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Фаъолияти кафедраи забон ва адабиёти тоҷик дар 
Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур         

(ба ҷойи муқаддима) 
Ифтихори ҳар як миллат аз забони миллӣ сарчашма 

мегирад, чунки забон яке аз рукнҳои  асосии ҳастии миллат ба 
шумор меравад. Чуноне ки Пешвои миллат, Асосгузори сулҳу 
Ваҳдати миллӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониҳояшон бахшида ба рӯзи 
забони давлатӣ гуфтаанд: “Забони миллӣ ва ҳамзамон 
ташаккули пайвастаи он дар мақоми забони давлатӣ 
муҳимтарин рамзи истиқлолияти давлати мо мебошад” ва дар 
мулоқот бо зиёиён чунин таъкид доштанд: “Забони тоҷикӣ дар 
мақоми забони давлатӣ имрӯз на танҳо дар коргузорӣ ва 
муоширати дохилӣ, балки дар робитаҳои хориҷии мо низ 
истифода мешавад. Бо ин забон санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
байналмилалӣ ба имзо мерасанд, осори илмиву адабии халқҳои 
ҷаҳон тарҷума мешаванд”. 

Қонуни Забони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки  бори аввал 22 
июли соли 1989 дар Иҷлосияи даҳуми Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон қабул гардида буд, барои таълими хубтари фанни 
забон ва адабиёти тоҷик дар ҳамаи мактабҳои олии 
ғайрифилологӣ роҳи васеъ кушод. 

Бо қарори Шӯрои илмии ДАТ аз 1-уми августи соли 1990 
дар пойгоҳи кафедраи забонҳо кафедраи наву мустақили забон 
ва адабиёти тоҷик ташкил карда шуд. 

Ба кафедраи мазкур аз рӯзи бунёд то соли 1996, 
профессор Абдуллоев Аҳмад Абдуллоевич, сипас соли 1996 то 
соли 2000-ум номзади илмҳои филологӣ, дотсент Солеҳҷон 
Собирҷонов, аз соли 2000 то соли 2005 номзади илмҳои 
филологӣ, дотсент Шаҳло Музаффарова сарварӣ кардаанд. Аз 
моҳи январи соли 2006-ум то имрӯз бошад ин кафедраи 
бонуфузи донишгоҳро номзади илмҳои филологӣ, дотсент  
Мирзода Зулфия Қурбоновна роҳбарӣ дорад. 

Дар тӯли фаъолияти кории худ дар кафедра 6 нафар 
рисолаҳои номзадии худро дифоъ намуданд. Инҳо: Фарҳод 
Ҳусейнзода, Шаҳло Музаффарова, Дӯстов Комилҷон, Шарофат 
Мирзоева, Ҳикматов Ҷумабой, Исматуллоев Мирзоалӣ 
мебошанд, ки соҳиби унвони номзади илмҳои филологӣ 
гардиданд. То имрӯз дар кафедра  Дӯстов К.А., Исматуллоев 
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М.Р. фаъолияти кории хешро давом дода меоянд. 
Солҳои гуногун омӯзгорони зерин дар кафедра кору 

фаъолият кардаанд, ки бо ифтихор ва самимияти номи онҳоро 
ин ҷо меорем: Қодиров Рашид Қодирович, Туҳфа Расулӣ, 
Шарофат Мирзоева, Исматов Сулаймон, Иззатов Тоҳир, 
Тешаева Дилором, Элбоев Вафо, Турсунова Зуҳро, Нуралиев 
Абдубосит, Маҳмадова Гулҷаҳон, Саидов Алиҷон, Ҳоҷиев 
Саидиқбол, Тағоймуродов Муҳаммадюсуф, Мирзоева Наргис 
ва дигарон, ки дар таҳрир, татбиқ ва амалишавии Қонуни 
Забон дар донишгоҳ саҳми арзандаи худро гузоштаанд. 

Мақсади асосии кафедра баланд бардоштани дараҷаи 
саводнокию маданияти гуфтори донишҷӯён, яъне бехато  
навиштану сухан гуфтан, фикри худро дуруст баён намудан, аз 
қонуну қоидаи имлои нави забон бохабар будан ва ба онҳо 
омӯзонидани тарзи баёни хубу нигориши ҳуҷҷатҳои расмӣ-
коргузорӣ иборат мебошад. 

