
УСТОДОНИ КАФЕДРА 
 

Имомзода Муњаммадюсуф Сайдалї - доктори илмњои филология, академики Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон, профессори кафедраи назария ва адабиёти  навини форсии тољикии факултети 
филологияи Донишгоњи миллии Тољикистон. 

28-уми апрели 1959 дар ноњияи Темурмалик таваллуд шуда, соли 1976 мактаби миёна, соли 1981 
факултети филологияи Университети давлатии Тољикистон ба номи   В. И. Ленин (њоло Донишгоњи 
миллии Тољикистон), соли 1991 аспирантураи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистонро хатм 
карда, соли 1991 рисолаи номзадиро дар мавзўи «Њунари портретофарї дар насри Садриддин Айнї» 
ва соли 2002 рисолаи докториашро дар мавзўи «Љањонбинї ва тафаккури бадеии Садриддин Айнї» 
дифоъ намудааст.  

 Дар соли 1999 бо нишони «Аълочии маорифи Тољистон», соли 2011 аз љониби Њукумати 
Љумњурии Тољикистон бо ордени «Дўстї», Грамотаи Сарони давлатњои ИДМ, Грамотаи Кумитаи 
иљроияи Котиботи ИДМ, нишони «Аълочии матбуоти Љумњурии Тољикистон» (2016) ва як ќатор 
ифтихорномаву мукофотњои ватаниву хориљї ќадрдонї шудааст.  

Имомзода Муњаммадюсуф аз соли 2011 инљониб Корманди фахрии тањсилоти олии касбии 
Федератсияи Россия, аз соли 2013 доктори фахрии Донишгоњи педагогии Синзяни Љумњурии 
Мардумии Чин, аз соли 2013 доктори фахрии Донишгоњи давлатии забоншиносии Москва ва аз соли 

2018 Доктори фахрии Донишгоњи славянии Ќирѓизистону Русия ба номи 
Б.Н. Елсин мебошад.  

Муаллифи китобњои «Маънавият ва наќши зоњир» (2000), 
«Љањонбинї ва тафаккури бадеии Садриддин Айнї» (2001), «Сужет ва 
тасвир дар насри Садриддин Айнї» (2007), «Хирмани андеша» (2010) ва 
зиёда аз 200 маќолаи илмї ва васоиту дастурњои таълимї мебошад. 

Фаъолияти љамъиятию роњбарї: солњои 1991– 1999 муовини декани 
факултети филологияи ДДМТ оид ба таълим; солњои 1999-2004 декани 
факултети филологияи ДДМТ; солњои 2004 – 2012 ректори Донишгоњи 
Славянии Россияву Тољикистон фаъолият намуда, аз соли 2012 то њол 
ректори Донишгоњи миллии Тољикистон аст. Солњои 2009–2012 Раиси 

Шўрои диссертатсионї оид ба њимояи рисолањои докторї ва номзадї дар назди Донишгоњи Славянии 
Россия ва Тољикистон; аз соли 2013 то њол Раиси Шўрои диссертатсионї оид ба њимояи рисолањои 
докторї ва номзадї дар назди Донишгоњи миллии Тољикистон. Аз соли 2017 раиси Шўрои 
диссертатсионї барои дарёфти дараљаи илмии доктори  фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос доир 
ба ихтисосњои 6D020500 – филология, 6D021000 – филологияи хориљї, 6D050400– рўзноманигорї дар 
заминаи Донишгоњи миллии Тољикистон. 

 

  Рањмонзода Абдуљаббори Азиз – доктори илми филология, 
академики Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, академики 
Академияи илмњои байналмилалии мактабњои олї, профессори кафедраи 
назария ва адабиёти навини форсии тољикии факултети филологияи 
ДМТ. 

15 – уми марти соли 1959 дар дењаи Андароби ноњияи Кўлоби 
вилояти Хатлон таваллуд шуда, соли 1983 факултети филологияи 
Унверситети давлатии Тољикистон ба номи В.И. Ленин (њоло Донишгоњи 
миллии Тољикистон) –ро бо бањои аъло хатм намуда, моњи ноябри соли 
1987 ба аспирантура дохил шуда, соли 1991 дар мавзўи «Консепсияи 
замон дар насри солњои 70-80-уми тољик» рисолаи номзадї, соли 1999 
рисолаи доктории худро дар мавзўи «Манбаъњои асотирї дар адабиёти 
тољики нимаи аввали асри ХХ» дифоъ кардааст.  

Рањмонзода Абдуљаббори Азиз бо нишони  «Аълочии маорифи 
Тољикистон» (1987), ордени «Шараф», (2006), Медали «20-солагии 

Истиќлолияти Тољикистон» (2011), «Ифтихорнома»-и Кумитаи иљроияи кишварњои аъзои ИДМ 
(2012), «Диплом»-и Агентии Федиралии њамкорињо бо кишварњои ИДМ - и Федератсияи Россия (2014) 
мукофотонида шудааст. 

Муаллифи китобњои дарсї ва дастурњои таълимии «Пиндорњои асотирї дар адабиёти тољик 
(1999), «Назария ва сайри таърихии устурасозии форсии тољикї (1999), «Заминањои асотириву 
маросимї дар адабиёти нимаи аввали садаи ХХ” (2004); Дар омада ва чопи «Куллиёт»-и шоири нимаи 
дуюми асри XIX Шамсиддини Шоњин (2005) њиссаи муносиб гузошта, муќаддимаи ин Куллиёт ба 
ќалами ў тааллуќ дорад. Дар њамин асос баъдан вай рисолаи «Шамсиддин Шоњин ва анъанаи 
ѓазалсарої  дар адабиёти тољики нимаи дуюми асри XIX ва авали асри ХХ» - ро (2006) таълиф 
намудааст.  

Рањмонзода А. А. дар рушди маорифи Тољикистон хидмати шоиста намуда, доир ба 
проблемањои соњаи маориф маќолањои зиёд таълиф намудааст. Вай ба ислоњот ва таљдидгароии 
зинањои мухталифи тањсилот оѓоз намуда, дар ин самт бо дастгирии Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат Эмомалї Рањмон ба комёбињо ноил 



