар бар мегирад. Зербоби 

аввали ин боб, ки «Кошон ва вазъи илмию адабии он дар замони Бобо 

Афзал» ном дошта, муҳаққиқ дар он, бо истинод аз ахбори сарчашмаҳои 

муътамади адабиву таърихӣ ва таҳқиқоти донишмандони муосир, роҷеъ 

ба шаҳри бостонии Кошон ва вазъи илмиву адабии он дар замони Бобо 

Афзал маълумоти судманде фароҳам оварда, куллияи онҳоро ба таври 

муназзам манзур сохтааст. Муҳаққиқ таъкид мекунад, ки Кошон аз 

ҷумлаи шаҳрҳои бостонӣ буда, бо таърихи куҳан, мавқеи ҷуғрофӣ, 

иқлими хос ва мавзеъҳои дилфиреби сайёҳии худ овоза доштааст. Ин 

шаҳр дар замони Бобо Афзал дорои шароити таълиму тадрис, ҳавзаи 

адабӣ ва муҳити илмии ба худ хос буда, сарфи назар аз турктозиҳои 

ақвоми мухталиф, дар имтидоди таърих адибону донишмандони зиёдеро, 

ба монанди Афзалуддини Кошонӣ, Абдурраззоқи Кошонӣ, Ғиёсуддин 

Ҷамшеди Кошонӣ, Калими Кошонӣ, Файзи Кошонӣ, Суҳайли Кошонӣ, 

Камолуддин Муҳташами Кошонӣ, Сапедаи Кошонӣ ва дигарон, дар 

домони худ парвардаву ба насли башар эхдо кардааст. Зербоби дувуми 

боби нахуст «Шарҳи илмии зиндагиномаи Бобо Афзал» унвон дошта, дар 

он диссертант, бо истифода аз ахбори маъхазҳои адабиву таърихӣ ва 

маълумоти муҳаққиқони муосир, роҷеъ ба шахсияти Бобо Афзал, ному 

насаб, тахаллус, лақаб, замону макони валодат, вафот, айёми зиндагӣ, 

фарзандон, нуфузу ҷойгоҳи илмиву адабӣ, мақоми фалсафиву ирфонӣ ва 

дигар мушаххасоти ба зиндагиномаву осори ӯ марбутро ба доираи 

таҳқиқ кашидааст. Диссертант зимни таҳқиқи масоили фавқ ва бо 

мақсади илман собит сохтани андешаҳояш бо бархе муаллифони 

сарчашмаҳои адабиву таърихӣ ва адабпажӯҳони муосир огоҳона ба баҳс 
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пардохта, иштибоҳоту ихтилофоти дар ин заминаҳо ҷойдоштаро бо 

мадракҳои гӯёву пӯё ҳаллу фасл кардааст. «Ҷаҳонбинии адиб» унвони 

зербоби сеюми боби якуми диссертатсия мебошад, ки дар он диссертант 

ба омӯзишу пажӯҳиши андешаҳои илмию адабӣ ва ҷаҳонбинии Бобо 

Афзали Кошонӣ пардохтааст. Дар ин бахш муҳаққиқ таъкид мекунад, ки 

ҷараёнҳои илмиву иҷтимоии роиҷи замон, махсусан вазъи мавҷудаи 

ҳикмату фалсафа ва таълимоти ирфону тасаввуф, ҳокимияти макотиби 

фикрии давр, ки бар мабнои таълимоти ҳукамое монанди Айнулқузоти 

Ҳамадонӣ, Муҳаммади Ғаззолӣ, Шайх (Мақтул) Шаҳобуддин Яҳёи 

Суҳравардӣ, Ибни Рушд, Аттори Нишопурӣ, Шаҳобуддин Умари 

Суҳравардӣ, Ибни Арабӣ ва дигарон устувор буд ва силсилаи вақеаҳову 

ҳодисаҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва илмию фарҳангии асрҳои ХП-ХШ ба 

нуқтаи назар ва ҷаҳонбинии Бобо Афзал таъсири амиқ гузоштаанд. 

