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авзон»-ро дастрас намуда, онњоро тасњењ ва ба хатти кириллї баргардон 

кардааст, ки ин кор аз љумлаи муњассаноти кори ў мебошад.  

Диссертатсия Чиллаев С. аз муќаддима, се боб ва дањ фаслу чор 

зерфасл, хулоса, фењристи сарчашмањои истифодашуда иборат аст. 

Муќаддимаи диссертатсия мувофиќи талаботи гузошташуда тањия 

гардида, дар барбари ањамият ва зарурати баргузории тањќиќот ва 

дараљаи азхудшудаи масъалаи илмї, заминањои назариявию методологии 

тањќиќот, њадафи тањќиќот, объекти тањќиќот низ мавриди баррасї 

ќарор гирифтаанд. 

 Боби аввали рисола «Сайфљоми Њиравї ва андешањои илмї- 

назарии ў доир ба шеър ва њунари шоирї» унвон дошта, аз чор фасл 

иборат аст. Дар фасли аввал, ки «Зиндагинома ва мероси илмї-адабии 

Сайфљоми Њиравї» унвонгузорї шудааст, диссертант пас аз тањќиќу 

баррасии њаѐт ва эљодиѐти Сайфљоми Њиравї зикр кардааст, ки ба љуз 

маќолоти маъдуде аз љониби муњаќќиќоне чун: Сайид Нафисї, Назир 

Ањмад, Сайид Њасан Обидї, Орифи Навшоњї, Таѓоймуродов Рустам 

рољеъ ба осор ва рўзгори Сайфљом маълумот дода нашудааст.  

«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» нахустин асари Сайфљом мебошад, 

ки то ба њол аз он се нусха дастрас гардидааст. Асари дигари ў тањти 

унвони «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» манбаи куњан дар шеъри 

форсї ва саноеи балоѓї мебошад, ки аз он ду нусха маълум аст. Тибќи 

гуфтаи худи Сайфљоми Њиравї: «Фатвои султонї дар чањор мазњаби 

мусалмонї» ном китоб доштааст, вале он то замони мо омада 

нарасидааст. Ѓайр аз ин, ў соњиби девони ашъоре низ будааст, ки 

мутаассифона, то њол дастрас нагардидааст. Унвонљў ќайд менамояд, ки 

аввалин маротиба номи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» дар асари Аллома 

Муњаммадалии Тањновї «Кашшофи истилоњоти фунун ва л-улум» 

оварда шудааст. Аммо ба сабаби мављуд набудани њамаи нусхањои 

дастнавиштаи асари мазкур Тањновї китоби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-

авзон»-ро ба Њозиќулмалик Муњаммад Козим ибни Њакими Њайдари 



3 
 

Тустарии Дењлавї (1149 њ.ќ. \\ 1737м.) мансуб медонад, ки ин њаќиќат 

надорад. Орифи Навшоњї адабиѐтшиноси покистонї иштибоњи 

Тањновиро ислоњ кардан хостааст, вале муњаќќиќ худ сањв дар зикри 

ќавли Тањновї мекунад. Њатто баъзе аз донишмандони муосири эронї, 

монанди Донишпажўњ ва Мањмуди Футўњї бо истинод аз таъбири 

«хусрави шоирон» (диссертатсия сањифаи 5) асари мазкурро ба Амир 

Хусрави Дењлавї нисбат додаанд. 

Диссертант бо такя ба нусахи хаттии то ба замони мо 

омадарасидаи Сайфљом ва натиљаи тањќиќоти анљомдодаи 

донишмандони саршиноси дохилию бурунмарзї ба чунин натиља 

расидааст, ки мавсуф таќрибан, солњои 40-уми асри XІV дар шањри 

Њирот (Љом) таваллуд шуда, солњои 30-юми асри XV вафот кардааст. 

Фасли дуюми боби якум «Муњокимањои илмии Сайфљом рољеъ ба 

назарияи адабї» номгузорї шудааст ва аз чањор зерфасл– «Сайри 

такомули шеър», «Назари Сайфљом нисбат ба мутаќаддимон ва наќди ду 

асли адабиёти ќадим», «Умумият ва тафовути назму шеър», «Таснифу 

табаќабандии шоирон, урфи шоирона» иборат мебошад. Дар ин бахши 

диссертатсия унвонљў афкори назарии Сайфљоми Њиравиро оид ба 

масоили назарияи шеъру њунари шоирї, наќди адабї, таќсимбандии 

тарзњои шоирон, саноеи балоѓї, истилоњоти адабї, сабкшиносї ва арўзу 

ќофияро мавриди тањќиќ ќарор додааст. Инчунин ў таъкид мекунад, ки 

Сайфљом шеърро муќаддас ва мањсули илњоме, ки ба ќалби шоир илќо 

мешавад, медонад. Ба њамин хотир, дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»- 