гардидааст. Рисолаи вай «Дирўз ва имрўзи маорифи Љумњурии Тољикистон», ки бо њаммуаллифии 
Расулов А., Ќодиров Ќ., Афзалов Х. таълиф шудааст, ислоњоти соњаи маорифи Тољикистонро бозгў 
менамояд. Дар рисолаи таълимї - ахлоќии вай «Одоби салом» бошад, арзиши ахлоќии «салом» барои 
наврасон ва нављавонон шарњ дода шудааст. Номбурда инчунин дар таълифи як ќатор ќонунњое, ки 
дар соњаи маориф тасдиќ гардидаанд, иштирок намуда, дар тањия ва таълифи барномањо, стратегияњо 
ва консепсияњои соњаи маориф бевосита ширкат намудааст. Бо ташаббуси вай лоињаи китоби 
«Муќаддимаи низоъшиносї» барои донишљўёни муассисањои тањсилоти касбї амалї шуда, соли 2006 
аз чоп баромадааст, ки муќаддима, ва боби «Фарњанг ва низоъ»-и он ба ќалами ў тааллуќ дорад. 
Рисолааш бо номи «Назария ва сайри таърихии устура ва устурапардозињо дар адабиёти форсї-
тољикї» соли 2009 бо хатти форсї дар нашриёти  «Мадраса» - и Љумњурии Исломи Эрон аз чоп 
баромад. Ройзании фарњангии Љумњурии Исломии Эрон рисолањои номбурдаро бо унвони 
«Пиндорњои асотирї дар адабиёти тољикї», «Шамсиддин Шоњин ва анъанаи ѓазалсарої дар адабиёти 
тољики нимаи дуюми асри XIX ва аввали асри ХХ» ба хатти форсї бо тањриру иловањо соли 2011 аз 
чоп баровада, пешнињоди мардуми форсизабон намуд. Њамчунон номбурда муаллифи «Стандарти 
фанни адабиёти тољик» (барои синфи Х1), китоби таълимии «Одоби салом», «Одоби муошират ва 
рўзгордорї» (бо њаммуаллифии Х. Зиёев, Ё. Одинаев ва дигарон) мебошад. Мураттиби барномањои 
«Адабиёти садаи ХХ-и форсии тољикї» бо њамроњии Х. Асозода (соли 1995),  ва «Устурашиносї» 
(2007) мебошад.  

Дар солњои 2011 ва 2013 Абдуљаббор Рањмонзода маќола ва рисолањои зеринро таълиф ва нашр 
намудааст: “Истиќлолият ва масъалањои соњаи маориф”,“Рушди маориф-омили пешрафти 
мамлакат”,“Мирзо Турсунзода мунодии сулњу мадоро”,“Дирўз ва имрўзи маорифи Љумњурии 
Тољикистон”, (Очерки таърихї дар бораи соњаи маориф), “Истиќлолият тањкимбахши давлати 
њуќуќбунёд”, “Абармарде дар дунёи маориф”, “Маориф-мењвари сиёсати иљтимоии давлат”, 
“Такмили тасвирсозї дар шинохти маънавии инсон”,“Проблемањои тањсилоти мутаасил дар низоми 
тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон”, “Таъсири устурањо дар тафакури бадеии Аблуќосим 
Фирдавсї”, “Фарњанги муошират ва мењмондорї (дастури таълимї), “Эволюция и развития 
художественных жанров в таджикской прозы в период независимости Таджикистана” ва “Фуруѓи 
субњи доної”.  

Рањмонзода Абдуљаббор дар соли 2014 маќолањои зиёде ба чоп расонидааст, ки 
муњимтаринашон инњо мебошанд: «Гулќанди шеър дар чакомаи хаёли доктор Абдуѓаффори Орзу», 
«Маќоми тањсилот дар љањони муосир ва наќши он дар муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии 
Тољикистон», «Одоби муошират», «Маќоми Абдуррањмони Љомї дар шинохти тариќќати сўфия ва 
шахсиятњои ирфонии Хуросону Мовароуннањр», «Истиќлолият ва рушди нахустмуассисаи тањсилоти 
олии кишвар», «Ташаккул ва тањаввули жанрњои адабї дар насри муосири тољикии даврони 
Истиќлолият», «Манбаъњои асотирї ва ривоятї дар адабиёти тољики охири садаи Х1Х ва авали садаи 
ХХ».  

Рањмонзода Абдуљаббор соли 2015 як ќатор маќола ва пажўњишњои илмї дар маљаллањо ва 
маљмўањои илмї интишор кардааст, ки ба масъалањои муњимми адабиёт, фарњанг ва сиёсат бахшида 
шудаанд. Дар миёни онњо муњимтаринашон инњо мебошанд: “Пешгирии зуњуроти ифротгарої дар 
Тољикистон”, “Роль писателей и поэтов Гиссара в развитии таджикской литературы ХХ и начала ХХI 
веков», «Доир ба ањамияти Паёми Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии 
Љумњуриии Тољикистон”, “Воќеияти иљтимої ва инъикоси он дар суруду офаридањои мардумии 
Кўлоб”, “Суруду офаридањои мардумї ганљинаи бебањои халќанд”, “Маќоми Мир Сайид Алии 
Њамадонї дар рушди ирфон ва адбиёти тољик”, “Рушди давлатдории миллї ва равандњои идеологии 
љањони муосир”,“Бозтоби симои Пешвои миллат - Эмомалї Рањмон дар адабиёти тољик”, “Белинскии 
тољик” (Очерки илмї - оммавї дар бораи устод Соњиб Табаров). 

Фаъолияти љамъиятию роњбарї: солњи 1995 - 1999  мудири шуъбаи таълими ДМТ; солњои 2000 - 
2002 мудири шуъбаи тарљумаи Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон  кор карда, 
сипас, ба шуъбаи фарњанги Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон гузаронида шудааст. 
Солњои 2004 – 2005 Раиси Кумитаи телевизион ва радиои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон; аз 
моњи марти соли 2005 то моњи январи соли 2012 Вазири маорифи Љумњурии Тољикистон; аз  моњи 
январи соли 2012 то феврали соли 2015 Ректори Донишгоњи давлатии омўзгории ба номи Садриддин 
Айнї; аз  моњи феврали соли 2015 то ба имрўз бо Амри Президенти Љумњурии Тољикистон Ёрдамчии 
Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба масъалањои рушди иљтимої ва робита бо љомеа мебошад. 
Рањмонзода Абдуљаббори Азиз узви Шўрои олимони Донишгоњи миллии Тољикистон доир ба њимояи 
рисолањои докторї ва номзадї ва аз соли 2013 узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон мебошад. 

 

            ЗАЙНИДДИНЗОДА Муртазо (Мухтадо) (тав. 30.12.1958 деҳаи Ворухи 

ноҳияи Исфараи вилояти Суғд), адабиётшинос, номазади илмҳои филология 

(1990). Мактаби миёна (1976), факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи 

давлатии Тоҷикистонро (1981) хатм намудааст. 

Муҳаррири хурди нашриёти давлатии «Ирфон» (1981), лабаранти 

кафедраи фолклор ва адабиёти халқҳои СССР-и Донишгоҳи давлатии 



Тоҷикистон (1982). Аспиранти кафедраи фолклор ва адабиёти халқҳои СССР-и ДДТ (1983-1987). 