Мувофиқи навиштаи диссертант, Бобо Афзал дар орои муаллифони 

сарчашмаҳову донишмандони баъдӣ гоҳе бо унвони «мутолеи 

жарфнигар дар улуми илоҳӣ» ва гоҳе «акмалулҳукамои ал мутоълиҳин» 

зоҳир мегардад, ки ҷиҳати кашфи асрори вуҷуд нахуст ба омӯзиши 

фалсафа пардохта, ба василаи он раҳ ба ирфон бурдааст ва саранҷом бо 

иншои содаву равони худ ҳақоиқи ҳикамиро аз инҳисори файласуфони 

мадрасаӣ ва ҳуҷҷатҳову истидлолоти суннатии онон бадар бурда, 

муқтазои ҳоли дигар табақот манзур кардааст.

Боби дуюми диссертатсия - «Мероси илмиву адабии Бобо Афзали 

Кошонй» унвон дошта, шомили се зербоб аст.
Дар зербоби якуми ин боб - «Осори мансури Бобо Афзал» ва 

бахшҳои марбути он теъдоди асарҳои илмиву фалсафӣ, мактуботи Бобо 

Афзал ва мазмуну муҳтавои онҳо ба таври фишурдаву мушаххас 

пажӯҳишу баррасӣ гардидааст. Муаллифи диссертатсия бар асоси 

маъхазҳои мавҷуда ва баррасии андешаҳои муҳаққиқон исбот мекунад, 

ки аз осори мансури Афзалуддини Кошонӣ 13 рисолаи бузург, аз ҷумла 

«Мадориҷ-ул-камол», «Роҳи анҷоми нома», «Созу перояи шоҳони 
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пурмоя», «Туфоҳа», «Аразнома», «Ҷовидоннома», «Янбуъ-ул-ҳаёт», 

«Тарҷумаи рисолаи «Нафс»-и Арасту», «Мухтасаре дар ҳоли нафс», 

«Рисола дар илм ва нутқ», «Мубодии мавҷудоти нафсонӣ», «Эминӣ аз 

бутлони нафс дар паноҳи хирад», «Ҷомеъ-ул-ҳикам» ва 36 рисолоти хурд 

ё тақрирот дар масоили ҳикмату тасаввуф бо забони шевои форсӣ ва 7 

мактуб, ки дар онҳо низ баъзе андешаҳои илмиву ирфонии Афзалуддини 

Кошонӣ ифода ёфтаанд, барҷо мондааст. Зербоби дувуми боби дувум 

«Осори манзуми Бобо Афзали Кошонй» тасмия шуда, ҳадафи меҳварии 

он таҳлилу таҳқиқи мухтассот ва арзёбии анвои шеъри Бобо Афзали 

Кошонӣ мебошад. Ин зербоб дар навбати худ боз аз се бахш иборат аст. 

Бахши аввали зербоби мазкур ба таҳқиқу арзёбии анвои шеърии қасида, 

қитъа ва фардиёти ин шоир ихтисос дорад. Аз навиштаи муаллифи 

диссертатсия дар бахши якуми ин зербоб бармало мегардад, ки миқдори 

қасида, қитъаҳо ва фардиёти Бобо Афзал чандон зиёд нест. Ин суханвар 

ҳамагӣ се қасида гуфтааст, ки аз лиҳози муҳтаво яктои он ҳабсия, дигаре 

ҳасбия (яке дорои 31 байт, дигаре шомили16 байт) ва сеюмӣ ҳовии 

мазомини ҳикамиву фалсафӣ буда, маҷмуан аз 13 байт иборат аст, ки дар 

маҷмуъ 60 абётро ташкил медиҳанд. Гузашта аз ин, дар миёни ашъори 

Бобо Афзал се қитъа, ки дар маҷмуъ фарогири 7 байт ва ду фардбайт 

мавҷуд мебошанд. Мазомини ин қабил ашъори Бобо Афзал тибқи 

андешаи муҳаққиқ, фарогири эҳсоси инфиродӣ ва панду насиҳати 

орифона аст. Бахши дуюми зербоби болозикр ба таҳлилу таҳқиқи 

миқдор ва мазмуну муҳтавои ғазалиёти Бобо Афзали Кошонӣ бахшида 
шудааст.