   Омўзгорони кафедра барои бењтар намудани сифати 
таълим ва баланд бардоштани савияи дониши донишљўён 
кўшиш ба харљ додаанд,ки њангоми таълим дар дарсњои забони 
тољикї аз њама имкониятњои мављуда истифода бурда, усулњои 
нави таълим ва азхудкунии дарсњоро љустуљў намоянд, то ки 
донишљўён аз дарсњо бештар бањра баранду дониши хубтарро 
соњиб гарданд. Ин буд,ки дар тўли солҳои охир дар кафедра  
луғатҳои истилоҳотӣ ва дастурҳои таълимию методї, китобҳои 
дарсӣ, маҷмӯаҳои илмии зерро тайёр намуданд ва   аз чоп 
баромада дастраси донишҷӯёну ихлосмандони забону адабиёти 
тоҷик гардидаанд: “Мамлакат аз адл шавад пойдор” (Дӯстов К. 
А. 1997),  “Инъикоси ғояи ҳокими идеалӣ дар “Ҳафт пайкар” 
“Искандарнома”-и Низомии Ганҷавӣ” (Дӯстов К.А. 1998), 
“Таҳлили образи ҳокими идеалӣ дар “Шоҳнома”-и Абулқосим 
Фирдавсӣ” (Дӯстов К.А. 2001), “Луғати тафсирии русию тоҷикии 
истилоҳоти зироатчигӣ ва истилоҳоти хӯроки чорво” (Сардоров 
М.Н., Норов М.Н, Иззатов Т.Қ. 2003), “Панду ҳикмати Низомӣ” 
(Дӯстов К.А. 2004),  “Луѓати тафсирии русї ба тољикии 
истилоњоти бозорёбї” (Акрамов Ш., Иззатов Т.Қ, Валиев Ҷ.А. 
2005), “Луғати тафсирии истилоҳоти зироаткорӣ ва истеҳсоли 
хӯроки чорво” (Сардоров М.Н., Иззатов Т.Қ. 2007), “Андар 
шинохти Рӯдакӣ” ( Ҷамолова Ҷ. 2007), “Мавлавӣ Холмуҳаммади 
Хаста” (Мирзода З.Қ. 2007), “Луѓати тафсирии истењсолоти 
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зироатпарварї” (2007), Намунаи матнҳои иншо” (Иззатов Т.Қ., 
Дӯстов К.А., Мирзода З.Қ., Фархуддинов С. А. 2007), “Луѓати 
тафсирии истилоњоти иќтисодї” (Пириев Ҷ.С., Иззатов Т.Қ., 
Иззатова Ф.Т. 2008), “Барномаи фанни забони тољикї” (Дӯстов 
К.А., Мирзода З.Қ., Фархуддинов С.А. 2008.), “Барнома-силлабуси 
фанни забони тољикї барои таълими низоми кредитї” (Мирзода 
З.Қ., Дӯстов К.А. 2009), “Силлабус (барномаи корї) аз фанни 
забони тољикї барои донишљўёни соли якуми тањсили 
факултањои ѓарифилологї” (Мирзода З.Қ. 2010), “Дастури 
методӣ барои машғулиятҳои амалӣ аз фанни забони тоҷикӣ” 
(Мирзода З.Қ., 2010),  “Поэтикаи Пӯлод Толис” (Исматуллоев М. 
2010), “Луғати тафсирии истилоҳоти соҳаи чорводорӣ (Қодиров 
Т.А., Дӯстов К.А. Русӣ-тоҷикӣ) 2011), “Забони тоҷикӣ” 
(машғулиятҳои амалӣ барои донишҷӯёни курсҳои якуми 
факултетҳои ғайрифилологӣ, 2012), “Рӯзгори одамони наҷиб” 
(Мирзода З.Қ. 2012), “Забони тоҷикӣ” (Китоби дарсї барои 
донишљўёни факултетњои равияи биологї. Мирзода З.Қ., 
Забирова М. Э.  2012), “Панду ҳикмати Низомӣ” (Дӯстов К.А. 
2012), “Дастури методї барои иҷрои КМРУ ва саволномањои 
санҷиши тестї аз фанни забони тоҷикӣ дар низоми кредитиии 
таҳсилот” (Дӯстов К.А., Мирзода З.Қ. 2013), “Забони тољикї ва 
маданияти нутќ” (суханварї) Дастури таълимї – тахассусї барои 
магистрон (Дӯстов К.А., Мирзода З.Қ. 2014). “Энсиклопедияи 
факултети зооинженекрӣ” (Қодиров Т.А., Амиршоев Ф.С., Дӯстов 
К.А. 2014), “Дастури таълимӣ барои машғулиятҳои амалӣ аз 
фанни забони тоҷикӣ барои низоми кредитии таҳсилот (Дӯстов 
К.А. 2015), “Чорвои калони шохдор, технологияи истеҳсоли шир 
ва гӯшт” (Қодиров Т.А., Дӯстов К.А. 2016) ва ғайра. 

