
ТАҚРИЗИ 

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи 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; равобити адабӣ пешниҳод 

гардидааст.

Бобо Афзали Кошӣ ё Кошонӣ яке аз шоирони маъруфи рубоисарои 

нимаи дуюми асри XII ва ибтидои асри XIII милодӣ ба ҳисоб рафта, дар рушду 

инкишофи ирфони манзуми эронӣ саҳми қобили мулоҳизае бар ҷой гузоштааст. 

Рубоиёти Бобо Афзал аз шумори беҳтарин намунаҳои манзумаи ирфонию 

ахлоқӣ дар адаби порсӣ маҳсуб шуда, минбаъд воситаи пайравиву татаббуи 

садҳо шоирони рубоисаро ва василаи сафову завқи ботини аҳли дил гардидаанд. 

Дар гулчини рубоиёти форсӣ, бахусус навъи ирфонии он, дар радифи сурудаҳои 

Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ ва дубайтиҳои Бобо Тоҳири Урён ҷой надодани 

чакомаҳои пуршӯри Бобо Афзали Кошонӣ камоли беинсофӣ хоҳад буд.

Бо ин ки дар атрофи аҳвол, осор ва андешаҳои ахлоқиву ирфонии ин 

шоири ориф, чи аз ҷониби муҳаққиқони хориҷӣ ва чи ватанӣ, таҳқиқоти сутуҳи 

гуногуне ба вуҷуд омадаанд, аммо дар мавриди осори алоҳидаи вай то ҳанӯз 

пажӯҳиши густардаву фарогире дар шакли муосири диссертатсионӣ рӯйи кор 

наомадааст. Метавон гуфт, ки халои таҳқиқ дар мавзуи рубоиёти ин орифи 

шӯридадил дар адабиётшиносии тоҷик то ҳанӯз пур нагардидааст. Дар иртибот 

бар ин, қобили зикр аст, ки пажӯҳиши диссертатсионии Маҳмадалиева 

Муҳаббат Раҳмоновна дар мавзуи «Бобо Афзали Кошонй ва хусусиятҳои 

мавзуию бадеии рубоиёти ӯ» аз шумори таҳқиқоте ба ҳисоб меравад, ки то ба 

ҳол дар атрофаш аз ҷониби ягон муҳаққиқе бад-ин густардагиву паҳномандй 

коре ба анҷом нарасидааст.

Диссертатсия аз муқаддима, 3 боб, 8 фасл бо 9 зерфаслҳои зирабт ва 

хулосаву рӯйхати адабиёт иборат буда, ҷамъан 183 саҳифаи чопи компиютериро 

дар бар мегирад.
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Дар муқаддимаи диссертатсия муаллиф мубрамияти мавзуи 

интихобнамуда, дараҷаи таҳқиқи мавзуъ ва робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ё 

мавзуоти таҳқиқро зикр кардааст. Чунонки муаллиф дар иртибот бо мубрамияти 

мавзуи таҳқиқаш қайд намуда, ҳалли масоили марбут бо зиндагинома, осор, 

мундариҷаи рубоиёт ва андешаву орои ирфонии Бобо Афзал ниёзманди таҳқиқи 

фарогир буда, то ба ҳол дар адабиётшиносии имрӯзи тоҷик нокушуда мондаанд. 

Муаллиф роҷеъ ба дараҷаи омӯзиши аҳвол ва осори шоир таҳқиқоти 

донишмандони хориҷию ватанӣ, монанди: Ҳерман Эте, Чарлз Риё, Владимир 

Иванов, Ян Рипка, Забеҳуллоҳи Сафо, Маликушшуаро Баҳор, Ҳусайн Араб, Э. 