Муаллими калони кафедраи фолклор ва адабиёти халқҳои СССР (1987-1991). Соли 1990 дар 

Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон рисолаи номзадиро дар мавзуи «Робитаҳои адабии халқҳои тоҷику 

тотор дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX» ҳимоя намудааст. Солҳои 1992-1993 ба сифати 

дотсенти кафедраи фолклор ва адабиёти халқҳои СССР-и ДДТ кор кардааст. Аз соли 1993 то 1996 ба 

сифати дотсенти кафедраи журналистика ва адабиёти хориҷӣ ва муовини декани факултети 

журналистика ва тарҷумонӣ оид ба корҳои таълим ва тарбия фаъолият намудааст. Солҳои 1996-1999 

дотсенти кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии факултети филологияи ДДМТ.  Аз 

соли 1999 то соли 2001 Мудири шуъбаи таълими Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон, аз соли 

2001 то соли 2002 муовини Сардори қисми таълими ДДМТ. Соли 2002 тариқи гузариш фаъолияти 

меҳнатиашро дар Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати сармутахассис 

идома додааст. Соли 2005 тариқи гузариш ба ДДМТ баргашта то соли 2008 ба сифати Сардори 

идораи таълимию методӣ фаъолият намудааст. Аз соли 2008 то соли 2011 дар вазифаи декани 

факултети журналистикаи ДДМТ кор кардааст. Дотсенти кафедраи назария ва адабиёти навини 

форсии тоҷикӣ (2011-2012), мудири кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии ДМТ 

(2013). 

Риштаи таҳқиқоти З. масоили гуногуни таърихи адабиёт, равобити адабӣ, назария ва танқиди 

адабӣ, адабиётшиносии муқоисавӣ ва масъалаҳои тарҷумаро фаро мегирад. Ҳамзамон дар таълифу 

таҳияи барнома ва дастуру китобҳои дарсӣ фаъолона иштирок менамояд. 

Муалифи зиёда аз 400 мақолаҳои илмӣ, таълимӣ-методӣ ва китобу дастурҳо мебошад. 

З. назария ва амалияи илмиро дар иртибот таҳқиқ намуда дар як вақт аз фанни Адабиёти ҷаҳон 

барои донишҷӯён дарс мегӯяд ва осору аҳволи адибони бузурги дунёро дар иртибот бо адабиёти 

тоҷик таҳқиқ менамояд. Мақолаву асарҳои таълиф намудаи ӯ оид ба осору аҳволи адибони халқҳои 

ҷаҳон Қаюм Носирӣ, Шаҳобуддин Марҷонӣ, Абдулло Туқай, Шариф Камол, Олимҷон Иброҳимов, 

Мусо Ҷалил, Л.Толстой, А.Пушкин, А.Гайдар, К.Паустовский, А.Чаковский, Мухтор Авезов, Алишер 

Навоӣ, Ҳамза Ҳамкимзода, Ғафур Ғулом, Аширмат Назаров, Т.Сотилғанов, Ч.Айтматов, 

Э.Межелайтес, М.Бажан, Николас Гильиен, Шота Руставелӣ, Назар Душбадзе, Сергей Есенин  ва 

дигарон ба хонандагони тоҷик шинос буда, дар ташаккули дунёшиносии онҳо саҳм гузоштааст. 

Ҳамчунин З. ба ҷараёни инкишофи адабии муосир иртибот дошта, паҳлӯҳои гуногуни ҳайёту эҷодиёти 

С.Айни, А.Лоҳутӣ, М.Турсунзода, Ҳ.Юсуфӣ,  А.Пирмуҳаммадзода, Сотим Улуғзода, Ҷалол Икромӣ, 

А.Қаҳҳорӣ, М.Ҳайдаршо, И.Файзулло, Қутби Киром, М.Ҳотам ва Садриддин Ҳасанзод дар мақолаву 

гузоришҳои худ мавриди арзёбӣ қарор додааст. 

З. бо марказҳои илмию таълимии шаҳрҳои Москва, Қазон, Уфа, Новосибирск ва Оренбург 

иртибот дошта, оид ба масъалаҳои гуногуни илмӣ ҳамкорӣ дорад. 

З. кори таълим ва тадқиқоти илмиро пайваста пеш мебарад. Аз ҷумла асарҳои ӯ «Машалафрӯз» 

(1995), «Раҳнамои накӯиҳо» (1998), «Фонуси ёдҳо» (1998), «Адабиёти ҷаҳон» (2001), «Тафсири 

Ҳусайнӣ. Сураи Юсуф» (2004), «Таърихи адабиёти хориҷӣ» (2005), «Ёде аз бузургон» (2010), дар 

муайян намудани паҳлуҳои норавшани таърихи матбуот, адабиёти тоҷик, адабиёти ҷаҳон, робитаҳои 

адабӣ, масъалаҳои тарҷума ва осору аҳволи саромадони фарҳанги миллӣ нақши арзанда доранд. 

Аз ҷониби ӯ Барномаи таълимии адабиёти иттиҳод (2005), Барномаи таълимии адабиёти хориҷӣ 

(2005), китоби дарсии Адабиёти ҷаҳон барои синфҳои 10-11 (2001), Дастури таълимии Таърихи 

адабиёти хориҷӣ (2005) нашр гардидааст. 

З. чун муҳақиқи пайвандҳои адабӣ дар марказҳои илмию фарҳангии хориҷӣ низ эътироф 

гардидааст. Соли 1995 дар таҷлили ҷашни эпоси «Манас» дар Туркия, соли 1997 дар Конгреси VI - 

туркшиносони ҷаҳон дар шаҳри Оренбург , соли  2007 дар семинари байналмилалии омӯзиши тарзи 

ҳаёти солим дар Украина, соли 2008 дар семинари байналмилалӣ дар шаҳри Лондони Британияи 

Кабир иштирок намудааст. З. узви Иттиҳоди тарҷумонҳо ва ноширони Иттиҳоди Давлатҳои 

Мустақил ва Балтия буда дар анҷумани дуюм (2008) ва форуми шашуми байналмилаии он (2012) дар 

шаҳри Еревани Ҷумҳурии Арманистон иштирок ва суханронӣ намудааст. 

З. аъзои Иттифоқи журналистони Тоҷикистон (2009) ва узви Иттифоқи нависандагони 

Тоҷикистон (2015)  буда, бо унвони «Аълочии маорифи халқи Тоҷикистон» (1998), «Аълочии 

матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2009), «Аълочии фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2010) 

мукофотонида шудааст. 

З. соли 2009 сазовори мукофоти давлатии «Ордени дӯстӣ» гардидааст. 



 ОС.: Машъалафрӯз - Душанбе-Маориф,1995; Адабиёти ҷаҳон - ПИК «Офсет»-2001; Қайюм 

Носирӣ. Абӯалӣ Сино - Душанбе-«Эр-граф», 2008; Ёде аз бузургон - Душанбе-«Эҷод», 2010. 

 
 

Кўчарзода Аламхон – доктори илмњои филология, профессори 
кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тољикии факултети 
филологияи Донишгоњи миллии Тољикистон. 

 4-уми феврали соли 1946 дар дењаи Саричашмаи ноњияи Шўроободи 
вилояти Кўлоб ба дунё омада, соли 1964 мактаб-интернат, соли 1969 
факултаи филологияи тољики Донишгоњи давлатии Тољикистон, соли 1976 
шуъбаи ѓоибонаи аспирантураи Донишгоњи давлатии Тољикистонро хатм 
карда, рисолаи номзадиро дар мавзўи «Масъалањои матншиносии повести 
«Одина»-и С. Айнї» соли 1978 ва соли 1997 рисолаи докториро дар мавзўи 
«Мавќеи наќди матн дар адабиётшиносии тољик ва масъалањои 
матншиносии насри С. Айнї» дифоъ кардааст. 