Мавзуи меҳварии бахши сеюми зербоби дуюм арзёбии мавқеи рубоӣ 

дар эҷодиёти Бобо Афзал ва мухтассоти рубоиёти ӯ буда, дар ин қисмат 

диссертант рубоиёти ин суханварро ба доираи таҳқиқ кашида, дар 

баробари андешаҳои донишмандону муҳаққиқони соҳа нуқтаи назари 

инфиродии хешро баён доштааст, ки аксаран илмӣ, огоҳона ва қобили 

қабуланд. Муаллифи диссертатсия саранҷом ба натиҷае расидааст, ки 
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Бобо Афзал дар рубоисароӣ дасти тавоное доштааст, ки аксари 

муҳаққиқон рубоиёти ӯро дар камоли эъҷоз эҷодшуда донистаанду бо 

рубоиёти Хайём ва дигар асотиди рубоӣ ҳамсанг шумурдаанд. 

Ҳамчунин, аз навиштаи муҳаққиқ бармеояд, ки жанри рубоӣ дар осори 

ин орифи шоир ҷойгоҳи муътабару баланд дорад ва ҳадафи шоир аз 

сурудани рубоӣ ва дар қолаби он ҷой додани мазомини ирфонӣ аввалан, 

ба маслаки ирфону тасаввуф тамоюл доштани ӯро бармало месозад, 

сониян, қолаби муъҷазу забони нисбатан содаву оммафаҳми ин жанрро 

мутафаккир беҳтарину хушояндтарин васила барои баёни андешаҳои 

фалсафӣ ва таълимоти ирфонӣ баргузидааст. Зербоби сеюми боби дувум 

«Масъалаи интисоби рубоиёти ба Бобо Афзал» номгузорӣ шуда, дар он 

диссертант нахуст, рубоиро ҳамчун жанри сайёр қаламдод карда, баъдан, 

бо дарназардошти илман собит сохтани андешаҳои худ рубоиёти Бобо 

Афзалро бо маҷмуи рубоиёти бархе шоирон, аз ҷумла Умари Хайём, 

Авҳадуддини Кирмонӣ ва Абусаиди Абулхайр мавриди муқоисаву 

муқобала қарор медиҳад. Муқоисаву муқобалаи рубоиёти шоир бо 

рубоисароёни зикргардида боиси он мегардад, ки муҳаққиқ рубоиёти 

машкуки Бобо Афзалро то андозае муайяну мушаххас созад. Ҳамзамон, 

дар ин қисмати кор маълум карда шудааст, ки дар миёни рубоиёти 

Умари Хайём - 20 адад, Авҳадуддини Кирмонӣ - 46 адад ва Абусаиди 

Абулхайр - 31 рубоие мавҷудаанд, ки интисобашон бо Бобо Афзал ваҷҳи 

муштарак доранд.

Боби сеюми диссертатсия «Хусусиятҳои мавзуию бадеии рубоиёти 

Бобо Афзали Кошонй» тасмия шуда, ҳамзамон, аз ду зербоб ва бахшҳои 

ҷудогонаи ба мавзуъ марбуту мувофиқ фароҳам омадааст.

Зербоби аввали боби сеюм «Мавзуъ ва мундариҷаи рубоиёти Бобо 

Афзали Кошонӣ» ном гирифта, мувофиқи тақозои мазмуну муҳтавои 

рубоиёти шоир ба чор бахши асосӣ табақабандӣ шудааст. Дар бахши 

аввали ин зербоб, ки «Рубоиёти фалсафӣ» унвон дорад, муҳаққиқ ба 

таҳқиқу баррасии ғояи асосии тасаввуфи исломӣ, ки бар мабнои 
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фалсафаву ҳикмат устувор аст, пардохта, моҳияту мафҳуми ин ҷараёни 

ақидатиро дар рубоиёти Бобо Афзал мавриди пажӯҳиш қарор додааст. 