Бертелс, Расул Ҳодизода, Мусо Диноршоев, Худоӣ Шарифзода ва амсоли 

инҳоро оварда, саҳми онҳоро дар шинохти Бобо Афзал ва аҳволу осори вай 

қобили таваҷҷуҳ зикр намуда, ҳамчунин, қайд намудааст, ки дар 

адабиётшиносии муосири форсу тоҷик таҳқиқоти мукаммалу алоҳидае, ки 

фарогири ҳама ҷанбаҳои ҳаёт ва мероси адабии Бобо Афзал, бахусус рубоиёти 

вай, бошад, то ҳанӯз ба вуҷуд наомадааст. Бар мабнои ин гуфтаҳо, муаллиф 

омӯзишу таҳқиқи аҳвол ва осори Бобо Афзали Кошониро яке аз вазифаҳои 

муҳимтарин дар адабиётшиносии муосири тоҷик ҳисобида, баҳсу баррасии 

онҳоро дар шакли як рисолаи диссертатсионӣ аз иқтизои замон донистааст.

Дар қисмати тавсифоти умумии кораш кӯшиш кардааст, ки мақсаду 

вазифаҳои таҳқиқ, объекту предмет, асосҳои назариявию методологӣ, 

сарчашмаҳо, навгонии илмии таҳқиқ ва дигар нукоти марбут бо ин қисмати 

муқаддимаро баррасӣ намояд. Ин ки муаллиф дар робита бо навгонии 

таҳқиқоташ қайд карда, ки аҳволу осори Бобо Афзали Кошонӣ дар 

адабиётшиносии тоҷик нахустин бор мавриди пажӯҳиши диссертатсионӣ қарор 

гирифтааст, қобили қабул аст, зеро агар ба собиқаи омӯзиши мавзуи мазкур дар 

Тоҷикистон руҷуъ шавад, дар ҳақиқат, то ба ҳол таҳқиқоте, ки фарогири ҳама 

ҷанбаҳои шахсият, зиндагинома ва эҷодиёти ин шоири ориф бошанд, рӯйи кор 

наомадаанд.

Дар боби якуми диссертатсия - «Муҳити илмию адабӣ ва рӯзгори 

Бобо Афзали Кошонй», ки фарогири се фасл аст, муаллиф саъй намудааст, 

роҷеъ ба Кошон ва муҳити адабии он дар асрҳои ХП-ХШ, зиндагинома ва 
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ҷаҳонбинии Бобо Афзали Кошонӣ таҳқиқот бубарад. Дар мавриди баррасии 

муҳити адабии Кошон муаллиф ҳаводис ва рухдодҳои сиёсии даврони ҳаёти 

шоирро бо ҳаёти иҷтимоии он рабт дода, чигунагии рушди васоити пешрафти 

илму адаб дар замони шоирро бо далоили мантиқӣ баён доштааст. Роҷеъ ба 

зиндагиномаи шоир муаллиф дар асоси маълумоти сарчашмаҳои муътамад ва 

истинодоти муҳаққиқони муосир насабномаи пурра, макон ва соли валодату 

вафоти шоирро таъйин намудааст, ки қобили қабул аст. Дар таъйини ҷаҳонбинӣ 

ва низоми ақидавии Бобо Афзал муаллиф кӯшидааст, ки андешаҳои орифонаву 

фалсафии шоирро, ҷуз аз тариқи рубоиёти вай, ҳамчунин, ба василаи осори 

мансураш, амсоли «Рисола дар илм ва нутқ» ё «Минҳоҷи мубин», «Аразнома», 

«Ҷовидоннома», «Мадориҷ-ул-камол» мавриди баррасӣ қарор бидиҳад. 

Муаллиф дар ин маврид ба чунин хулоса меояд, ки Бобо Афзал бар мабнои 

андешаҳову тафаккуроти дар осори манзуму мансур дарҷгаштааш ҷуз аз шоири 

рубоисаро, ҳамчунин, ҳаким ва суфӣ мебошад.

