
ХУЛОСАИ КОМИССИЯМ ЭКСПЕРТИИ
Шурой диссертатсионии 6D.KOA - 033-и назди МДТ-и 

«Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон 
Ғафуров» оид ба диссертатсияи Чиллаев Суҳроб Ҷӯрахонович 
дар мавзӯи «Афкори назарӣ-адабй ва интиқодии Сайфҷоми 
Ҳиравй дар «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» барои дарёфти дараҷаи 
илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз руйи ихтисоси 6D020500- 
Филология (10.01.08 - Назарияи адабиёт. Матншиносй)

Комиссиям эксперти Шурой диссертатсионии 6D.KOA - 033-и назди 
МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон 
Ғафуров» дар ҳайати раис Салимй Носирҷон Юсуфй -  академики 
Академиям миллим Чумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои филологй, 
профессор; аъзоён Таффорова Умеда Абдуллоевна- доктори илмҳои 
филологй, профессор; Насриддинов Фахриддин Абдуманонович- 
доктори илмҳои филологй, профессор оид ба қабул намудани 
диссертатсияи Чиллаев Суҳроб Ҷӯрахонович дар мавзӯи «Афкори 
назарй-адабӣ ва интиқодии Сайфҷоми Ҳиравӣ дар «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва 
л-авзон» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор 
аз руйи ихтисоси 6В020500-Филология (10.01.08. -  Назарияи адабиёт. 
Матншиносй) барои ҳимоя ва муайян кардани рӯзи ҳимоя.

Диссертатсия дар кафедрам адабиёти тоҷики МДТ «Донишгоҳи 
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» ба анҷом расида, дар ҳамин 
кафедра муҳокима карда шудааст (қарори №10 аз 18.08.2020).

Диссертатсияи Чиллаев Суҳроб Ҷӯрахонович ба таҳқиқу пажӯҳиши 
масъалаҳои афкори назарӣ-адабй ва интиқодии донишманди ҳавзаи 
Ҳинд Сайфҷоми Ҳиравй (асрҳои XIV-XV) дар «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва л- 
авзон» бахшида шудааст.

Дар диссертатсия андешаҳои илмй-назарии соҳиби «Ҷомеъ-ус-саноеъ 
ва л-авзон» доир ба шеър ва хунари шоирй, муҳокимаҳои илмии вай 
роҷеъ ба назарияи адабй, сайри такомули шеър, хусусиятҳои бадей, 
сабкшиносӣ, накди адабй ва дигар масоили ба инҳо марбут мавриди 
таҳқиқу баррасй қарор гирифтаанд.
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Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ аз он иборат аст, ки дар такя бо 
андешаҳои муҳаққиқон масоили назарияи шеъру ҳунари шоирй, нақди 
адабй, тақсимбандии тарзҳои шоирон, саноеи балоғй, истилоҳоти 
адабй, сабкшиносй ва арӯзу қофия аз дидгоҳи Сайфҷоми Ҳиравй тибқи 
дидгоҳҳои адабиётшиносии замони муосир мавриди таҳқиқу баррасй 
қарор гиранд.

Барои расидан ба ин мақсад ҳалли вазифаҳои зерин дар меҳвари 
таҳқиқоти Чиллаев С.Ҷ. қарор гирифтааст: таҳқиқу баррасй ва муайян 
намудани андешаҳои Сайфҷоми Ҳиравй роҷеъ ба шеър ва ҳунари 
шоирй, таҳлил ва арзёбии арзишдовариҳои Сайфҷоми Ҳиравй оид ба 
каломи манзум ва мансур, назари Сайфҷоми Ҳиравй дар мавриди 
интихоби жанр ва мавзӯъ аз тарафи шоирон, корбурди саноеи лафзй ва 
маънавй аз диди Сайфҷоми Ҳиравй, навовариҳои Сайфҷоми Ҳиравй оид 
ба бадеъ дар «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон», арзёбй ва баёни маърифати 
сухани мавзун ва тариқи тақтеу баёни доираҳо ва баҳрҳову вазнҳо аз 
назари Сайфҷоми Ҳиравй, бозтоби тарзҳои назм ва асомии соҳибони 
тарз аз нигоҳи Сайфҷоми Ҳиравй, қофия аз диди Сайфҷоми Ҳиравй, 
ибдооти Сайфҷом дар шинохти назария ва истилоҳоти қофия.