Зимни омӯзишу таҳқиқи ин масъала диссертант мунтаҳо ба натиҷае 

мерасад, ки Бобо Афзалро дар ҷаҳонбинӣ аз заминагузорон ва 

пайравони росихи назарияи вахдати вуҷуди Ибни Арабӣ шумурдан 

равост. Дар қисмати дуюми зербоби мазкур, ки «Рубоиёти ошиқона» 

унвон дорад, мафҳуми ишқ, ҷойгоҳи ин эҳсоси пурасрори инсонӣ дар 

ирфон ва мумайизоти ишқи орифон дар мисоли рубоиёти Бобо Афзал ба 

таври амиқу густарда баррасӣ гардидааст. Бахши сеюми зербоби 

мавриди баҳс «Мазмунҳои иҷтимой» ном гирифта, дар он муҳаққиқ ба 

мазмуну мундариҷаи рубоиёти Бобо Афзал, ки дар онҳо масоили 

фалсафӣ-иҷтимоӣ матраҳ шудаанд, пажӯҳиши қобили мулоҳизае аҷом 

додааст. Дар бахши чоруми зербоби аввали боби сеюм, яъне «Рубоиёти 

пандуахлоқй» таъкид мешавад, ки мақсад аз офариниши ҳар навъ осори 

адабӣ, пеш аз ҳама, тарбияи насли башар буда, дар меҳвари асосии он 

симои инсон ва роҳҳои ташаккули шахсияти комил меистад. Муаллиф 

дар ин қисмат бо истиноди намунаҳои зиёде аз рубоиёти шоир 

андешаҳои худро мубарҳан сохтааст. Зербоби дуюми боби сеюми 

диссертатсия «Хусусиятҳои бадеии рубоиёти Бобо Афзали Кошонӣ» унвон 

дошта, дар он диссертант роҷеъ ба ҳунар ва маҳорати суханварии Бобо 

Афзали Кошонӣ, бахусус корбурди орояҳои бадеӣ дар рубоиёти ӯ, ба 

баҳс пардохтааст. Дар ин зербоб зимни таҳлили рубоиёти Бобо Афзал 

маълум карда шудааст, ки рубоиёти ин мутафаккир бо санъатҳои бадеии 

лафзию маънавӣ, монанди талмеҳ, ташбеҳ, муболиға, ташхис, таҷнис, 

сиёқулаъдод ё шумур, тавсиф ва ғайра ороставу пероста шуда, тавассути 

ин қабил орояҳо шоир тавонистааст назокату фасоҳат ва ҳусни баёни 

каломи манзуми худро таъмин намояд. Ҳарчанд муҳаққиқ дар фарҷоми 

ҳар қисмати кор натоиҷи бадастовардаи худро ба таври мухтасар хулоса 

карда бошад ҳам, боз дар 16 банди хулосаи диссертатсия, ки онро 

натиҷагириҳои муаллиф аз раванди таҳқиқ ҳам метавон гуфт, куллияи 
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мабоҳиси оростаи хешро дар диссертатсия ба таври мушаххас ҷамъбандӣ 

кардааст.

Дар китобнома зикри теъдоди фаровони сарчашмаҳои адабиву 

таърихӣ, аз ҷумла нусхаҳои хаттӣ ва интишоргардидаи осори 

мутафаккир, инчунин дигар манобеи адабиву илмӣ, бавижа таҳқиқоти 

роҷеъ ба насру назм ва андешаи Бобо Афзал анҷомёфта, аз дониш ва 

огоҳии мукаммали муаллиф дар таҳқиқи ҳаматарафа ва фарогир паём 

мерасонад. Корбурди теъдоди зиёди пажӯҳишот ва нақду назари 

мустақилонаи муҳаққиқ роҷеъ ба андешаҳои бархе муаллифон дар 

таркиби рисола истиқлоли назари ӯро дар раванди куллии нигориши 

диссертатсия таъмин кардааст.

