
Такриз
ба автореферата Чиллаев Сугроб Чуфахонович дар мавзуи «Афкори 
назарй-адабй ва интикодии Сайфчоми Х,иравй дар «Чрмеъ-ус-саноеъ ва 
л-авзон» барои дарёфти дарачди илмии РЫ), доктор аз руйи ихтисоси 
10.01.08. -  Назарияи адабиёт ва матншиносй.

Рисолаи Сайфчоми Х,иравй «Ч^омеъ-ус-саноеъ ва-л-авзон», ки 
таълифаш охири асри XIV ва аввали асри XV сурат гирифтааст, аз 
назари мухтаво масъалахои чигунагии шеъру хунари шоирй, таснифу 
табакабандии шеър аз назари мохият, сохибони тарз дар шеър, 
санъатхои бадей, аруз, кофия, накди адабй ва амсоли инхоро дар бар 
мегирад.

Диссертатсия ба тахдику пажухиши масъалахои афкори назарй- 
адабй ва интикодии донишманди хавзаи Х,инд Сайфчоми Х,иравй 
бахшида шудааст. Муаллифи диссертатсия мабох,иси марбут ба мавзуъро 
дар се боб тархрезй карда, хар бобро ба фаслхо ва зерфаслхо дастабандй 
намудааст. Диссертант боби якуми диссертатсияро «Сайфчоми Х,иравй 
ва андешахои илмй- назарии у дойр ба шеър ва хунари шоирй» 
унвонгузорй намуда, масоили чун: мероси илмй-адабии Сайфчоми 
Х,иравй, мухокимахои илмии Сайфчом рочеъ ба назарияи адабй, сайри 
такомули шеър, назари Сайфчом нисбат ба мутакаддимон ва накди ду 
асли адабиёти кадим, умумият ва тафовути назму шеър, таснифу 
табакабандии шоирон, урфи шоирона, тарз ё сабкшиносй, сабкшиносии 
даврай аз диди Сайчоми Х,иравй, макоми каломи манзуму мансур аз 
дидго^и Сайфчомро мавриди тахкик карор додааст.

Боби дуюми диссертатсия «Масоили истилохот ва таърифу тавзехи 
улуми балогй ва бадей дар «Чрмеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» ном дошта, 
вазъи улуми балогй то замони Сайфчоми Х,иравй, ибтикороти балогии 
Сайфчоми Х,иравй дар «Чрмеъ-ус-саноеъ ва л-авзон», илми бадеъ ва 
мохияти он дар орои Сайфчоми Х,иравй аз мавзуоти асосии фаслхои 
боби мазкур ба хисоб мераванд. Диссертант масоили матрахгардидаро 
хело мушикофона тахкику баррасй намудааст. Боби сеюми 
диссертатсияро унвончу «Масоили илми аруз ва кофия дар «Ч,омеъ-ус- 
саноеъ ва л-авзон» ном ниходааст. Ин боб дорой се фасл мебошад, ки 
онхо аз баёни илмии матолиби тарики тактеъ, баёни доирахо ва шинохти 
бухуру авзон аз назари Х,иравй, кофия ва анвои он аз диди Сайфчоми 
Х,иравй, ибдооти Сайфчом дар шинохти назария ва истилохоти кофия 
иборат мебошанд.
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Дастоварди илмии диссертатсия аз он иборат аст, ки бори нахуст 
дар адабиётшиносии форсу точик афкори назарй- адабй ва интикодии 
Сайфчоми Х,иравй дар асоси асари назариявии у - «Чрмеъ-ус-саноеъ ва л- 
авзон» тахкику баррасй гардидааст.
Бояд гуфт, ки дар баробари муваффакиятхо баъзе камбудихо ба назар 
расиданд. Чунончи:

1. Дар автореферат корбасти истилохоти арабй зиёд ба назар 
расиданд, ки шарху тафсири онхо ба манфиати кор аст.

2. Дар навиштани номи мухаккикон баъзе галатхо рох ёфтааст.
3. Дар автореферат баъзе галатхои имлой ва техникй мушохида 

мешаванд.
Эродхои мазбур чузъй буда, арзиши илмии авторефератро кам 

карда наметавонад.
Хулосахои мухтасари кори диссертатсионй, ки ба забонхои точикй, 

русй ва англисй дар охири автореферати диссертатсия оварда шудаанд, 
тибки талаботи чории Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ч^умхурии Точикистон тахия гардида, мохияти илмии 
диссертатсияи мазкурро ба таври фишурда инъикос менамоянд. 
Муаллифи диссертатсия сазовори дарёфти дарачаи илмии Р Ю , доктор 
аз руйи ихтисоси 10.01.08. -  Назарияи адабиёт ва матншиносй мебошад.

Доктори илмхои филологй, 
профессори кафедраи назария ва 
таърихи адабиёти Донишкадаи 
давлатии забонхои Точикистон

Нишони: 734064, Ч^умхурии Точикистон, ш. Душанбе, кучаи Ф. 
Мухаммадиев 73/6. Е-таП: 1о1о ёауМЬекоу @ таП.га Тел: +(992) 23250 00

ба номи С о т и м  Улугзода Давлатбеков Л. М.

Имзои ДавлатС: 
мекунам.

Мудири шуъба 
ДДЗТ ба номи ' ■ 'Х  Начмуддинов Ш. М.
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