Диссертатсияи Чиллаев Суҳроб Ҷӯрахонович аз муқаддима, се боб, 
даҳ фасл, чор зерфасл, хулоса ва китобнома иборат аст. Дар муқаддимаи 
диссертатсия аҳамияти мавзӯъ, дараҷаи омӯзиши мавзӯъ, мақсад ва 
вазифаҳои таҳқиқ, сарчашмаҳои таҳқиқ, робитаи кор бо мавзӯъҳо ва 
барномаҳои (лоиҳаҳои) илмй-таҳқиқотй, усул ва равиши таҳқиқ, 
предмета таҳқиқ, навоварии илмии рисола, аҳамияти назарии таҳқиқ, 
аҳамияти амалии таҳқиқ, саҳми шахсии муаллиф, нуктаҳои асосии ба 
ҳимоя пешниҳодшаванда, татбиқи амалии натиҷаҳои таҳқиқ зикр 
шудаанд.

Боби аввали рисола «Сайфч;оми Ҳиравй ва андешаҳои илмй- 
назарии ӯ доир ба шеър ва ҳунари шоирй» унвон дошта, аз чор фасл 
иборат аст ва фасли дуюмро муаллиф боз ба чаҳор зерфасл дастабандй 
намудааст. Дар фасли аввал, ки «Зиндагинома ва мероси илмй-адабии 
Сайфҷоми Ҳиравй» унвонгузорй шудааст, муҳаққиқ масъалаҳои маҳал, 
ҷойи зисту зиндагонй, вафот ва осори илмию адабии Сайфҷоми 
Ҳиравиро бо далоили муътамади илмй мавриди баррасй қарор додааст.
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Чиллаев С. Ҷ. бо такя ба осори баҷоймондаи Сайфҷом ва таҳқиқоти 
донишмандони дохилию бурунмарзй ба хулосае шудааст, ки мавсуф 
тақрибан солҳои 40-уми асри XIV дар шаҳри Ҳирот (Ҷом) таваллуд шуда, 
солҳои 30-юми асри XV-po соли вафоти Сайфҷом дар Ҳиндустон аз дунё 
гузаштааст.

«Ҷомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» нахустин асари Сайфҷом мебошад, ки 
то ба ҳол аз он се нусха дастрас гардидааст. Асари дигари ӯ таҳти унвони 
«Маҷмӯаи латоиф ва сафинаи зароиф» манбаи куҳан дар шеъри форсй 
ва саноеи балоғй мебошад. Аз асари мазкур ду нусха маълум аст, 
инчунин, тибқи гуфтаи худи ӯ «Фатвои султонй дар чаҳор мазҳаби 
мусалмонй» ном китоб доштааст, ки то замони мо омада нарасидааст. 
Ғайр аз ин ӯ соҳиби девони ашъоре низ будааст, ки мутаассифона, то ҳол 
дастрас нагардидааст.

Фасли дуюми боби якум «Муҳокимаҳои илмии Сайфҷом роҷеъ ба 
назарияи адабй» ном дошта, аз чор зерфасл- «Сайри такому ли шеър», 
«Назари Сайфч;ом нисбат ба мутақаддимон ва накди ду асли 
адабиёти қадим», «Умумият ва тафовути назму шеър», «Таснифу 
табақабандии шоирон, урфи шоирона» иборат мебошад. Дар ин 
қисмати кори илмии худ муҳаққиқ афкори назарии Сайфҷоми 
Ҳиравиро оид ба масоили назарияи шеъру ҳунари шоирй, накди адабй, 
тақсимбандии тарзҳои шоирон, саноеи балоғй, истилоҳоти адабй, 
сабкшиносй ва арӯзу қофия таҳқиқу баррасй кардааст.