рољеъ ба бартарии шеър аз наср ва шеър аз назм, урфи шоирона, наќди 

ду асли адабиѐти ќадим, њунари шоирї, шеъри тару хушк, таъсиргузорї, 

муќтазои њол, сайри такомули шеър, лафзу маънї ва таносуби онњо, 

мазмуни тозаву бикр, завќ, сењри њалол, табаќабандии шуаро аз назари 

тарз, маъниофарї, зебоињои вазн, ќофия ва радиф, саноеи балоѓї, 

таснифи фунуни бадеъ ва монанди инњо сухан меравад. 
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Диссертант муайян намудааст, ки Сайфљоми Њиравї, таќрибан 

чорсад истилоњи фунуни адабиѐтшиносиро дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-

авзон» мавриди корбурд ќарор додааст. Њамчунин ў иброз медорад, ки 

њарчанд Сайфљоми Њиравї дар истифодаи истилоњот ба орои 

донишмандони асримиѐнагии форсу тољик таваљљуњ дошта бошад њам, 

аммо баъзе истилоњот сохтаю пардохтаи зењни халоќи вай аст.  

Фасли сеюми боби якум «Тарз ё сабкшиносї, сабкшиносии давраї аз 

диди Сайљоми Њиравї» ном дорад ва дар ин боб афкори сабкшиносии 

Сайфљом мавриди тањќиќи илмї ќарор гирифтаанд.  

Унвонљў ќайд намудааст, ки Сайфљоми Њиравї бо таваљљуњ ба 

таснифоти тарзњо, ки аввалин маротиба аз љониби Амир Хусрави 

Дењлавї дар адабиѐтшиносии форсу тољик арзи њастї кардааст, ба 

муаррифии нуњ тарзи шоирї, ки аз: њакимона– тарзи Шайх Саної, 

комилона– тарзи Хоќонї, фозилона– тарзи Анварї, мутарассилона– 

тарзи Зањири Форѐбї, мудаќќиќона– тарзи Камол (Камолиддини 

Исфањонї), муњаќќиќона– тарзи Абдулвосеи Љабалї, надимона– тарзи 

Фирдавсию Низомї, ошиќона– тарзи Саъдї, хусравона– тарзи Хусрави 

шоирон (Амир Хусрави Дењлавї) иборат мебошанд, мепардозад. 

Њамчунин, диссертант иброз медорад, ки соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-

авзон» тарзи хусравонаро аз тарзњои дигар афзалтар дониста, вобаста ба 

он мегўяд: «...Ва аз мутааххирон, њар кї хост ва сухан орост, атбои касе 

намуд ва мутобеи шахсе бувад, магар Хусрави шоирон, ки чунон 

фаѐзуттабъ ва ѓомизулфикр хост, ки љамеи тарзњоро мулки мусаллам 

сохт ва бар њар тарзе муншаоте пардохт, баъд тасарруфоти аљиб ва 

ихтирооти ѓариб ангехт ва аз давовину тарассулот муншаоти дигар аз 

они ў рўшан шавад ва мубарњан гардад» (диссертатсия сањ. 67). 

Фасли чањоруми боби мазкур «Маќоми каломи манзуму мансур аз 

дидгоњи Сайфљом» унвон дорад. Ба андешаи диссертант, муаллифи 

«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» маќому мартаби каломи манзумро нисбат 

ба каломи мансур тарљењ медињад, чунки эљоди асари насрї дар муќоиса 
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ба сурудани назм (шеър) осонтар аст. Инчунин Сайфљом таъкид мекунад, 

ки њарчанд фуќањову уламо порсо ва ањли таќво бошанд њам, маќому 

мартабаашон назди омма муаззаму мукарраманд, вале мухотабон майлу 

раѓбате барои шунидани каломи онњо надоранд, иллат дар он аст, ки 

суханњои онњо бо наср иншо шуда, монанди шеър таъсир ба рўњу равони 

шунаванда надорад, ба њамин хотир, дар асар дараљаи каломи манзумро 

аз мансур болотар ќаламдод мекунад. 

Боби дуюм «Масоили истилоњот ва таърифу тавзењи улуми балоѓї 

ва бадеї дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» ном дошта, аз се фасл иборат 

аст. Дар фасли аввали ин боб, ки «Вазъи улуми балоѓї то замони 

Сайфљоми Њиравї» унвон дорад, андешањои Сайфљом рољеъ ба 

татаввуру тањаввули улуми балоѓї аз љониби муаллифи диссертатсия 

тањќиќ гардидаанд.  