Дар боби дуюми диссертатсия - «Мероси илмию адабии Бобо Афзали 

Кошонӣ», ки аз се фасл ва фаслҳои 1-уму 2-юм, дар навбати худ, аз зерфаслҳои 

ҷудогона иборатанд, муаллиф дар бобати осори мансур ва манзуми адиб ва 

хусусиёти шаклию жанрии онҳо таҳқиқот бурдааст. Дар фасли аввал, ки ба 

баррасии осори насрии Бобо Афзал ихтисос ёфтааст, муаллиф қаблан роҷеъ ба 

рисолаҳои фалсафии адиб: «Мадориҷ-ул-камол» ё «Кушоишнома», «Роҳи 

анҷоми нома» ё «Иншонома», «Созу перояи шоҳони пурмоя», «Туфоҳа», 

«Аразнома», «Ҷовидоннома», «Янбуъ-ул-ҳаёт», «Тарҷумаи рисолаи «Нафс»-и 

Арасту», «Мухтасаре дар ҳоли нафс», «Рисола дар илм ва нутқ» ё «Минҳоҷи 

мубин», «Мабодии мавчудоти нафсонӣ», «Эминӣ аз бутлони нафс дар паноҳи 

хирад», «Тақрирот ва фусули муқаттаъ» сухан ронда, баъдан номаҳои адибро 

мавриди баррасӣ қарор медиҳад. Ҳам зимни баррасии осори фалсафӣ, ҳам 

перомуни маълумот оид ба номаҳои адиб, муаллиф муҳтаво, мундариҷа, мавзуи 

зибаҳси онҳоро кушода, хусусиятҳои фарқкунандаи ҳар якро баён доштааст.

Дар фасли дувум, ки марбут бар назми Бобо Афзал мебошад, муаллиф 

дар хусуси анвои шеърии эҷодиёти адиб, амсоли қасоид, қитаот, муфрадот, 

ғазалиёт ва рубоиёти ӯ сухан рондааст. Муаллиф зимни таваҷҷуҳ бар ҳар яке аз 
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анвои шеърии девони шоир, қаблан бо коргирӣ аз усули оморӣ басомади онҳоро 

аз рӯйи теъдоди жанрӣ ва теъдоди абёт муайян намуда, баъдан муҳтаво, мавзуъ 

ва мундариҷаи ҳар жанрро ба силки пажӯҳиш кашидааст. Агарчи дар зерфасли 

охири фасли 2-юм муаллиф роҷеъ ба рубоиёти шоир андешаронӣ кардааст, 

фасли дигареро ба масъалаи интисоби рубоиёти Бобо Афзал бахшидааст, ки ин, 

агар аз як тараф, бар ҳусну арзиши кори вай афзуда бошад, аз сӯйи дигар, 

нишондиҳандаи тааммуқи муаллиф бар кунҳи мавзуъ буда, далолат бар 

ковишҳову ҷиддияти нигаришҳои ӯ нисбат бар жанри рубоӣ мекунад, ки аз 

асоситарин жанрҳои эҷодиёти манзуми Бобо Афзал шумурда шуда, номи 

диссертатсия ҳам бар он алоқаи бевосита дорад. Он чи дар ин маврид сазовори 

гуфтан аст, тарҳи панҷ ҷадвали алоҳида роҷеъ ба интисоби муштараки рубоиёт 

бар Бобо Афзал, Абусайиди Абулхайр, Умари Хайём ва Авҳадуддини Кирмонй 

аз ҷониби муаллифи диссертатсия мебошад. Муаллиф зимни муқоисаи рубоиёти 

Бобо Афзал бо шоирони мазкур ягонагии пурра ва нисбиро дар матни ҳар чаҳор 

шоир дарёфта, андешаҳои ирфонӣ ва ҳикамӣ-фалсафии онҳоро бо ҳам дар 

тарозуи қиёс баркашида, бар ин ақида меояд, ки «масъалаи таҳқиқи рубоиёти 

сайёри шуаро ва муқоисаи рубоиёти Бобо Афзал бо эҷодиёти дигар 

рубоисароёни адабиёти классикии форс-тоҷик таҳқиқи амиқу густарда ва 

наққодонаеро тақозо дорад, ки ҳалли мусбати он дар шинохти дақиқтари 

эҷодиёти Бобо Афзали Кошонӣ ва дигар суханварони адабиёти баландовозаи мо 

нақши муҳим мебозад» (диссерт., саҳ. 99-100).