Чиллаев С.Ҷ. муайян намудааст, ки Сайфҷоми Ҳиравй тақрибан 
чорсад истилоҳи фунуни адабиётшиносиро дар «Чрмеъ-ус-саноеъ ва л- 
авзон» мавриди корбурд қарор додааст. Соҳиби асар дар корбасти 
истилоҳот ба назариёти донишмандони мутақаддим, ҳамчун 
Рашидуддини Ватвот, Муҳаммад ибни Умари Родуёнй, Унсурулмаолии 
Кайковус, Шаме Қайси Розй, Низомии Арӯзй таваҷҷуҳ дошта, вале 
микдори номахдуди ин истилоҳот аз ҷумлаи навовариҳои муаллиф 
маҳсуб мешавағғд, ки дар китобҳои пешиниён ба назар намерасанд.

Фасли сеюми боби якум «Тарз ё сабкшиносй, сабкшиносии даврай 
аз диди Сайч;оми Ҳиравй» ном дорад ва дар ин боб афкори 
сабкшиносии Сайфҷом мавриди таҳқиқи илмй қарор гирифтаанд.
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Муаллифи диссертатсия қайд намудааст, ки дар таърихи 
адабиётшиносии форсу тоҷик аввалин маротиба Амир Хусрави Дехдавй 
ба дастабандии тарзҳои шоирон пардохтааст. Сайфҷоми Ҳиравй бошад 
бо пайравй аз Амир Хусрав ба муаррифии нуҳ тарзи шоирй, ки 
иборатанд аз: ҳакимона- тарзи Шайх Саной, комилона- тарзи Хоқонӣ, 
фозилона- тарзи Анварй, мутарассилона- тарзи Заҳири Форёбй, 
мудаққиқона- тарзи Камол (Камолиддини Исфаҳонй), муҳаққиқона- 
тарзи Абдулвосеи Ҷабалй, надимона- тарзи Фирдавсию Низомй, 
ошиқона- тарзи Саъдй, хусравона- тарзи Хусрави шоирон (Амир 
Хусрави Дехдавй) мепардозад. Сайфҷом тарзи хусравонаро акмали 
тарзҳо дониста, мегуяд, ки ҳарчанд шоирони мазкур ҳар як тарзи хоси 
худро ба камол расонидаанд, вале Хусрави шоирон тавонист дар ҳамаи 
тарзҳо чирадаст гардад ва ҳар яки онро мулки мусаллами худ гардонид.

Фасли чаҳоруми боби мазкур «Мақоми каломи манзуму мансур аз 
дидгоҳи Сайфҷом» номгузорй шудааст. Дар ин фасл қайд гардидааст, 
ки Сайфҷоми Ҳиравӣ монанди муҳаққиқони мутақаддим асари бадеиро 
ба назму наср тақсим намуда, ба ҷанбаи зиёди маърифатй доштани наср 
ишора кунад ҳам, ба хотири он ки забони наср сода ва эҷод карданаш 
қариб ба ҳама дастрас аст, мақому мартабаи онро дар муқоиса бо назм 
пойинтар қаламдод мекунад. Муаллифи асар мақоми каломи манзумро 
инчунин ба хотири он ки забони ифодааш тайримаъмулй, аксаран 
маҷозиву истиоравй ва таъсираш ба рӯҳияи шунавандаву хонанда, бо 
дарназардошти дорой вазну оҳанг будан, аз наср бештар аст, баландтар 
мегузорад.