Маълум аст, ки аз назари илмӣ баҳои воқеӣ дода тавонистан ба 

маҳорати эҷодӣ ва сабки нигориши суханварон аз муҳаққиқ дар 

баробари дониши фаровон фаҳму идроки баландро тақозо мекунад, зеро 

шеъри ҳар шоир ифодагари фазои маънавии ӯст, ки ба хонанда ҳикоят 

мекунад. Аз ин хотир, баҳо додан ба шеъри шоир кори бисёр душвор ва 

заҳматталаб аст. Аз мутолиаи диссертатсия ба таври возеҳ ошкор 

мешавад, ки муҳаққиқи ҷавон аз ухдаи иҷрои ин вазифаи мушкил ба 

таври қонеъкунанда баромада тавонистааст. Аз тарзи гузориши 

масъалаҳо ва таҳлилу баррасиҳои муҳаққиқ ба осонӣ метавон пай бурд, 

ки вай соҳиби заковату завқи баланди шеършинохтии мунҳасир ба фард 

буда, қабл аз таълифи диссертатсия ба адабиёт, бавижа адабиёти 

классикии форс-тоҷик ва махсусан ба шеъри Бобо Афзалу ашъори 

ҳамзамонони ӯ, ба андозаи лозима ошноӣ доштааст, ҳамзамон осори 

илмии ба адабиёти ин давра бахшидашударо воқеъбинона омӯхтааст. Аз 

ин рӯ, диссертатсияи Маҳмадалиева Муҳаббат Раҳмоновнаро метавон 

яке аз таҳқиқоти муҳим ва дастнохӯрда дар адабиётшиносии тоҷик унвон 

намуд, ки бо равиши хос, сабки матлуби илмӣ, корбурди маводи 

фаровон, матолиб ва сарчашмаҳои муҳимми адабиву илмӣ таълиф 

шудааст.
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Аз феҳрасти адабиёти диссертатсия ва автореферати он бармеояд, ки 

диссертант давоми солҳои зиёдест, ки ба таҳқиқу баррасии ашъори Бобо 

Афзал машғул аст ва нашри мақолаҳои зиёди ӯ роҷеъ ба масоили 

мухталифи марбут ба вижагиҳои мавзуиву сабкӣ ва поэтикии ашъори ин 

орифи шоир дар маҷаллаву маҷмуаҳои илмӣ ба эътирофи вай ҳамчун 

муҳаққиқ далолат мекунад. Ҳамзамон, ширкати муаллифи диссертатсия 

дар ҳамоишҳои илмии ҷумҳуриявиву байналмилалӣ низ ба истиқлоли 

дидгоҳҳои илмии вай роҷеъ ба шеъру андешаи шоир ишорат доранд.

Дар диссертатсияи тақризшаванда дар баробари дастоварду 

муваффақиятҳои фаровони илмӣ баъзе нуктаҳои баҳсталаб ва камбудҳои 

ҷузъӣ низ ба назар мерасанд, ки ислоҳи онҳо боиси боз ҳам боло рафтани 

ҳусни илмии рисола хоҳад гардид. Аз ҷумла:

1.Фасли сеюми боби якуми диссертатсия “Ҷаҳонбинии адаб”-ро хуб 

мебуд, агар дар боби дувум ҷой медоданд, чунки баъд аз баррасии осори 

мансур ва манзуми Бобо Афзали Кошонӣ ҷаҳонбинии шоир ва адиб 
дурусттар таҳқиқ ва муайян мегардад.

2,Дар ҳамин фасл “Ҷаҳонбинии адиб” (саҳифаҳои 44-59) дар ҳар 

саҳифа 5-6 иқтибос аз андешаҳои донишмандони дигар оварда шуда, 
таҳлилҳо кам ба назар мерасанд ва дар саҳифаҳои охири фасл (саҳ.58-59) 
андешаҳои ҷамъбастии унвонҷӯ ба назар мерасанд.

З .Дар оғози боби дувуми диссертатсия “Мероси илмию адабии Бобо 
Афзали Кошонӣ” (саҳ.60) дар як саҳифа ҳашт иқтибос омада, андешаҳои 
унвонҷӯй ба назар намерасад.

4 .Боби сеюми диссертатсия “Хусусиятҳои мавзуию бадеии рубоиёти 

Бобо Афзали Кошонӣ” (саҳ.102) аз иқтибоси Забеҳулло Сафо сар 
мешавад, ҳол он ки оғози ҳар боби диссертатсия бояд аз андешаҳои 

муаллифи диссертатсия, ки хусусияти раҳнамункунанда ба муҳтавои боб 
ва оғози он аст, сар шавад.

