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Таќризи 

муќарризи расмї ба диссертатсияи Чиллаев Суњроб Љўрахонович дар 

мавзўи «Афкори назарї-адабї ва интиќодии Сайфљоми Њиравї дар 

«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» барои дарёфти дараљаи илмии PhD, доктор 

аз рўйи ихтисоси 10.01.08. – Назарияи адабиёт. Матншиносї. 

 

Балоғати суннатии порсии тољикї яке аз бахшњое аз адабиѐтшиносї 

аст, ки ба тањќиќи маъно, тарзи баѐн ва санъатњои бадеї дар осори адабї 

мепардозад. Дар имтидоди ташаккули адабиѐти порсии тољикї 

рисолањои зиѐди балоғие аз љониби назарияпардозони адабї навишта 

шудаанд. Дар миѐни онњо «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-и Сайфљоми 

Њиравї саршор аз донишњо ва маълумоти адабию интиќодї аст. 

Рисолаи мавриди наќд пажўњиши комилест, ки муаллифи 

донишманди он дар заминаи табањњури густардаву жарфи илмї, бо 

истифода аз равишњои адабиѐтшиносии муосир ва бо ињотаву дастрасии 

комиле, ки ба сарчашмањо ва манобеи илмї доштааст, рисолаи 

камшинохта ва аммо арзишманди Сайфљоми Њиравиро ба љомеаи илмї 

ошно кардааст. 

Густараи пажўњиш дар диссертатсияи Чиллаев С. Љ. хеле васеъ аст. 

Ў на танњо дар бораи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» бањс меорояд, балки 

њар мавридеро низ, ки ба нањве бо назарияи шеър ва поэтика пайванд 

мехўрад, ба доираи тањќиќ мекашад. Масалан, дидгоњњои 

мутафаккиронеро чун Абўнасри Форбї, Абўалї ибни Сино, 

Насируддини Тўсї, Унсурулмаолии Кайковус, Абдулќоњири Љурљонї, 

Рашидуддини Ватвот, Шамси Ќайси Розї, Муњаммад ибни Умари 

Родуѐнї, Низомии Арўзии Самарќандї, бо назарияњои Сайфљоми 

Њиравї маќоисаву муќобала намуда, ањамияти афкори адабию эстетикї 

ва балоғию интиќодии ўро дар рушду такомули афкори назарї ва адабии 

асрњои XІV-XV муайян кардааст. 
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Диссертатсияи Чиллаев Суњроб Љўрахонович мувофиќи талаботи 

КОА назди Президенти Љумњурии Тољикистон тањия гардидааст. Дар 

муќаддима дар баробари таъкид бар ањамият, зарурат ва њадафи 

пажўњиши мавзўъ, ба таърихи омўзиши масъала пардохта шудааст. Дар 

натиљаи баррасии жарфу даќиќи таърихи омўзиши мавзўъ ошкор 

мешавад, ки љойи тањќиќоти фарогиру густардае дар шинохти илмии 

«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-и Сайфљоми Њиравї дар адабиѐтшиносї 

њанўз холист. Бо такия ба таљоруб ва дастовардњои назарию 

методологии адабиѐтшиносї диссертант маќсад гузоштааст, ки 

дидгоњњои Сайфљомро рољеъ ба масоили назарияи шеъру њунари шоирї, 

наќди адабї, таќсимбандии тарзњои шоирон, саноеи балоѓї, истилоњоти 

адабї, сабкшиносї ва арўзу ќофия мавриди тањќиќ ќарор дињад. Дар 

доираи объекти тањќиќот ба љуз рисолаи Сайфљоми Њиравї ва осори 

балоғии асримиѐнагии форсии тољикї, инчунин дидгоњњои мактабњои 

назарии аврупоию русї, ки ба масъалаи шеъру шоирї дахл кардаанд, 

фаро гирифта шудаанд. Масалан, агар ишорањое ѐ мушобењоте дар 

осори назарияпардозони юнонї мисли Афлотун ва Арасту, 

шеършиносони асримиѐнагии порсии тољикї Низомии Арўзии 

Самарќандї, Рашидуддини Ватвот, Шамси Ќайси Розї, Муњаммад ибни 

Умари Родуѐнї ва андешамандони муосире мисли Ролан Барт, Рене 

Уоллек, Остон Уоррен ва суратгароѐни русї ба назари муаллифи рисола 

расидааст, њама мавриди омўзиш, муќоиса ва муќобала бо дидгоњњои 

Сайфљоми Њиравї ќарор гирифтаанд. 