Боби дуюми диссертатсия «Масоили истилоҳот ва таърифу 
тавзеҳи улуми балоғй ва бадей дар «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» ном
дошта, ба се фасл тақсимбандй гардидааст. Фасли аввал «Вазъи улуми 
балоғй то замони Сайфч;оми Ҳиравй» унвон дорад. Натиҷаи 
бадастовардаи муаллифи диссертатсияро дар фасли мазбур метавон дар 
нукоти зерин дастабандй кард:

а) Дар даврони хукмронии Умавиён ва Аббосиён баҳс байни 
донишмандони қадиму ҷадид дар масоили балоғй боиси равнақи ин 
улум гардид. Шоирони давраи Умавй ва Аббосй бо таъсир аз адабиёти 
давраи ҷоҳилй, тарҷумаи осори ғайри араб ба арабй ва густариши
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фарҳангҳои бегона дар миёни аъроб тавонистанд ибтикороте аз худ ба 
ҷой гузоранд.

б) Нузуди Қуръони карим аз муҳимтарин сабабҳои рушди балоғат ба 
шумор меравад, ки бештари донишмандон дар балоғату услуби Қуръон 
китоб навиштаанд ва дар зимни нукоти қуръонй баъзе масоили 
балоғиро баён кардаанд.

в) Нақши котибон дар инкишоф ва густариши мабоҳиси балоғй дар 
ин даврон муҳим буд. Онҳо беҳтарин алфозу маониро дар навиштаи худ 
ба кор мебурданд ва аз овардани калимоти ғариб худдорй мекарданд. 
Ибни Муқаффаъ ва Ҷаъфар ибни Яҳёи Бармакй аз котибони балеғу 
тавоно буданд.

Фасли дуюми боби мазкурро муаллифи диссертатсия «Ибтикороти 
балоғии Сайфдоми Ҳиравй дар «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»
номгузорй намудааст. Дар ин фасл навоварии Сайфҷоми Ҳиравӣ дар 
фунуни балоғй мавриди баррасй қарор гирифтааст. Мувофиқи 
пажӯҳиши Чиллаев С. Ҷ. дар «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» ба як силсила 
саноеъ ва истилоҳоте ишора шудааст, ки бештари онҳо дар кутуби 
пеппузаштагони Сайфҷом ба назар намерасанд. Аммо ибтикороти асар 
танҳо дар заминаи истилоҳоти балоғӣ нест, балки мулоҳизоти 
донишманд дар заминаи накди адабй, сабкшиносӣ ва таснифбандии 
шоирон аз назари шеваи ашъори онҳо қобили таваҷҷуҳ мебошанд. 
Ҳарчанд Сайфҷоми Ҳиравй ба кутуби балоғии маъруфи мутақаддимони 
форсу араб монанди «Тарҷумон-ул-балоға», «Ҳадоиқ-ус-сеҳр фй дақоиқ- 
уш-шеър», «ал-Муъҷам фй маойири ашъор-ул-аҷам» ва «Мифтоҳ-ул- 
улум» руҷӯъ намудааст, вале худ низ навовариҳоеро дар ин самт падид 
овардааст.

Фасли сеюми ин боб «Илми бадеъ ва моҳияти он дар орои 
Сайфчоми Ҳиравй» унвон гирифтааст. Вобаста ба ин масъала 
муаллифи диссертатсия қайд мекунад, ки дар мавзӯи таснифу 
табақабандии санъатҳои балоғӣ назари донишмандони улуми балоғӣ аз 
ҳам тафовут доранд ва назарияпардозони Арабу Адам дар асрҳои миёна 
санъатҳои бадеиро аз рӯи моҳияти маъной ва хусусиёти сохторй ба 
санъатҳои лафзй ва маънавй дастабандй кардаанд, ки ҳатто дар замони 
Сайфҷом ҳам, улуми балоғй ба шеваи илмй гурӯҳбандй нашуда ва
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омехтагии улуми балоғиро бо дигар фанҳо мушоҳида кардан мумкин 