Диссертант бо таваљљуњ ба гуфтањои назарияпардозони 

мутаќаддим ба чунин натиља расидааст, ки бештари донишмандон дар 

балоѓату услуби Ќуръон таълифоти арзишманде ба анљом расонидаанд 

ва онњо дар зимни нукоти ќуръонї баъзе масоили балоѓиро дар 

осорашон матрањ кардаанд ва ин боиси пешрафти улуми мазбур 

гардидааст. Њамчунин, шоирону котибони давраи Умавї ва Аббосї бо 

таъсир аз адабиѐти давраи љоњилї, тарљумаи осори ѓайри араб ба арабї 

ва густариши фарњангњои бегона дар миѐни аъроб тавонистанд, 

навоварие дар улуми балоѓї падид оваранд.  

 Унвонљў фасли дуюми боби мазкурро «Ибтикороти балоѓии 

Сайфљоми Њиравї дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» номгузорї намуда, 

дар ин бахш мухтареоти Сайфљоми Њиравиро бо далоили илмї мавриди 

баррасї ќарор додааст. Њарчанд Сайфљоми Њиравї дар таълифи осораш 

ба кутуби балоѓии маъруфи назарияпардозони форсу араб, монанди 

«Тарљумон-ул-балоѓа», «Њадоиќ-ус-сењр фї даќоиќ-уш-шеър», «ал-

Муъљам фї маойири ашъор-ул-Аљам» ва «Мифтоњ-ул-улум» руљўъ 

намудааст, вале худ низ дар ин замина навоварињое ба љой гузоштааст  
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Тибќи гуфтаи диссертант, соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» 

санъатњои “мустанбит”, “шомил-ул-анвоъ”, “машид”, “танбењ”, “карим-

ул-тарафайн”, “муаммои муњандис”, “њунар”, “айб”, “мувашшања”, 

“муљобот”, “муталаввини маъкус”, “мурассаи мазин”, “рубоиѐт-ул-

ѓазал”, “мутобиат”, “муњит”, “муалло”, “муљобот, “тароддуф”-ро љузъи 

ибтикорот худ медонад ва санъатњои мазбурро бо шавоњиди шеърї зикр 

мекунад, ки онњо дар кутуби балоѓии пешгузаштагони Сайфљом ба назар 

намерасанд. Аммо навоварии асар на танњо дар зикри истилоњоти 

балоѓї зоњир мешавад, балки мулоњизоти донишманд дар заминаи наќди 

адабї, сабкшиносї ва таснифбандии шоирон аз назари шеваи ашъори 

онњо ќобили таваљљуњ мебошанд.  

 Фасли сеюми ин боб «Илми бадеъ ва моњияти он дар орои 

Сайфљоми Њиравї» унвон гирифтааст. Чиллаев С. ќайд мекунад, ки дар 

масъалаи дастабандии саноеи балоѓї орои назарияпардозони Арабу 

Аҷам дар асрњои миѐна аз њам мутафовитанд. Масалан, санъатњои 

бадеиро аз рўйи моњияти маъної ва хусусиѐти сохторї ба санъатњои 

лафзї ва маънавї тасниф кардаанд ва соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-

авзон» аз ин амр мустасно нест. Маълум мешавад, ки дар он даврон 

улуми балоѓї ба шеваи илмї гурўњбандї нашуда ва омехтагии улуми 

балоѓиро бо дигар фанњо мушоњида кардан мумкин буд. Њамин аст, ки 

баъзе назарияпардозони пешин санъатњоро ба сурати омехта овардаанд. 

Барои мисол, санъати “истихдом”, ки дар китобњои балоѓии муосир 

љузъи саноеи маънавии бадеъ овардаанд, дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-

авзон» баръакс зикр шудааст. Дар ин миѐн бархе санъатњо, монади 

“ибдоъ”, “услуб-ул-њаким”, “бароати истењлол”, “мутазалзил” љойгоњи 

собите дар китобњои балоѓї, аз љумла дар асари мавриди назари мо 

надоранд ва онњоро гоње љузъи санъатњои лафзї ва гање маънавї ќарор 

додаанд.  

Боби сеюми диссертатсия «Масоили илми арўз ва ќофия дар 

«Љомеъ-ус-саноеъ ва л– авзон» ном дошта, фарогири се фасл мебошад. 
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Боби мазбур ба умдатарин масъалањои илми арўзу ќофия бахшида 

шудааст. Фасли аввали боби мазкур «Тариќи таќтеъ, баёни доирањо ва 

шинохти буњуру авзон аз назари Њиравї» ном гирифтааст. Унвонљў дар 

ин фасл ибтикороти назариѐти арўзии Сайфљомро дар муќоиса бо Шамс 

Ќайси Розї, Хоља Насир муќоиса намуда ва таъсири орои ўро ба 

мутааххирон мавриди баррасї ќарор додааст. Муаллифи диссертатсия 

ќайд кардааст, ки њарчанд соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л– авзон» дар 

арзѐбии густардаи азоњифи бањрњо камтаваљљуњї зоњир карда бошад њам, 

вале бо доштани табањњури кофї дар илми арўз се бањри нав Афзалу 

Акмал ва Авфарро кашф кардааст.  