Дар боби 3-юми диссертатсия, ки ба «Хусусиятҳои мавзуию бадеии 

рубоиёти Бобо Афзали Кошонй» мавсум буда, дар ҳитаи ду фасл навишта 

шудааст, муаллиф бо саъйи балиғ нахуст дар чаҳор зерфасли фасли аввал роҷеъ 

ба мавзуъ ва мундариҷаи рубоиёти шоир, баъди ин оид ба хусусиёти бадеии 

жанри мазкур дар эҷодиёти шоир таҳқиқот бурдааст. Он чи муаллиф дар 

иртибот бо ғоёти андешаҳои Бобо Афзал аз тариқи рубоиёти вай дарёфта, 

шоистаи арҷгузорӣ аст; чи, агарчи Бобо Афзал дар таърихи назм ва тасаввуфи 

Эрон бештар ҳамчун шоири ориф ё сӯфии шоир иштиҳор дорад, муаллиф бо 

жарфнигарӣ дарёфта, ки мундариҷаи ғоявии рубоиёти шоир фарогири чаҳор 

мавзуи мухтассу алоҳида, амсоли: андешаҳои фалсафӣ, ишқӣ, иҷтимоӣ ва 
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ҳикамӣ-пандуахлоқй буда, дар иҷтимои ҳам ба як меҳвари ягона, ки обишхӯр аз 

аҳволи қалбиву ботинии шоир мегирад, тамаркуз ёфтаанд. Дар ҳамин маврид 

муаллиф дуруст қайд менамояд, ки «Пойдевори рубоиҳои Бобо Афзалро, аслан, 

андеша ва ақоиди тасаввуфии ӯ ташкил дода... » (диссерт., саҳ. 144).

Дар фасли дувуми боби фавқуззикр муаллифи диссертатсия орояҳои 

тасвири шоирона ва чигунагии корбурди онҳоро дар рубоиёти Бобо Афзал ба 

риштаи таҳқиқ кашидааст. Тибқи андешаи вай, дар рубоиёти шоир миёни кулли 

воситаҳои тасвири бадей санъати талмеҳ дар мақоми болотар қарор дорад. 

Муаллиф талмеҳоти бакорбурдаи Бобо Афзалро вобаста ба танаввуи 

мавзуияшон табақабандӣ намуда, дар ҳар кадоме аз рубоиёти шоир мисолҳои 

шоҳиди собиткунанда меорад. Ӯ дар баррасии вижагии мавзуии талмеҳоти Бобо 

Афзал бар ин андеша аст, ки агарчи дар талмеҳоти шоир тавотури мавзуъ ба 

чашм мерасад, аксари онҳо сарчашма аз нукоти қуръонӣ гирифтаанд, зеро 

қисмати аъзами талмеҳоти шоир алоқаманд бар қисас ва асомии паёмбарон 

мебошанд. Он чи дар ин маврид шоистаи зикр аст, табақабандии талмеҳоти 

қуръонй дар рубоиёти Бобо Афзал мебошад, ки бо тартиби муайян ва мисолҳои 

собиткунанда аз ашъори шоир ба силки таҳқиқ кашида шудаанд.

Муаллиф дар фасли мазкур, ҳамчунин, дар хусуси нақши санъатҳо ва 

ваосити дигари тасвири бадей, амсоли ташбеҳ, мақолу зарбулмасалҳо, тавсиф, 

таҷнис, санъати шумур ё сиёқулаъдод, тазод ва вижагиҳои шакливу маъноии 

онҳо таҳқиқ бурда, андешаҳои хешро бо мисолҳои шоҳид истеҳком бахшидааст.

Дар қисмати хулосаи диссертатсия муаллиф дар 16 банд натоиҷи 

таҳқиқоти хешро ба таври басо муҷаз баррасӣ намудааст. Тавсияҳо оид ба 

истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ ҳам дар 6 банди дигар бисёр хуб матраҳ 

гаштаанд.