5 .Унвонҷӯй дар фасли дувуми боби сеюм, ки “Хусусиятҳои бадеии 
рубоиёти Бобо Афзал” ном дорад (саҳ. 144-157) ва аз фаслҳои муҳимми 
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диссертатсия мебошад, танҳо санъатҳои талмеҳ, ташбеҳ, ташхис, таҷнис, 
санъати шумор ё сиёқулаъдод ва тазоду муқобаларо дар рубоиёти Бобо 
Афзал бо мисолҳо таҳлил карда, оид ба вежагиҳои вазн, анвои қофия, 
мавқеи радиф ва намудҳои он хеле кам таваҷҷуҳ кардааст.

б .Дар диссертатсия афтодани ҳарфҳо, нодуруст навиштани 
калимаҳо, ба ҷои Мир Тақиуддин Мир Тақъиуддин (саҳ.37), ба ҷои 

хрестоматия христоматия (рақами 202) -и китобнома ва ғалат хондани 
иқтибоси тазкираҳо (саҳ.29) ба назар мерасад, ки ислоҳи ин ноҷӯриҳо 
зарур аст.

Бояд арз дошт, ки камбудиҳои манзуршуда ба ҳеҷ ваҷҳ арзиши 

илмии диссертатсияро кам карда наметавонанд, зеро муаллифи он 

вазифаҳои дар назди худ гузоштаро бомуваффақият ба иҷро расондааст. 

Бинобар ин, диссертатсияи илмии Маҳмадалиева Муҳаббат Раҳмоновна 

дар мавзӯи «Бобо Афзали Кошонӣ ва хусусиятҳои мавзуию бадеии 

рубоиёти ӯ» таҳқиқоти комилан анҷомёфта буда, дар сатҳи зарурии илмӣ 

таълиф шудааст.

Автореферати диссертатсия ва матолиби интишорнамудаи муаллиф, 

ки ҳафт адади он дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назди 

Президенти ҶТ ба табъ расидаанд, асоси мундариҷаи диссертатсияро 

инъикос мекунанд. Диссертатсия бо муҳиммият, навгониҳои илмӣ ва 

арзиши назариву амалиаш ба талаботи КОА-и назди Президенти ҶТ 

мувофиқ буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 

илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.01. - Адабиёти тоҷик; равобити 

адабӣ сазовор аст.

Мутобиқати тахассуси илмии довталаб ба дараҷаи илмӣ.
Диссертатсияи Маҳмадалиева Муҳаббат Раҳмоновна зери унвони 

“Бобо Афзали Кошонӣ ва хусусиятҳои мавзуию бадеии рубоиёти ӯ” ба 
талаботи бандҳои 31-37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо 

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-июни соли 2021, таҳти 

рақами №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ буда, муаллифи он барои 

и



дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 
10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ сазовор мебошад.

Тақриз дар ҷаласаи кафедраи назария ва таърихи адабиёти 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 

аз 2 декабри соли 2022, суратҷаласаи № 5 муҳокима ва тасдиқ гардид. 

Дар ҷаласаи кафедра иштирок дошт: 16 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ:

«тарафдор» - 16, «зид» - нест, «бетараф” - нест.

Раиси ҷаласа:
Доктории илми филология, профессори
кафедраи назария ва таърихи
адабиёти Донишгоҳи давлатии омӯзгории у
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Солеҳов Ш.

Эксперт: /
доктори илми филология, профессор, мудири
кафедраи назария ва таърихи адабиёти
Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ' Элбоев В.Ҷ.

Котиби илмии ҷаласа:
Номзади илми филология, дотсенти 
кафедраи назария ва таърихи адабиёти
Донишгоҳи давлатии омузгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ
Имзоҳои д.и.ф. д.и.ф., Солеҳов Ш.А.,

А.А.-ро тасдиқ мекунам:
Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои
махсуси ДДОТ ба номи С. Айнӣ
Суроғаи муассисаи пешбар:

734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 121
Тел.: +992 987650043

Шоев А.А.
д.и.ф. Элбоев Й.Ҷ. ва н.и.ф. Шоев

ТИ оРАЁ
КАД

ВА К
МА АЗӯГустафозода А.

Е-шай: 8о1еЬ59@шаП.ги
Сомонаи расмӣ: хууухуЛцри.Ҷ
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