Профессор А. Кўчарзода бо нишони “Аълочии маорифи халќи Љумњурии Тољикистон” (1995) ва 
“Корманди шоистаи Љумњурии Тољикистон” (2008), бо ордени “Дўстии халќњо” (2001) ва Љоизаи 
адабии ба номи Садриддин Айнї (2003) сазовор гаштааст. 

Аламхон Кўчарзода соњиби рисолањои «Тадќиќи текстологии «Одина»-и С. Айнї» (1982), 
«Хусусиятњои миллї ва интернатсионалии назми М. Турсунзода» (1988), «Масъалањои матншиносии 
адабиёти тољик» (1994», «Наќди матни осори С.Айнї» (2000), «Наќди матн ва масъалањои 
матншиносии насри  С.Айнї» (2002), Адабиёти тољик барои синфи 11-уми мактаби тањсилоти 
њамагонї (бо њаммуаллифї – 2007, 2011, 2015), «Турсунзода: мањорат ва садоќат» (2011), «Тањрири 
адабї ва фаъолияти муњарририи С.Айнї» (2013), «Муњаќќиќи соњибмактаб» (2014), китобњои бадеии 
«Сад рубої» (2012), «Бобо ва наберањо» (2013), Матнњои илмии ќиссањои «Одина» (1992) ва «Марги 
судхўр» (2010)-и С. Айнї ва матнњои сањењи ќиссањои «Одина» (2015), «Марги судхўр» (2015), 
рисолањои «Ќуддусия» (1993), «Маърифати нафс» (1994) ва «Дарвешия» (2014)-и Мир Сайид Алии 
Њамадониро ба табъ расондааст. Ба муносибати 700-солагии Мир Сайид Алии Њамадонї, ки бо 
ќарори Њукумати Тољикистон ва дастгирии ЮНЕСКО соли 2015 дар сатњи байналмилалї таљлил 
гардид, се рисолаи ин мутафаккирро њам бо њуруфи кириллї ва њам бо алифбои ниёгон ба чоп омода 
намуд, ки бо номи «Се рисола»-и Амир Сайид Алии Њамадонї (2015) ба табъ расид. Инчунин соли 
2015 Кўчарзода бо њаммуаллифии Љ. Љўрабоев, С. Муллољон, А. Сайфуллоев китоберо бо номи 
«Маориф - гарави пешравии љомеа» (2015) ба табъ расондаанд. Китоби «Муњаќќиќи соњибмактаб»  
ѓолиби «Озмуни сол - 2014» гардида, сазовори дипломи Вазорати фарњанг ва Иттифоќи 
нависандагони Љумњурии Тољикистон гардид.  

Фаъолияти љамъиятию роњбарї: Солњои 1980 - 1988 роњбарии мањфили адабии «Адибони 
љавон»-и факултети филологияи тољики Институти давлатии омўзгории ба номи Рўдакии Кўлобро ба 
уњда дошт. Солњои 2002-2010 мудири кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тољикии 
факултети филологияи ДМТ. Солњои 2011-2016 сарходими илмии Институти илмї-тадќиќотї дар 
назди Донишгоњи миллии Тољикистон ва аз моњи июни соли 2016 то њол ба њайси профессори 
кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тољикии факултети филологияи ДМТ фаъолият дорад. 
Аз соли 2003 то њол узви бахши наќди адабии Иттифоќи нависандагони Тољикистон мебошад. Солњои 
2007 – 2009 узви Шўрои олимони Донишгоњи миллии Тољикистон буд. Аз соли 2003 то њол узви 
Шўрои диссертатсионии ДМТ аст. Аз соли 2007 то њол узви комиссияи Љоизаи давлатии Љумњурии 
Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино дар соњаи илм ва техника мебошад.  

Зери роњбарии А. Кўчарзода 9 унвонљў аз Тољикистон ва Љумњурии Исломии Эрон рисолањои 
номзадї дифоъ намудаанд. 

 
 

Мањмадаминов Абдулњай Саидович – доктори илмњои филология, 
профессори кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тољикии фаултети 
филологияи Донишгоњи миллии Тољикистон. 

1-уми апрели соли 1951 дар дењаи Муллоконии ноњияи Сари Хосори 
вилояти Кўлоб таваллуд шуда, соли 1973 Университети давлаии Тољикистон 
ба номи В. И. Ленинро бо дипломи аъло хатм карда, соли 1993  рисолаи 
номзадиро дар мавзўи “Намунаи адабиёти тољик”–и  С. Айнї ва љараёни 
адабии солњои 20-ум” ва соли 1997 рисолаи докториро дар мавзўи 
“Садриддин Айнї ва ташаккули адабиётшиносии муосири тољик” (дар асоси 
“Намунаи адабиёти тољик”) дифоъ намудааст. 

Мањмадаминов Абдулњай ба нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
халќи Љумњурии Тољикистон» (1998) ва унвони фахрии «Корманди шоистаи Тољикистон»  (1999)  
сарфароз гардидааст. 

 Мањмадаминов Абдулњай танњо дар хусуси асари бунёдии С. Айнї тазкираи «Намунаи 
адабиёти тољик» беш аз 100 маќола ва чор монография «Љустуљўи њаќиќат» (1994, ба забони русї), 



«Адабиётшиносї ва худогоњии миллї» (1998), «Айнишиносї ва замони њозира» (2005), 
«Садриддинхољаи Айнї ва сарнавишти тољикон» (2008) ба табъ расонидааст.  

Мањмадаминов Абдулњай матни илмию интиќодии китобњои дарсї ва дастурњои таълимии 
«Тартил-ул-Ќуръон», «Тањзиб-ус- сибён»,  «Зарурийёти динийя», «Намунаи адабиёти тољик» -и С. 
Айнї, «Мухтасари таърихи Ислом», «Мавлуди шариф ё худ миръоти Хайру-л- башар», 
«Мусулмонони Дорурроњат», «Оила ё худ вазоифи хонадорї», «Баёноти Сайёњи Њиндї», «Ќоидањои 
забони тољик (Сарф ва нањв)», «Рањбари  наљот», «Намунаи ганљи шойгон», «Бародари мењрубон»-и 
А.Фитрат, «Дафтари сабз»-и Сомеи Одиназодаи  Хатлонї, «Маданият  ва  вазоиф»,  «Шариати  
исломия ва тараќќиёти мадания»-и Сайид Ањмади Васлии  Самарќандї, «Василат-ун - наљот» - и 
Муњаммадњусайни  Њољиро омода ва ба зевари табъ ороста аст.  

Тарљумаи китоби дарсии С. Айнї «Духтарбача ё ки Холида», осори шарќшиносони рус А. Д. 
Гребенкин «Тољикони округи Зарафшон», «Таљрибаи тавсифи бекигарии Кўлоб» ба ќалами устод 
Мањмадаминов А. тааллуќ дорад.  