Истифодаи огоњона ва бамаврид аз равишњои муќоисавию таърихї 

ва матншиносї ба диссертант имкон додааст, ки ба натиљањои матлуб 

даст ѐбад. Чунин шеваи тањќиќ бар ањамияти назарї ва амалии 

диссертатсия афзудааст. Маводи назарии диссертатсия дар пажўњиши 

минбаъдаи истилоњоти шеърї, таърифу тавзењи улуми балоғї, арўзу 

ќофия ва дар тањияи луғати истилоњоти адабиѐтшиносї, таълифи 
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китобњои дарсї оид ба таърихи адабиѐт, назарияи адабиѐт, наќди адабї, 

сабкшиносї муфид хоњад буд. 

Чиллаев С. Љ. пажўњиши хешро бо баррасии мероси илмию адабии 

Сайфљоми Њиравї оғоз кардааст. Аз назари сохтор рисолаи «Љомеъ-ус-

саноеъ ва л-авзон» мисли «Поэтика»-и Арасту ва «Фанни шеър»-и Ибни 

Сино аз баррасии моњияти шеър оғоз мешавад, сипас ба тадќиќи 

монандињову тафовутњо миѐни назму наср мепардозад ва баъд аз он 

љанбањои илмии балоғат ва истилоњоту бахшњои он ба тањќиќ фаро 

гирифта шудаанд. 

Чиллаев Суњроб назари Сайфљоми Њиравиро дар бораи мухотаб, ки 

аксари балоғатпажўњон, соњибони андарзномањо ва худи шоирон низ 

њамвора ба он таваљљуњ доштаанд, баррасї карда, дар бораи шабоњатњои 

ин падида бо назарияњои муосири ғарбї сухан ба миѐн меоварад, ки аз 

густараи васеи дониши диссертант шањодат медињад. 

Масъалаи умумият, тафовути назм ва шеър яке аз печидатарин 

масъалањои адабиѐтшиносї аст. Дар тўли ќарнњои мутамодї то кунун 

дањњо андешамандону олимон дар ин бора ибрози назар кардаанд ва ба 

хулосаи ягона нарасидаанд. Душвории масъалаи мазкур сабаб шудааст, 

ки андешањои Сайфљоми Њиравї дар ин бора ноњамхон буда, дар камоли 

диќќат нестанд. Масалан, Сайфљом анвои назмро ба шеър, ғазал, рубої, 

маснавї ва ќитъа таќсим кардааст, ки аз назари диссертант пинњон 

намондаанд. Чиллаев С. Љ. назари хешро чунин баѐн мекунад: «Дар 

таќсимбандии ў ишколе вуљуд дорад, зеро њар як аз чањор навъи дигари 

назм, дар воќеъ, ба ќолабњои шеърї ишора доранд ва муаллиф, шеърро 

низ як навъ тасаввур кардааст, ки монанди ќитъа сохтори мухтас ба худ 

дорад. Дар сурате ки имрўз њар кадом аз он чањор навъи дигар низ шеър 

њастанд ва тафовут дар ќолабест, ки дар он рехта мешаванд» (сањ. 35). 

Воќеан, Сайфљом вожаи «шеър»-ро дар радифи истилоњоте чун «ғазал», 

«рубої», «маснавї» ва «ќитъа» гузоштааст. Ин истилоњот, ки гоње 
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«жанр» ва гоње «шакли жанрї»-яшон мехонанд, бо мафњуми «шеър», ки 

худ дарбаргирандаи онњост, дар як радиф гузошта шудаанд. Ин адами 

диќќати Сайфљом аз назари диссертант дур намондааст. 