буд.
Боби сеюми диссертатсия Чиллаев С. Ч,. «Масоили илми арӯз ва 

қофия дар «Ч,омеъ-ус-саноеъ ва л- авзон» ном дошта, аз се фасл 
таркиб ёфтааст. Фасли аввали боби мазкур «Тариқи тақтеъ, баёни 
доираҳо ва шинохти буҳуру авзон аз назари Ҳиравй» ном гирифтааст. 
Дар ин фасли диссертатсия навоварй ва нукоти тозаю бикри назариёти 
арӯзии Сайфҷом дар муқоиса бо Шаме Қайси Розй, Хода Насир ва 
таъсири орои ӯ ба мутааххирон барраей мешаванд. Муаллифи 
диссертатсия қайд кардааст, ки «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-и 
Сайфҷоми Ҳиравй на танҳо дар мавзӯи санъатҳои балоғӣ нигошта 
шудааст, балки муаллифи он дар бораи истилоҳоти арӯзй ибтикороте аз 
худ ба ҷой гузоштааст.

Ҳарчанд Сайфҷоми Ҳиравй нисбат ба арзёбии густардаи азоҳифи 
баҳрҳо камтаваҷҷуҳй зоҳир карда бошад ҳам, вале бо доштани заковату 
дониши вофир ва табах^ур дар илми арӯз аз зумраи мубтакирон маҳсуб 
мешавад, зеро кашфи се баҳри арӯзй (Афзалу Акмал ва Авфар) ба 
ибтикороти ӯ мутааллиқ аст.

Фасли дуюми боби сеюми диссертатсияи Чиллаев С.Ҷ. «Қофия ва 
анвои он аз диди Сайфҷоми Ҳиравй» ном дорад. Ба қавли муҳаққиқ, 
Сайфҷоми Ҳиравй роҷеъ ба шеър, вазн, хусусан, қофия ва мақоми он 
фикру андешаҳои ҷолиб ироа намудааст. Ӯ аз осори мутақаддимон ба 
унвони манбаъ истифода намуда, вале дар хилоли гуфтаҳояш дар илми 
қофия ибдооте намудааст. Гуфтан мумкин аст, ки хизмати Сайфҷоми 
Ҳиравй дар рушду инкишофи илми қофия назаррас мебошад. Ҳарчағщ ӯ 
дар таъриф ва мутааллиқоти қофия аз китоби «Меъёр-ул-ашъор» баҳра 
ҷустааст, вале истилоҳоти фасеҳи замонашро баён кардааст, ки дар ҷойи 
дигар ба назар нарасидаанд.

«Ибдооти Сайфч;ом дар шинохти назария ва истилоҳоти қофия»
фасли сеюми боби мазбур мебошад. Дар ин бахш муҳаққиқ ибтикороти 
соҳиби «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-ро ба тартиби зерин зикр 
намудааст:

а) Сайфҷоми Ҳиравӣ дар «Ч,омеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» қофияро бо 
таваҷҷуҳ ба ҳарфи равй ба панҷ даста: милк, мутлақ, муқайяд, мастур,
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пайвандй тақсим намудааст, ки ду навъи он (милку мутлақ) аз «ал- 
Муъҷам» ва «Меъёр-ул-ашъор» бо каме тафовут ба асари «Ҷомеъ-ус- 
саноеъ ва л-авзон» омадааст ва се намуди дигар дар китобҳои 
гузаштагону муосирони муҳаққиқ дида нашуданд.

б) Дигар баҳсе, ки Шаме Қайси Розй дар боби сеюми «ал-Муъҷам» 
роҷеъ ба мавзӯи қофия оғоз кардааст, ин фаслбандй аз рӯйи ҳаракатҳои 
ҳуруфи қофия мебошад. Шамси Қайс ин ҳаракатро ба шаш бахш: рассу 
ишбоъ, ҳазву тавҷеҳу маҷрою нафоз тақсим намуда, ҳар якро бо далоили 
муътамад шарҳу бает кардааст. Хоҷа Насир бошад онҳоро ба панд бахш: 
равии музоаф, тавҷеҳ, маҷро, ҳаракати маҷхула, ки ҳарфи аввали равии 
музоафро бувад ва ҳаракате, ки ҳарфи дуюми равии музоафро бувад, 
дастабандй намудааст. Ҳарчанд Сайфдом ин фаелро дар «Ҷомеъ-ус- 
саноеъ ва л-авзон» ба сурати алоҳида мутазаккир нашуда, вале монанди 
соҳиби «ал-Муъдам» ин ҳаракотро ном бурдааст.