Фолклоршиносї ва луѓатшиносї ќисми таркибии фаъолияти тадќиќотии Мањмадаминов 
Абдулњай мебошад. Таснифи луѓати шеваи гўиши мардуми Хатлон тањти унвони «Фарњанги 
Асалмоњ», осори фолклории «Ќиссаи њазрати Шоњ Ањтам», «Маликаи зебоњусн», «Шоњзода 
Доробшоњи зарринкамар» аз љумлаи онњо мебошанд.  

 Барнома ва дастурњои таълимии «Программаи адабиёти тољик» (1984), «Мавзўъњои корњои 
контролї аз адабиёти тољик барои шунавандагони ѓоибхони факултетњои иќтисодї ва таъриху 
њуќуќшиносии шуъбаи тайёрии УДТ ба номи В.И.Ленин» (1984), «Дастури методї оид ба кори амалии 
шуъбаи тайёрї» (1987), «Муќаддимаи адабиётшиносї» (Барномаи дарсњои лексионї ва амалї) (1996 - 
2012), «Адабиётшиносии муќоисавї» (2012), «Мактабњои адабї» (2013, 2016), «Назарияи адабиёт» 
(Барномаи дарсњои лексионї ва амалї) (2013), “Адиби мубориз”(1998), “Поиски истины («Образцы 
таджикской литературы» в борьбе за права таджикского народа)” (1994), “Адабиётшиносї ва 
худогоњии миллї (тазкираи С. Айнї «Намунаи  адабиёти  тољик»)”(1998), “Ислом – нурбахши адабиёт 
ва  фарњанг”(2004), “Сомеи Одиназодаи Хатлонї”. Дафтари сабз. (2004), «Айнишиносї ва замони 
њозира» (2005), «Сухан аз корномаи устод Лоњутї» (2007), «Садриддини Айнї - олим» (2010), «Сайид 
Садриддинхољаи Айнї. Духтарбача ё ки Холида» (2010), «Њољї Абдуррауфи Фитрати  Бухорої.  
Рањбари наљот» (2011), «Родмарде аз Самарќанди бостон» (2012), «Маликаи зебоњусн. Афсонањои 
Сайиди Мањмадї дар сабти Абдулњай Мањмадаминов» (2016)  ва муаллифи зиёда аз 400 маќола аст. 

Фаъолияти љамъиятию роњбарї: солњои 1984 – 1992 љонишини декани шуъбаи тайёрии ДМТ; 
солњои 1996 – 1999 љонишини декан оид ба шуъбаи ѓоибонаи факултаи филологияи ДМТ; аз соли 2009 
то соли 2016 раиси Шўрои илмию методии факултети филологияи ДМТ;  роњбари  мањфили илмии 
«Наќди адабї»-и факултети филологияи ДМТ мебошад. Аз соли 2009 то соли 2016 узви Шўрои илмию 
методии ДМТ.  

 
 
 
 Рањмонов Равшан Ќањњорович – доктори илмњои филологї, профессори 

кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тољикии факултети филологияи 
Донишгоњи миллии Тољикистон. 

28-уми ноябри соли 1954 дар дењаи Пасурхи ноњияи Бойсуни Љумњурии 
Ўзбекистон ба дунё омада, соли 1977 факултети филологияи тољики 
Университети давалтии Тољикистони ба номи В.И.Ленин (њоло Донишгоњи 
миллии Тољикистон), соли 1989 аспирантураи Институти кишварњои Осиё ва 
Африќои Донишгоњи давлатии Маскав ба номи М.В.Ломоносовро хатм карда, 
зери унвони «Назми шифоњии таълифии дарї дар Афѓонистони муосир» 

(Москва, 1989) рисолаи номзадї ва «Афсонањои мардуми форсизабон дар сабти имрўз (Масъалањои 
истилоњ, хусусият, таърих, репертуар, вазъият ва мањорати афсонагўён дар асоси пажўњиши майдонї)» 
соли 1998 рисолаи докторї дифоъ намудааст.  

Хизматњои ў сазовори ордени «ДЎСТЇ» (2008), нишонњои «Аълочии фарњанги Тољикистон» 
(2008), «Аълочии маорифи Тољикистон» (2008) дониста шудааст. Соли 2003 барои китоби “Таърихи 
гирдоварї, нашр ва пажўњиши афсонањои мардуми форсизабон”, аз кишвари Эрон, љоизаи 
байналмилалии Пажўњиши солро дарёфт намуд. Соли 2008 дар дувоздањумин љашнвораи 
байналмилалии ќиссагўї, дар шањри Исфањон суханронї намуда, сазовори «Медали тилло»  гардид. 
Барнадаи љоизаи «Конкурси байналмилалии сенарияњо оид ба мотивњои устура, афсона ва њамосаи 
ќањрамонии кишварњои Осиёи Марказї ва Корея - 2011» барои тањияи сенарияияи «Гўрзод ва писари 
ў Аваз». Соли 2015 китоби «Насри гуфтории тољикони Бухоро» сазовори љоизаи Бунёди Саъдии 
Ройзании Сафорати Љумњурии Исломии Эрон дониста шуд.Аз љониби Вазорати фарњанги Љумњурии 
Тољикистон, дар намоишгоњи њафтуми байналмилалии «Китоби сол», соли 2017, ѓолиби озмуни 
«Муаллифи сермањсули сол» дониста шуда, сазовори дипломи дараљаи II гардид. 

Муаллиф, бозгўянда ва тањиягари беш аз 50 китобу маљмўа ва бештар аз 900 маќолањои илмї ва 
оммавї мебошад, ки аз љумла 17 китоб ва беш аз 60 маќолањои илмї ва оммавии эшон дар кишварњои 
хориљї ба нашр расидааст. 



Китобњои зерини ў дар дохил ва хориљи кишвар чоп шудааст: «Намунањои фолклори дарї» (дар 
3 љилд, 1985), «Простонародная литература современного Афганистана” (дар 2 љилд,  1994), 
«Афсонањои дарї» (994,1998), «Шавѓот (Афсонањои форсї ва мањорати як афсонапардози эронї)» 
(1996), «Шугњои Бухоро дар сабти Равшани Рањмонї» (1997), «Ќиссањо, ривоятњо ва дуоњои Бухоро 
дар сабти Рањмонї» (1998), «Сказки сказочники персоязычных народов» (1998), «Афсона ва жанрњои 
дигари насри шифоњї» (1999), «Проблемы устной поэзии и прозы в творчестве персоязычных 
народов» (2000),  “Рољеъ ба таърихи гирдоварї, нашр ва омўзиши адабиёти омиёнаи тољик”. 
(Washington DC – 2000, ба форсї), «Таърихи гирдоварї, нашр ва пажўњиши афсонањои мардуми 
форсизабон» (2001; Тењрон, 1380=2001); «Tajik Women as Folktale Tellers: Tales in tradition (With video-
records)»  