Њамчунон ки Ибни Сино ањли тасаввуфро ба зуњњод, уббод ва урафо 

тахсис дод, Сайфљом шоиронро ба се гурўњ таќсимбандї кардааст: 

зоњидон, обидон ва машоих. Ў зоњидонро ањли сурат мешуморад, ки «дар 

маънї кўшиданд, то балеғу даќиќтар гарданд ва назар дар таркиб 

надоранд» (сањ. 49). Обидонро мегўяд, ки «дар тањзибу танќењи лафзу 

таркиб кўшиданд, то салису фасењу љазил оянд ва дар балоғату диќќат 

илтифот нанмуданд» (сањ. 51) ва нињоят, ба гуфтаи диссертант гурўњи 

севумро «эътидолгаро» номида, иброз медорад, ки онон «њам дар 

тасфияи маъниву њам тањзибу таркиб (лафз) кўшидаанд... ва ин тоифа 

афзалу акмаланд» (сањ. 52). Аз ин мулоњизот бармеояд, ки Сайфљом 

шоиронеро, ки эътидолро дар лафзу маъно риоя мекунанд, акмали 

шоирон мешуморад. Аммо, диссертант ин назарро ќабул надорад бо 

овардани се далел иддаои Сайфљомро рад карда, таъкид мекунад, ки 

муаллифи «Љавомеъ-ус-саноеъ» «ба шаъни маънї таваљљуњи хоса зоњир 

менамояд». Воќеъан, Сайфљом дар рисолаи хеш мукарраран бар 

афзалияти маъно бар лафз таъкид меварзад, ки бо гуфтаи фавќи ў 

ихтилоф дорад. Аммо, далелњое, ки диссертант барои радди назари 

Сайфљом меорад ишкол доранд. Далели аввал ин гуна аст: «Вай дар 

сурудани шеър маъниро ба рўњ ва лафзро ба љасад ташбењ кардааст, ки 

маќсад аз рўњ(?) (бояд «маќсад аз љисм» бошад) ин маншаи њаракот ва 

муљиби њаѐт мебошад ва маъно ба монанди рўњи инсон аст», яъне љисм бе 

љон буда наметавонад ва љон бе љисм. Дар ин љо Сайфљом даќиќан бар 

баробарии лафзу маъно ишора мекунад, на бар бартарии маъно. Далели 

дуюм низ ќобили ќабул нест. Диссертант менависад, ки «Шоироне, ки 

дар њавзаи адабии Њинд фаъолият мекарданд ва ба сабки њиндї шеър 

месурданд, дар баробари лафзпардозї, бевосита ба маънї низ гароиш 
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доштаанд». На њамаи шоироне, ки дар Њинд мезистанд, ба «сабки 

њиндї», шеър менавиштанд, бахусус, шоирони њамзамони Сайфљоми 

Њиравї. Дар он замон њанўз мафњуми «сабки њиндї» ба маънои имрўзаи 

истилоњияш, вуљуд надошт. «Тарз», «тариќ», «намат», «шева»-ро, ки 

Суњроб Чиллаев дуруст ба он ишора мекунад, шумо метавонед дар осори 

илмию адабии ќарни XI-XII пайдо кунед, вале нисбат додани навъе аз 

шеър, ѐ навъе аз сабки шеър ба љуғрофиѐи шеъри порсии тољикї дар 

олимону шоирони он замон набудааст. Дар даврањои баъд таќсимбандии 

љуғрофиѐї пуррангтар мешавад ва дар тазкирањои давраи сафавї, 

бахусус дар миѐни фарњангмадорони Шибњи ќораи Њинд амсоли 

Ғуломалихони Озод ѐ Сирољуддин Алихони Орзу ва бисѐре дигар, ки 

зарофатњои сабку масоили сабки иќлимњоро хеле хуб эњсос мекарданд ва 

назариѐти хеле љолибе рољеъ ба ин масъала баѐн кардаанд. 

Дар робита ба далели сеюми диссертант, ки мефармояд: «Сайфљоми 

Њиравї худро «...њалќаи (иродати) муњаммадиѐн дар гўш дошт ва ғосия 

(?)-и муваддати сўфиѐн ба дўш дорад», медонад» низ ишколи дорад. 