 Фасли дуюми боби сеюми диссертатсияи Чиллаев С. «Ќофия ва 

анвои он аз диди Сайфљоми Њиравї» ном дорад. Ба ќавли муњаќќиќ, 

Сайфљоми Њиравї рољеъ ба шеър, вазн, хусусан, ќофия ва маќоми он 

фикру андешањои љолиб ироа намудааст. Ў аз осори мутаќаддимон ба 

унвони манбаъ истифода намуда, вале дар хилоли гуфтањояш дар илми 

ќофия ибдооте намудааст. Гуфтан мумкин аст, ки хизмати Сайфљоми 

Њиравї дар рушду инкишофи илми ќофия назаррас мебошад. Њарчанд ў 

дар таъриф ва мутааллиќоти ќофия аз китоби «Меъѐр-ул-ашъор» бањра 

љустааст, вале Сайфљоми Њиравї изњор намудааст, ки «асањњу истилоњи 

замона»-ро баѐн кардем.  

 Диссертант фасли сеюми боби мазбурро «Ибдооти Сайфљом дар 

шинохти назария ва истилоњоти ќофия» ном нињодааст. Ќобили зикр аст, 

ки Сайфљом истилоњоти «таќлиб», «тарфеъ», «муфаззањ»-ро њамчун уюби 

ќофия зикр карда, онњоро аз ихтирооти худ медонад ва њамчунин вай 

ќофияро бо дарназардошти њарфи равї ба панљ даста: милк, мутлаќ, 

муќайяд, мастур, пайвандї дастабандї кардааст, ки милку мутлаќ дар 

асарњои Шамси Ќайси Розї ва Хоља Насир бо каме тафовут ба асари 

Сайфљом зикр шуда ва се навъи дигар бошад, дар кутуби мутаќаддимону 

мутааххирони соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л– авзон» ба назар 

нарасиданд.  
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Њамин тариќ, диссертатсияи Чиллаев Суњроб Љўрахонович натиљаи 

љустуљўњои илмии ў буда, дар якчанд банд љамъбаст гардидаанд. 

Дар баробари муваффаќиятњои зикргардида дар диссертатсия 

баъзе камбудињо ва норасоињо низ ба назар расиданд, ки ислоњи онњо аз 

манфиат холї нест: 

1. Корбурди калима ва истилоњоти арабї дар диссертатсия зиѐд ба 

назар мерасанд. 

2. Дар бархе маворид дар таълифи калимот ва истилоњоти арабї ба 

ѓалат роњ дода шудааст, ки ислоњї онњо њатмист (сањифањои 103,104, 110, 

111-и диссертатсия). 

3. Хуб мешуд, ки диссертант дар баробари сарчашмањои дигари 

назарї аз рисолаи “Ќофия дар назми тољик”- и Бањром Сирус ба таври 

ќиѐсї истифода менамуд. 

4. Кўтоњ ва фишурда овардани баъзе шавоњид дар диссертатсия аз 

манфиат холї нест (сањифањои 30, 55-и диссертатсия). 

5. Зикри намунаи бештари санъатњои балоѓї дар диссертатсия ба 

манфиати кор мебошад. 

6. Дар диссертатсия љо-љо ѓалатњои техникї мушоњида мешаванд. 

Камбудињои мазкур ислоњпазир буда, ба моњияти илмии 

диссертатсия халал ворид намекунад. Мазмуни асосии диссертатсияро 

фишурда ва маќолоти банашррасондаи диссертант инъикос мекунад. 

Хулоса, диссертатсияи Чиллаев Суњроб Љўрахонович дар мавзўи 

«Афкори назарї-адабї ва интиќодии Сайфљоми Њиравї дар «Љомеъ-ус-

саноеъ ва л-авзон» тањќиќоти баитмомрасидаи комил буда, ба талаботи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон љавобгў аст. Муаллифи он шоистаи дарѐфти дараљаи илмии 

PhD, доктор аз рўйи ихтисоси 10.01.08. – Назарияи адабиѐт ва 

матншиносї мебошад. 

Таќризи муассисаи пешбар дар маљлиси кафедраи назария ва 

таърихи адабиѐти Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи  
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