(2002); «Афсонањои нодир» (2003, 2005); «Тамаддуни ориёї (маљмўаи гуфтугўњо)» (2006); 
«Фиристодаи доно ва тавоно» (2006), «Достони Барзу дар гуфтори Љўра Камол» (2007), «Эљодиёти 
гуфтории мардуми тољик» (2008), “Кори майдонї: Роњнамои гирдоварии фолклори тољик) (2009, 2010), 
«Баёзи эљодиёти гуфтории мардуми тољик» (дастури таълимї” (2010), «Як афсона дар баёни чор насл» 
(Пажўњш ва матн) (2011), «Фарёди бесадо» (Гуфтугў бо доктор Асадуллоњ Њабиб) (2011), «Замоне бо 
Ѓафуров њамкор будам» (Гуфтугў бо профессор Љањонгир Дуррї) (2012), «Фарњанги ориёї ва тољику 
Тољикистон» (2012), «Наврўзи ориёии тољикон» (2013) “The Story of Barzu: As Told by Two Storytellers 
From Boysun, Uzbekistan”. Leiden University Press, 2013. – 146 p., “Насри гуфтории тољикони Бухоро 
(Пажўњиш ва матнњо)” (2014; 2015), «Афсонашиноси љањонї (Гуфтугў бо профессор Улриш Марзулф 
(Ulrich Marzolph))» (2015), «Афсона дарси зиндагист (Гуфтугў бо Саидањмади Вакилиён аз Эрон ва 
Кику Сакурої аз Япония)» (2015), «Краткое описание этногенезиса таджикского народа («The review 
of Central Asian Studies» (2015), “Оши палови тољикї” (2015), “Палав шоњи таомњо” (Кобул, 2016, ба 
форсї), “Оинаи љањоннамо” (2016), “Шоњнома дар байни тољикон” (2017), “Гурбаи думбурида” (2017), 
“Муши тиллої” (2017) ва ѓайра. 

Маљмўаи “Афсонањои халќи тољик”, ки Р.Амонов бозгўяндаи он аст, тањти унвони «Афсонањои 
мардуми тољик» (2013) бо илова ва виросторї Р.Рањмонов дар се љилд бо номњои «Афсонањои 
тамсилї» (ќисми 1), «Афсонањои сењромез» (ќисми 2), «Афсонањои маишї» (ќисми 3) ба нашр 
расидааст.  Р. бозгўяндаи њафт афсона аз “Бањористони” Љомї аст, ки бо тасвирњои ранга барои 
хурдсолон чоп шудааст: “Саги ќаноатманд” (2015), «Рўбоњ, гург ва саг» (2015), «Кабўтар ва мурѓи 
хонагї» (2015), «Гунљишк дар хонаи лаклак» (2015), «Каждум ва сангупушт» (2015), «Рўбоњи лоѓар ва 
гурги шикамкалон» (2015), «Товус ва зоѓ» (2015). Маљмўаи “Афсонањои халќї тољик” дар бозгўї 
Р.Амонов ва иловањои Р.Рањмонї (Маориф,  2017) ба тасвирњои ранга ба нашр расид. 

Фаъолияти љамъиятию роњбарї: солњои 1993-2003 сардабири гоњномаи «Мардумгиёњ» ва раиси 
муассисаи илмии ѓайридавлатии «Пажўњишкадаи мардумшносї». Аз соли 2006 то имрўз сардабири 
маљаллаи «Пайванд»-и созмони байналмилалии «Анљумани тољикон ва форсизабонони љањон – 
Пайванд» аст. Узви Иттињодияи журналистони Тољикистон (аз 1993); узви «Анљумани байналмилалии 
мутолиоти эроншиносї дар кишвари Амрико» [=ASPS]  (аз 2000); узви њайати тањрири маљаллаи 
байналмилалии “Эрон ва Ќафќоз” [Iran and the Caucasus] (Brill. Leiden-Boston, аз 2003); узви 
ассотсиатсияи байналмилалии “Эпоси халќњои љањон” (Бишкек, аз 1999); узви «Анљумани фолклори 
Амрико» (аз 2003); узви «Созмони байналмилалии пажўњиши наќлњои фолклорї» [=ISFNR] (аз 2005); 
узви Шўрои «Анљумани тољикон ва форсизабонони љањон – Пайванд» (аз 1996) аст. 

Зери назари ў 17 нафар рисолаи илмї дифоъ кардаанд. 
 

 
Сирољиддини Эмомалї – доктори илмњои филология, дотсенти 

кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тољикии факултети 
филологияи Донишгоњи миллии Тољикистон.   

5-уми марти соли 1975 дар ноњияи Москваи вилояти Кўлоб (њоло 
Мир Сайид Алии Њамадонии вилояти Хатлон) таваллуд шуда, соли 1991 
мактаби миёна, соли 1996 шуъбаи рўзонаи факултети филологияи ДМТ, 
соли 2001 шуъбаи рўзонаи аспирантураи Донишгоњи давлатии миллии 
Тољикистонро хатм карда, соли 2002 рисолаи номзадиро дар мавзўи «Аз 
таърихи эљоди романи «Восеъ»-и Сотим Улуѓзода» ва соли 2019 рисолаи 

докториро дар мавзӯи «Таҷассуми бадеии таърих дар насри Сотим 

Улуғзода (Солҳои 60-80-уми асри ХХ)» дифоъ намудааст.  

Дар соли 2007 барои дастовардњо дар соњаи илмњои гуманитарї бо «Љоизаи ба номи Исмоили 
Сомонї барои олимони љавон дар соњаи илм ва техника», соли 2010 барои хизматњои бисёрсолаи 
бенуќсон дар соњаи маориф, сањми арзанда дар таълиму тарбияи насли наврас бо нишони «Аълочии 
маорифи Тољикистон» ва соли 2016 барои тарѓибу ташвиќи сиёсати давлатї дар соњаи фарњангу 
маориф бо нишони «Аълочии матбуоти Тољикистон» ќадрдонї шудааст.    

Муаллифи китобњои «Наќши Восеъ дар адабиёти бадеї» (2001), «Аз таърихи эљоди романи 
«Восеъ»-и Сотим Улуѓзода» (2003), «Восеънома» (2003), «Сотим Улуѓзода ва тасвири шўриши Восеъ 
дар адабиёти тољик» (2007), «Таърихи эљоди ќиссаи «Ривояти суѓдї» - и Сотим Улуѓзода» (2011), 
«Сотим Улуѓзода ва фарњанги миллї» (2012), «Андеша ва мањорати адабї» (2012), «Тасвири муњити 



хонавода ва манзараи табиат дар насри Сотим Улуѓзода» (2015) ва зиёда аз 50 маќолаи илмї ва 
васоиту дастурњои таълимї мебошад. 

Фаъолияти љамъиятию роњбарї: солњои 2001-2005 љонишини декани факултети филологияи 
ДМТ оид ба тарбия; солњои 2005-2009 љонишини декани факултети филологияи ДМТ оид ба таълим; 
солњои 2008-2013 мудири шуъбаи таљрибаомўзї ва кор бо мутахассисони љавони ДМТ; аз 21.10.2013 то 
06.06.2014 директори Маркази табъу нашр, баргардон ва тарљумаи ДМТ; аз 07.06.2014 то 30.12.2014 
сардори шуъбаи кадрњо ва корњои махсуси ДМТ; аз 02.01. 2015 то 26.03.2016 сардори раёсати кадрњо 
ва корњои махсуси ДМТ; аз 26.03.2016  декани факултети филологияи ДМТ мебошад.  