Аввалан, шакли дурусти вожаи «ғосия» «ғошия» аст: «ғошияи касеро бар 

дўш доштан», яъне хидматгузор будан) аст. Сониян, бояд арз кард, ки 

шеър аслан њунар аст ва аз нохудогоњї шоир берун меояд. Кайфияти 

њунарии шеъри ирфонї ба таљрибаи ирфонї вобаста аст. Таљриба њарчи 

асилтар аст, баѐноти он низ њунармандона аст. Ба баѐне дигар, олами 

рўњии шоир њарчи ғанитару рангинтар бошад, ногузир зоњиру ботини 

каломаш низ зебову дилнишин аст. Аз ин рў, шоиронро ба зуњњоду обиду 

шайх таќсим намудан хеле нисбист. Барои мисол, шумо метавонед 

ғазалиѐти Ироќиро бо девони Шамс муќоиса фармоед. Каломи Мавлоно 

љаззобтар, лаззатбахштар аз шеъри Ироќї ва ѐ Неъматуллоњи Валист, 

зеро таљриба њарчи ноб, тоза ва асил бошад, баѐни он низ њунаритар 

мешавад. Таљрибањои ирфонии Мавлоно аз назари кайфї аз дидгоњњои 

ќолабии Ироќї ва Неъматуллоњи Валї фарќ мекунад. Дар забони 
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Мавлоно тахайюлоти халлоќ њузур дорад ва дар осори шоирони 

фавќуззикр баѐноти ќолабию такрорї, зеро таљорубашон такрорист. 

Сайфљом ба љои он ки шоиронро аз назари балоғат наќд бикунад, ба 

равандњои адабї аз нигоњи ирфони суннатии замони хеш менигарад. Ин 

дидгоњи Сайфљом аз гароишњои эътиќодии ў ба падидаи ирфон бармеояд 

ва бо назарияњои наќди адабї ва сабкшиносї созгор нест. Дар њаќиќат, 

дар он замонњо њанўз љанбањои равоншиносї ва забоншиносии тасаввуф 

аз диди андешамандон берун будаанд, истилоњоти улми адабї њанўз аз 

назари илмї даќиќ набуданд ва бояд ќоил шуд, ки дар рўзгори мо низ 

њанўз дар истеъмоли истилоњоти илмњои гуманитарї, аз љумла 

адабиѐтшиносї сўйитафоњумњои зиѐде мушоњида мешавад. 

Чиллаев С. Љ. дидгоњњои Сайфљоми Њиравї ва дигар 

балоғатпажўњони асримиѐнагии порсии тољикиро дар бораи мухотаб бо 

назарияи Ролан Барт рољеъ ба љойгоњи мухотаб дар дарки осори адабї 

ба тањќиќ гирифта, таъкид мекунад, ки «Шоирону адибони гузаштаи мо 

назариѐти адабии худро дар лобалои гуфторашон ба тариќи омехта ва 

пароканда иброз доштаанд, танњо коре, ки соњибони ин макотиб анљом 

додаанд, њамон гуфтањои донишмандони классикро бо тариќи илмї ва 

дастабандии равишманд наќду баррасї кардаанд» (сањ. 26). Бале дуруст 

аст. Дар назарияи адабии Сайфљоми Њиравї ба андешањои дигаре 

бармехўрем, ки баъдан ба назарияњои бунѐдии наќди шеър табдил 

ѐфтаанд. Масалан, њамон тавр ки худи диссертант ба монадии дидгоњи 

Њиравї ба яке аз принсипњои мактаби формалистони русї рољеъ ба 

муњим набудани шахсияти муаллиф ва истинод ба худи матни адабї 

ишора мекунад. Ё худ назарияпардозони суннатии мо рољеъ ба масъалаи 

пайванди сурат бо маъно дар бораи тааддуди маъно андешаронињо 

кардаанд, ки адабиѐтшиносони аврупої Ричардз ва Одген бо 

таъсирпазирї аз назарияи «мусалласи маъної»-и Готлиб Фреге, 

назарияи «маънои маъно» (the meaning of the meaning)-ро поя гузоштанд. 
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Чунин шабоњатњоро, ки дар зоти матни адабї нуњуфтаанд, ки танњо 

чашми тезбини њирфаии пажўњанда онњоро мебинад. Шигифтовар он 

аст, ки назарияпардозони суннатии мо вежагињои мутуни бадеиро кашф 

мекунанд, тамйизу тафкик мекунанд, ном медињанд, аммо ба тањќиќи 

жарфу густардаи онњо намепардозанд. Аз ин рў, таърихи адабиѐти мо аз 

нигоњи назарияпардозии адабию зебоишиносї дар муќоиса бо 

мактабњои илмии ғарбї хеле заиф аст. Њеч як аз осори илмии балоғати 

форсии тољикї фаротар аз шинохти зоњирии санъатњои бадеї 

нарафтаанд. Суоле дар зењни кас пайдо мешавад, ки чаро бо доштани 

чунин адабиѐти куњан ва ғанї, назарияњои муносиб ба онро надорем?   