Қайди ин нукта зарур аст, ки таҳқиқоти диссертатсионии муаллиф аз 

нигоҳи забону услуб дар сатҳи баланди илмӣ навишта шуда, умуман, орӣ аз 

ғалатҳои имлой, услубй ва грамматикӣ мебошад. Муҳокимарониҳо, таҳлили 

масоили дарпешгузошта, бароришҳои андешавии шахсй ва изҳори назари шахсй 

нисбат ба назариёти донишмандони дигар - ин ҳама аз донишу малака ва 
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таҷрибаи муаллифи диссертатсия гувоҳӣ медиҳанд. Бо чунин сатҳи баланди 

забонӣ диссертатсияи мазкур сазовори ситоиш аст.

Аммо, дар диссертатсия ҷуз аз муҳассаноту муваффақиятҳо баъзе 

камбудҳову норасоиҳо ба чашм мерасанд, ки ислоҳи баъдии онҳо муҷиби 

фузунии ҳусни он хоҳад гашт. Эроди аввали мо нисбат ба сохтору мундариҷаи 

кор мебошад. Чунончи:

1. Фасли 3-юми боби аввали диссертатсия, ки «Ҷаҳонбинии адиб» 

унвонгузорӣ шудааст, ба андешаи мо, агар дар боби 3-юм ҷойгузин мешуд, 

беҳтар буд. Зеро баррасии ҷаҳонбинии як адиб бо дарҷи мавзуъ ва мундариҷаи 

осори вай робитаи зич дорад. Дар ин маврид ҳеч боке надорад, ки ин ду мавзуи 

бо ҳам марбут зери як боб ё унвони умумӣ баррасӣ шаванд. Агарчи дар 

баррасии ҷаҳонбинии Бобо Афзал муаллиф оро ва андешаҳои ӯро дар такя ва 

истинод бар осори мансур, яъне рисолаҳои фалсафии адиб матраҳ намудааст, 

чунончи аз муҳтавои ин фасл дида мешавад, ӯ дар ин маврид аз рубоиёти 

фалсафию ирфонии адиб ҳам истифода намудааст. Мешавад, ки муаллиф дар 

фасли аввал ҷаҳонбинии Бобо Афзал, дар фасли дувум мавзуъ ва мундариҷаи 

рубоиёти ӯро пайгирй ва баррасй намояд.

2. Бо интиқоли фасли марбут бар ҷаҳонбинии шоир бар боби сеюм, 

мероси илмию адабии шоир, ки дар боби дувум ба таври алоҳида оварда 

шудааст, агар ҳамчун фасли 3-юми боби 1-ум оварда мешуд, беҳтар буд, зеро 

зиндагинома ва мероси адиб бо ҳам робитаи бештар доранд, то зиндагинома ва 

ҷаҳонбинии вай.

3. Бад-ин тариқ, агар боби сеюм аз рӯйи тартиб ба боби 2-юм иваз мешуду 

унвони «Ҷаҳонбинии Бобо Афзал ва хусусиятҳои мавзуии рубоиёти ӯ» 

номгузорй мешуд, беҳтар буд.

4. Боби 3-юми диссертатсия, ба андешаи мо бо унвони алоҳидаи 

«Хусусиятҳои бадеии рубоиёти Бобо Афзал» оварда мешуд, беҳтар буд. 

Муаллиф метавонист ин бобро ба чаҳор фасли алоҳида тақсим карда, дар сеи 

аввал талмеҳ, тамсил ва санъати шумур ё сиёқулаъдодро баррасӣ мекард ва дар 

фасли охир санъатҳои ташбеҳ, таҷнис, тавсиф, ташхис ва тазодро нишон медод. 

Чунонки дар диссертатсия дида мешавад, муаллиф ба баррасии санъатҳои 
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талмеҳ, тамсил ва санъати шумур дар рубоиёти шоир таваҷҷуҳи бештар 

кардааст, ки ин, албатта, аз нақши бештари онҳо дар тасвироти шоиронаи адиб 

гувоҳӣ медиҳад. Бинобар ин, ҷоиз аст, ки ҳар яке аз санъатҳои фавқуззикрро дар 

фаслҳои алоҳида оварда, дар хусуси санъатҳои боқимонда ба таври умумӣ дар 

як фасли алоҳида сухан ронад.