 
 

Вањњобзода Рустам - номзади илми филология, дотсенти кафедраи 
назария ва адабиёти навини форсии тољикии факултети филологияи 
Донишгоњи миллии Тољикистон. 

 5 –уми майи соли 1960 дар ноњияи Тољикобод таваллуд шуда, соли 1983 
факултаи филологияи тољики Донишгоњи давлатии Тољикистонро хатм 
кардааст. Соли 2008 дар мавзўи «Тањаввули поэтикаи вазн ва ритми шеъри 
муосири тољик» рисолаи номзадї дифоъ кардааст. 

Барои маљмўаи «Шањри Хуршед» Барандаи  Љоизаи ба номи Мирзо 
Турсунзода гардидааст. 

Муаллифи  китобњои  – «Калимањо» ( 1990) ва «Шањри Хуршед» (2008) ва 
«Салом» (2015), Мунтахаби ањодиси Паёмбари акрам (с)-ро тањия ва ба забони 
русї тарљума кардааст. Тазкираи шеъри муосири Тољикистон «Бўи љўи 

Мўлиён» (2014) ва тањияи китоби М. Ёњаќї «Фарњанги асотир ва достонворањо дар адабиёти форсї» 
(бо тавзењот ва таълиќот) (2014), дастури таълимии «Дуруст бинависем» (2016) ва рисолаи «Мирзо 
Турсунзода» (2016)   мебошад. Соли 2012 маљмўаи маќолањояш «Адабиёт ва фарњанги миллї» ба табъ 
расидааст. 

 Фаъолияти љамъиятию роњбарї: роњбари мањфили адабии “Адибони љавон”-и факултети 
филологияи ДМТ; сардабири Нашрияи миллии адабии Иттифоќи нависандагони Тољикистон «Садои 

Шарќ»; аз соли 2008 узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон аст. 
 
 

Ќаландаров Наврўз Ањмарович – номзади илмњои филология, дотсенти 
кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тољикии факултети филологияи 
Донишгоњи миллии Тољикистон. 

 23-юми марти соли 1969 дар шањраки Мўъминободи ноњияи Ленинград 
(њозира ноњияи Мўъминобод) таваллуд шуда, соли 1996 шуъбаи рўзонаи 
факултети филологияи Донишгоњи давлатии Тољикистон, соли 2003 шуъбаи 
аспирантураи Донишгоњи давлатии Тољикистонро хатм карда, рисолаи 
номзадиро дар мавзўи «Аз таърихи тањаввули матни «Марги судхўр»-и С. 

Айнї»  соли 2004  дифоъ кардаст. 
Соли 1997 бо “Ифтихорнома”-и Иттифоќи љавонони Тољикистон; соли 2002 бо “Ифтихорнома”-

и Кумитаи кор бо љавонони назди Њукумати Љумњурии Тољикистон; 2002 бо “Ифтихорнома”-и 
Идораи кор бо љавонони шањри Душанбе; соли 2005 бо “Ифтихорнома”- и Кумитаи кор бо љавонони 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, соли 2005 бо “Ифтихорнома”-и Њокимияти иљроияи ноњияи 
Шоњмансури ш. Душанбе; соли 2002 ва соли 2005 бо “Ифтихорнома”- ДДМТ; соли 2011 ва соли 2014 
бо “Ифтихорнома”-и маќомоти КИ ЊХДТ дар ноњияи Шоњмансур; соли 2013 бо “Ифтихорнома”-и 
маќомоти КИ ЊХДТ дар ш. Душанбе ва соли 2013 бо нишони «Аълочии маорифи Тољикистон” 
ќадрдонї шудааст. 

Муаллифи китобњои “Таърихи матнњои ќаламии ќиссаи «Марги судхўр»-и С. Айнї” (2003); “Аз 
таърихи тањаввули матни ќиссаи   «Марги судхўр» - и  С. Айнї (2008) ва муаллифи  25 маќолаи илмї 
ва мураттиби барномањои таълимї-методї мебошад.  

Маќолањои ў: «Нигоње ба наќди матни ќиссаи «Марги судхўр»-и С. Айнї», «Зарурати тадќиќ ва 
дараљаи омўзиши матни ќиссаи «Марги судхўр»-и С. Айнї», «Таърихи матнњои ќаламии ќиссаи 
««Марги судхўр»-и С. Айнї», «Тањаввули ќиссаи «Марги судхўр»-и С. Айнї аз матни ўзбекї то матни 
тољикї». 

Фаъолияти љамъиятию роњбарї: солњои 1994-1999 Раиси созмони љавонон, танзимгари дараљаи 
аввал оид ба корњои тарбиявї ва њимояи фонди донишљўён ДДМТ; солњои 2001-2006 мудири шуъбаи 
кор бо љавонон, узви раёсат ва Шўрои олимони ДДМТ (њамзамон раиси Шўрои шуъбањои кор бо 
љавонони мактабњои олии шањри Душанбе), солњои 2006-2009 мудири сектори ташкилии ДМТ; аз соли 
2013 то њол муовини декан оид ба шуъбаи ѓоибонаи факултети филологияи ДМТ мебошад.  

 
 
 
 
 



 
 

Рањмонов Њафиз Азизович  – муаллими калони кафедраи назария ва адабиёти 
навини форсии тољикии факултети филологияи Донишгоњи миллии Тољикистон. 

 4-уми майи соли 1964 дар ноњияи Вахш таваллуд шуда,  соли 1986 факултети  
филологияи Донишгоњи давлатии Тољикистон (њоло Донишгоњи миллии 
Тољикистон), соли 1997 шуъбаи ѓоибонаи  аспирантураи   Донишгоњи давлатии 
миллии Тољикистонро хатм кардааст.  

Солњои 2001-2004 муњассили маълумоти дуюми факултаи њуќуќшиносии 
Донишгоњи миллии Тољикистон буда, онро бо дипломи аъло хатм кардааст. 

Бо Ифтихорномаи Вазорати маорифи Тољикистон (2009), нишонњои 
«Аълочии матбуоти Тољикистон», «Аълочии фарњанги Тољикистон» (2011), 
«Аълочии телевизион ва радио» (2013), «Аълочии маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон» (2016) сазовор шудааст.          

Муаллифи беш аз 200 маќолаи илмї ва илмию оммавї, дастурњои таълимї ва барномањои таълимї аз 
фанни «Таърихи адабиёти љањон» аст. Мавсуф инчунин фаъолияти пурмањсули муњаррирї ва тарљумонї 
дошта, мураттиб ва муњаррири 18 китоби илмию таълимии марбут ба анвои гуногуни њуќуќ, аз љумла њуќуќи 
шањрвандї, њуќуќи байналмилалии оммавї, њуќуќи оилавї, љиноятї ва ѓайра мебошад, инчунин яке аз 
муаллифони «Фарњанги истилоњоти њуќуќ» (нашри соли 2005) ба шумор меравад.  