Агар ба таърихи андешањои адабию эстетикї назар андозем, хоњем дид, 

ки нахустин назарипардозони адабиѐт ва њунар фалосифа будаанд. Зикри 

номњои Афлотун ва Арасту, Абўнасри Форобї ва Ибни Сино, Никола 

Буало ва Готхолд Лессинг, Ролан Барт, Юлия Кристева, Умберто Эко 

кофист, то дуруст будани ин фарзияро бипазирем. Назарияњои адабї дар 

заминаи донишњои жарфу густардаи фалсафї, ки на ба зоњири масъала, 

балки ба ковиши моњияти он мепардозанд, даст медињад. Ба ин далел 

иддаои таассуфбори Суњроб Чиллаев, ки навиштааст: «Агар бо тааммул 

дар мавзўъњои матрањнамудаи мактабњои ғарбї нигоњ кунем, даќиќан 

пай мебарем, ки назариѐти нав баѐн надоштаанд. Шоирону адибони 

гузаштаи мо назариѐти адабии худро дар лобалои гуфторашон 

ба тариќи омехта ва пароканда иброз доштаанд, танњо коре, ки соњибони 

ин макотиб анљом додаанд, њамон гуфтањои донишмандони классикро 

бо тариќи илмї ва дастабандии равишманд наќду баррасї кардаанд» 

(сањ. 26). На, чунин бардошт аз шабоњатњои зоњирии дидгоњњои 

балоғатшиносони асримиѐнагии форсии тољикї бо назарияњои илмии 

ғарбии муосир аз рўйи савоб нест. Ѓарбиѐн бозѐфтањои назарии хешро 

дар асоси тањќиќи мутуни адабї халќ кардаанд. Онон, то он љое ки ин 

љониб огоњ аст, бо улуми балоғии суннатии форсии тољикї ошно 
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набудаанд. Он монандињое, ки диссертант ба онњо ишора мекунад, хоси 

њама гуна матни бадеиянд – чи шарќї ва чи ғарбї ва олимони ғарбї ба 

онњо дар натиљаи пажўњишњои равишманду густарда ва жарф 

даррасидаанд. 

Дар баробари муваффаќиятњои зикргардида дар диссертатсия баъзе 

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

манфиат холї нест: 

1. Дар рисола (сањ. 10) гуфта шудааст, ки аз равишњои татбиќї ва 

ќиѐсї истифода шудааст. Магар ин ду вожа як мафњумро ифода 

намекунанд, ки онро дар адабиѐтшиносии тољикї «равиши муќоисавї» 

меноманд? 

2. Дар Фењристи сарчашмањои истифодашуда китоби «Љавоњир-ул-

балоға» иштибоњан ба Абдулќоњири Љурљонї мансуб дониста шудааст. 

Дар асл муаллифи он Ањмад ал-Њошимї буда, аз љониби Њасани Ирфон 

тарљума ва борњо таљдиди чоп шудааст. 

3. Дар сањифаи 50-уми рисола рољеъ ба мубоњисањое байни 

андешамандону ањли ирфон пайваста сурат мегирифтаанд ибрози 

андеша карда, нигоштааст, ки Њофизи Шерозї дар абѐти зерин 

муњтаворо аз сурат тарљењ медињад: 

Бо адлу фањму дониш доди сухан тавон дод, 

Чун љамъ шуд маонї, гўйи сухан тавон зад. 

Аввалан, масъалаи робитаи Њофиз бо ирфон хеле нисбист ва дар 

адабиѐтшиносї ќотеан ба исбот расидааст. Сониян, манзури Њофиз аз ин 

байт комилан чизи дигар аст. Ў хеле возењ мегўяд, ки чун дониш афзун 

шавад метавон суханвари хубе шуд ва баѐни зебое дошт. 

4. Диќќат дар бознависии матни аслї ба кириллик бисѐр муњим аст. 