в) Сайфдом истилоҳоти «тақлиб», «тарфеъ», «муфаззаҳ»-ро ҳамчун 
уюби қофия зикр карда, онҳоро аз ихтирооти худ медонад.

Дар хулосаи диссертатсия натидаҳои аз таҳқиқ ҳосилшуда дар якчанд 
банд дамъбаст шудаанд.

Рӯйхати адабиёт дар асоси меъёр ва талаботи дорй мураттаб 
гардидааст.

Дар баробари ин дар диссертатсия баъзе ғалатҳо ба назар расиданд, 
ки ислоҳи онҳо аз манфиат холй нест. Диссертант барои мудаллал 
гардонидани андешаҳои худ баъзе иқтибосҳоро тулонй овардааст, ки 
мухтасар кардани онҳо мувофиқи мақсад хоҳад буд. Ҳамчунин ба 
феҳрасти адабиёт таддиди назар карда шавад, то ба талаботи Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Тодикистон мутобиқ 
гардад.

Камбудиҳои мазкур ислоҳпазир буда, моҳияти илмии 
диссертатсияро коста намегардонанд.

Мубрамии таҳқиқ, навоварии илмй, дарадаи омӯзиши масъала,
аҳамияти назариявию амалии диссертатсияро ба назар шрифта, 

комиссия ба чунин хулоса омад, ки диссертатсияи Чиллаев Суҳроб 
Ҷӯрахонович дар мавзӯи «Афкори назарй-адабӣ ва интиқодии 
Сайфдоми Ҳиравй дар «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» тадқиқоти
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баитмомрасидаи комил буда, ба талаботи Комиссиям олии 
аттестасионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгу аст.

Автореферата диссертатсия ва мақолаҳои нашрнамудаи докторант, 
доктори фалсафа (PhD) фарогири мазмуну муҳтавои диссертатсияи 
илмй мебошанд.

Кори диссертатсионии Чиллаев Суҳроб Ҷӯрахонович дар мавзӯи 
«Афкори назарӣ-адабӣ ва интиқодии Сайфҷоми Ҳиравӣ дар «Чрмеъ-ус- 
саноеъ ва л-авзон» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа 
(PhD), доктор аз руйи ихтисоси 6Э020500-Филология (10.01.08. -  
Назарияи адабиёт. Матншиносй) мувофиқ буда, онро ба дифоъ 
пешниҳод кардан мумкин аст.

Комиссиям экспертиро адабиётшиносони зерин ба ҳайси 
муқарризони расмй пешниҳод менамояд:

1. Муқарризи расмии аввал - доктори илмҳои филологй, директори 
Китобхонаи марказии илмии ба номи Индира Гандии Академиям 
миллим Чумхурии Тоҷикистон, Суфиев Шодимаҳмад Зикриёевич

2. Муқарризи расмии дуюм - номзади илмҳои филологй, директори 
МД "Китобхонаи вилоятии оммавии ба номи Тошхоҷа Асирии вилояти 
Суғд" Мирсаидов Баҳром Тоҳирович.

Муассисаи тақриздиҳанда - МДТ-и "Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддии Айнй".

Раиси комиссиям эксперти Шурой дифоъ:
академики АМҶТ, доктори илмҳои филологй,
профессор Салимӣ Н. Ю.
Аъзои комиссиям эксперти Шурой дифоъ:
доктори илмҳои филологй, /у
профессор: д /  /  ( ҒаффороваУ .А.
доктори илмҳои филологй,
профессор V  Насриддинов Ф. А.

Имзоҳои ҳайати к 
Котиби илмии 
Шурой диссертат 
номзади илмҳои ф

и экспертро тасдиқ мекунам:

4 L J/ Шарипова М.З.
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