Муаллифи силсилабарномањои «Марворидњои бесадаф» мебошад. Мавсуф инчунин ба њайси муаллиф 
ва баранда дар тањия ва пахши барномањои иљтимоию сиёсї ва адабию фалсафии «Тафсир», «Афкор» ва 
«Жемчужины мысли» сањм дорад. Муаллифи якчанд филмњои мустанад, аз ќабили «Ойини зиндагисоз» 
(бахшида ба Наврўзи байналмилал), «Пойдевори тамаддун» (гиромидошти забони давлатї), «Њикмати 
рамзњои Парчам» (таърих, хосият ва моњияти рамзњои Парчам), «Мизони адолат» (рољеъ ба њуќуќи инсон аз 
таърих то имрўз) мебошад.  

Фаъолияти љамъиятию роњбарї: соли  2010 иљрокунандаи вазифаи мудири кафедраи назария ва 
адабиёти навини форсии тољикии факултети филологияи ДМТ; Аз моњи сентябри соли 2010 то моњи августи 
соли 2012 ба сифати сармуњаррири њафтаномаи «Ба ќуллањои дониш» - нашрияи расмии Донишгоњи миллии 
Тољикистон; аз 13-уми августи соли 2012 то 3-юми ноябри соли 2014 дар вазифаи муовини аввали директори 
Шабакаи якуми телевизиони Тољикистон; аз 3-юми ноябри соли 2014 то њол ба њайси котиби масъули 
Шабакаи якум фаъолият дорад. Аз соли 1987 инљониб узви Иттифоќи журналистони Тољикистон ва аз соли 

2018 узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон мебошад. 

 
 
           Ёрова Зебуниссо Назаровна – ассистенти кафедраи назария ва 
адабиёти навини форсии тољикии факултети филологияи Донишгоњи 
миллии Тољикистон.   

10-уми ноябри соли 1964 дар ноњияи Рўдакї таваллуд шуда, соли 1981 
мактаби миёна, соли 1986 шуъбаи рўзонаи факултети филологияи тољики 
ДМТ, соли 1993 шуъбаи ѓоибонаи аспирантураи Донишгоњи миллии 
Тољикистонро хатм карда, дар мавзўи «Мавќеи Љумъа Одина дар насри 
муосири тољик» тањќиќот бурда истодааст.  

Мураттиби барномаи «Таърихи адабиёти тољик» (2013) ва муаллифи 
зиёда аз 35 маќолаи илмї- омавї мебошад.  

Соли 2016 барои хизматњои бисёрсолаи бенуќсон дар соњаи маориф, сањми арзанда дар таълиму 
тарбияи насли наврас бо нишони «Аълочии маорифи Тољикистон» сазовор дониста шудааст.  
 
 
 

Нурқаев Қарор Муҳаммадиевич (тав. 26.04.1975 деҳаи Сарчашмаи 

ноҳияи Шаҳрисабзи вилояти Қашқадарёи Ҷумҳурии Узбекистон), 

адабиётшинос. Мактаби миёна (1992), факултети филологияи тоҷики 

Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистонро (1998) хатм намудааст. 

Муҳаққиқ коромӯзи кафедраи назария ва адабиёти навини форсии 

тоҷикӣ (1999). Аспиранти кафедраи назария ва адабиёти навини форсии 

тоҷикии ДМТ (2000-2003). Ассистент, муаллими калони кафедраи назария ва 

адабиёти навини форсии тоҷикӣ (2001-2013). Аз соли 2008 то соли 2015 ба 

сифати муовини декан оид ба таълим дар факултети филологияи ДМТ фаъолият кардааст. 

 Н. ба таҳқиқи масоили гуногуни таърихи адабиёт, назария ва танқиди адабӣ, адабиётшиносии 

сару кор дорад. Н. соли 2019  дар мавзӯи «Саттор Турсун ва таҳаввули насри психологии тоҷик» 



рисолаи номзадӣ  дифоъ намуд. Дар  таълифу таҳияи барномахо ва дастуру васоити таълимӣ  Н. сахми 

чашмрас дорад. 

 Муалифи зиёда аз 30 мақолаҳои илмӣ, таълимӣ-методӣ ва дастурҳо мебошад. 

 Н. дар баробари таҳқиқу баррасии масъалаҳои гуногуни адабиётшиносии муосири тоҷик ба тадриси 

осори гаронмоя ва баландғояи аҳли адаби Шарқи хориҷӣ ва кишварҳои мутамаддини Ғарб, Амрико 

(фанни Адабиёти ҷаҳон) дар факултетҳои филология, журналистика машғул аст. 

Ос.: Таърихи адабиёти хориҷӣ (Бо ҳаммуалифии М.Зайниддинзода). – Душанбе: Сино, 2014;  

 
 

Бобомаллаев Илњомљон Љанобович – ассистенти кафедраи назария ва 
адабиёти навини форсии тољикии факултети филологияи Донишгоњи миллии 
Тољикистон. 

10-уми июли соли 1989 дењаи Ворухи ноњияи Исфараи вилояти Суѓд 
таваллуд шуда, соли 2007  гимназия, соли 2012  факултети филологияи тољики 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айниро 
хатм кардааст. Аз соли 2012 дар шуъбаи ѓоибонаи аспирантураи ДДОТ ба 

номи С. Айнї тањсил карда, дар мавзўи «Таҳаввули назми муосири тоҷикӣ 

дар солҳои 50-70-уми асри ХХ (Дар мисоли осори Аминљон Шукўњї)» 

рисолаи номзадї таълиф намудааст. 
Барои иштироки фаъолона дар корњои љамъиятиву илмї ва озмунњо бо 

чандин ифтихорнома, таќдирнома ва дипломи Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон, Кумитаи 
кор бо љавонони Љумњурии Тољикистон ќадрдонї шудааст.  

Муаллифи маќолањои «Рўдакї аз нигоњи А. Тоњирљонов», «Мавќеи касбу њунаромўзї дар 
ашъори Рўдакї», «Сандуќчаи тилоии њарфу њиљо…», «Домани шеър зи дасташ надињад Пўлодї…», 
«Мавзўъ ва мундариљаи силсилаи шеърњои «Муњаббат ва оила» - и А. Шукўњї, «Нигоње ба забон ва 
услуби бадеии Аминљон Шукўњї», «Шукўњї ва мусиќї». 

 
Нуриллозода Ањдия – ассистенти кафедраи назария ва адабиёти навини 

форсии тољикии факултети филологияи Донишгоњи миллии Тољикистон. 
24-августи соли 1992 дар шањри Исфара таваллуд шуда, соли 2009 

мактаби миёна, соли 2014 факултети филолгияи ДМТ-ро хатм кардааст. 
Нуриллозода Ањдия дар баробари фаъолияти ассистентї аз соли 2015 ба 
шуъбаи ѓоибона  аспирантураи  ДМТ дохил шуда, дар мавзўи «Вижагињои 
мавзўию жанрии адабиёти бачагона дар даврони Истиќлол (дар мисоли 
эљодиёти Љўра  Њошимї)» тањќиќот бурда истодааст. 

Фаъолияти љамъиятию роњбарї: аз соли 2016 то њол раиси Шўрои 
олимон ва муњаќќиќони љавони факултети филологияи Донишгоњи миллии 

Тољикистон. 
 