Нољо гузоштани як вергул, њарфи изофї ѐ  ғалатхонии вожагону ибороти 

матни асл ба иштибоњ дар дарки контекст мебарад. Баъзан љумлањои 

матни рисолаи Сайфљом нодуруст баргардон шудаанд. Масалан, љумлаи 
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«Фааммо чун матлуби мо он аст, ки дар тафњими мисраъ ва дар таълиму 

машбаъ бувад дар ғавомиз ба куллї кушодатар шарњ додем» номафњум 

аст. Шакли дурусти он чунин аст: «Фааммо чун матлуби мо он аст, ки 

дари тафњими мусреъ ва дари таълим мушбеъ бувад, дари ғавомиз ба 

куллї кушодатар шарњ додем». Љумлаи дигар: «Фааммо агар касе (?) дар 

асли (?) фитрат закову фитнатан (?) маљбулу мањсул бувад ба касб, (?) бар 

њаќоиќу даќоиќ, латоифу зароиф дар ин даст тавон ѐфт» (сањ. 34). Тарзи 

дурусте, ки маъно равшан мешавад, чунин аст: «Фааммо агар касеро дар 

асл фитрат, зако ва фитнат маљбулу мањсул бувад ба касб бар њаќоиќу 

даќоиќ ва латоифу зароиф, дар ин даст тавон ѐфт». Вожаи «фитнат» 

шакли љамъи «фитан» аст ва дар матни рисолаи Сайфљоми бо «ط» 

омадааст ва маънояш «зиракї», «тезфањмї» ва «доної» аст. Хониши он 

дар шакли «фитнатан», ки аз «фитна асту бо «ت» навишта мешавад, 

нодуруст аст. Дар сањифаи 42-юми рисола иќтибос аз Сируси Шамисо 

низ дар натиљаи ғалатхонї номафњум омадааст: «Асари адабиро ба 

лињози нависанда баррасї мекунанд, шеърро навъи баѐни мофиззамир, 

туѓѐну резиши калимот ва адои эњсосот медонанд, (ки) навъи мањсули 

тахайюли шоир аст ва дарѐфту афкор(у), эњсосоти шоирро нишон 

медињад. Мунтаќид асари адабиро ба лињози самимият ва хулусу асолату 

кифояти он дар баѐн(и), тахайюлот ва диди фардии шоиру вазъи зењнии ў 

баррасї мекунад». 

5. Дар сањифаи 52-юми рисола омадааст: « Гуфтан бамаврид аст, ки 

ба ғайр аз ањли тасаввуф, аксари донишмандон ва назарияпардозони 

классик ба мактаби суратгароѐн гароиш доштаанд». Шояд манзури 

Чиллаев С. Љ. ин бошад, ки назарияпардозони классики мо бештар ба 

љанбањои зоњирии каломи бадеї таваљљуњ доштаанд. Мафњуми «мактаби 

суратгароѐн» дар нимаи аввали ќарни ХХ ба вуљуд омад. Дар ин љо 

муносиб медонам ба мафњуми «формализм» назари хешро баѐн намоям. 

Аксари пажўњандагон бино бар унвони ин мактаби номдори илмї онро 
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суратгаро мешуморанд ва мегўянд, ки ба љанбањои маъноии матн 

таваљљуњ намекардаанд. Ин назари комилан ғалат аст. Намояндагони 

формализм мисли Юрий Тинянов, Борис Эйхенбаум, Виктор Шкловский 

ва дигарон дар бораи мафњуми форма маќолоти арзишманде 

навиштаанд. Форма, яъне «сурат» шакли зоњирї нест, балки маљмуаи 

бофтањои дарунии маъноист. 

6. Бар иловаи ин дар рисола омадааст, ки «дар солњои охир 

назарияпардозони ғарбї иќдом пеш гирифтанд, ки адабиѐтро аз назари 

забоншиносї мавриди наќду баррасї ќарор дињанд». Дар ин бора њанўз 

Гумболдт дар оғози ќарни XIX ва Фердинант де-Соссюр, В. В. 

Виноградов, А. А. Потебня, В. М. Жирмунский ва дигарон дар оғози 

ќарни XX нукоти арзишмандеро ироа карда буданд, ки боиси пайдоиши 

назария ва равишу мактабњои љадид гардид. 
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