5. Ба назари мо, дар диссертатсия як мавзуи басо муҳимми марбут бар 

рубоиёти Бобо Афзал намерасад: мавзуи вазни рубоиёти шоир ва хусусиёти 

онҳо. Ин мавзуъ, аз як тараф, басо мавзуи ҷолиб аст, ҷолиб бад-он ҷиҳат, ки дар 

рубоиёти Бобо Афзал ва, умуман, шоирони орифу суфӣ як навъ оҳангу мусиқии 

ҷаззоб эҳсос мешавад, ки аз аксари шоирони ғайриориф то ҷое фарқ менамояд, 

ин оҳанг зойидаи шӯри ботину ғалабаи эҳсосоти онон аст, ки дар рубоиёти 

шоирони ғайриориф ин шӯр камтар ба назар мерасад; аз ҷониби дигар, мавзуи 

рубоӣ, ки пас аз зиндагиномаву мероси Бобо Афзал қутби дигари диссертатсия 

маҳсуб мешавад, такмили бештар меёбад. Муаллиф метавонист ин мавзуъро 

зимни баррасии мероси манзуми шоир дар фасли марбут бар рубоиёти вай 

баррасӣ намояд. Дар фасли мазкур муаллиф вижагиҳои поэтикии рубоиёти 

шоирро дар мисоли радифҳои бакорбурдаи вай бисёр хуб таҳқиқ намудааст, 

вале роҷеъ ба вазн ё баҳрҳои мустафид дар онҳо чизе нагуфтааст. Дохил 

намудани ин мавзуъ, бе шубҳа, бар камоли фасл меафзояд.

Аммо, зикри норасоиҳои мазкур, ба ҳеч ваҷҳ, бар пуррагии диссертатсия 

халали ҷиддӣ ворид намесозанд, чун таҳқиқоти муаллиф дар ниҳояти худ 

баанҷомрасида ва фарогир аст ва бо унвони кору масоили матраҳнамудаи 

муаллифи он куллан мутобиқат дорад. Муаллиф баъдан, зимни таҳияи 

монографияи илмияш метавонад дар сари ин мавзуъ бияндешад ва бар тибқи 

майлу хоҳиши худ бар такмили бештари он саъй намояд.

Таҳқиқоти диссертатсионии Маҳмадалиева Муҳаббат Раҳмоновна бо 

ихтисоси илмии интихобнамудааш мувофиқат менамояд. Мавзуи диссертатсия 

ва мазмуну муҳтавои он ба доираи мавзуъ ва масъалаҳои таҳқиқӣ, ки дар 

шиносномаи ихтисоси илмии 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ таъйин 

шудаанд, комилан мувофиқат мекунад.
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Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои ба чоп расонидаи Маҳмадалиева 

Муҳаббат Раҳмоновна муҳтавои асосии диссертатсияро ннъикос намуда. бо 

меъёрҳои роиҷи кори илмӣ мутобиқат менамоянд.

Диссертатсияи Маҳмадалиева Муҳаббат Раҳмоновна дар мавзуи «Бобо 

Афзали Кошонӣ ва хусусиятҳои мавзуию бадеии рубоиёти ӯ» кори илмӣ- 

таҳқиқии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби 

додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон а". 30 

июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллнфи он 

сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмн филология аз рӯйи ихтисоси 

10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ мебошад.

Муқарризи расми:

д.и.ф., профессори кафедраи

забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии 

молия ва иқтисоди Тоҷикистон: Саидчаъфаров 0.111

Сана: 25.11.2022.

корҳои махсуси

Имзои Саидҷаъфар 

/"Сардори шуъбаи

диқ менамоям.
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КАДРҲО

кадров
Шарипов У.А.И Ртдел

734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

ш. Душанбе, кӯч. Нахимов 64/14, 

Донишгоҳи давлатии .

молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Тел./факс: (+992) 200004900

е-таП: Огос1_060374@та11.ги
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