Устодони кафедра китобњо, дастурњои методї ва 
маќолањои зиёди илмии олимони донишгоњро тањрир ва 
танзим менамоянд. Дар давоми солҳои 2010-2015 устодони 
кафедра  50 китоби дарсӣ, 10 монография, 140 дастурҳои 
таълимӣ, 10 тавсиянома ва зиёда аз 500 мақолаҳои илмии 
олимони донишгҳро таҳрир ва ба чоп тавсия додаанд. 
Ҳамчунин бо супориши раёсати донишгоҳ соли дуюм аст, ки 
рисолаҳои хатми хатмкунандагон ва магистрони донишгоҳ 
баъд аз таҳрири устодони кафедра ба дифоъ роҳ дода 
мешаванд.  
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Яке аз вазифањои муњими кафедра татбиќи ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатии 
Љумњурии Тољикистон» дар донишгоњ мебошад. Бинобар ин, 
аъзоёни кафедра барои дар амал татбиќ намудани он саъю 
кўшиши зиёд доранд. Дар давоми солҳои 2005-2015 бо саъйю 
пешниҳоди устодони кафедра ва дастгирии раёсати 
донишгоҳ як қатор чорабиниҳои адабиву илмӣ, 
конференсияҳо, бузургдошти олимону адибони тоҷик 
баргузор гардиданд. Аз ҷумла: “1150-солагии Абӯабдуллоҳи 
Рӯдакӣ”, “Бузургдошти Имоми Аъзам”, Забон- як рукни 
миллӣ”, “Забон -ҳастии миллат”, “Забон- пайвандгари 
дилҳост”, Бузургдошти 800-солагии Ҷалолиддини Балхӣ, 
“Забон-калиди дониш”, “Умри миллат ба умри забон 
вобастааст”, “600-солагии Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ”,  
“700-солагии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ”, “150-солагии 
Туғрали Аҳрорӣ”, “Ҷавонон –нерӯи созанда ва бунёдкор” бо 
ширкат ва суханронии доинишмандони шинохтаи тоҷик,  
ҳамчунин семинарҳои омӯзишии “Мушкилоти истилоҳоти 
соҳаи кишоварзӣ” ва  “Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ” бо 
иштироки устодони донишгоҳ баргузор карда шуданд. 

Бо ташаббус ва дастгирии раёсати донишгоҳ ҳар сол дар 
байни донишҷӯйни факултетҳои донишгоҳ озмуни “Ҳусни хати 
беҳтарин” “Қироати шеър” “Иншои беҳтарин” гузаронида 
шуда, ғолибон бо мукофот ва ҷоизаҳои раёсати донишгоҳ 
қадрдонӣ карда мешаванд.  Ҳамчунин таъкид кардан бамаврид 
аст, ки соли 2015 донишҷӯи соли аввали факултети 
механиконии кишоварзӣ Бобоев Файзиддин дар озмуни 
ҷумҳуриявӣ аз фанни забони тоҷикӣ иштирок намуда, бори 
аввал соҳиби ҷойи сеюм гардид. Соли 2016 ҳамин донишҷӯ дар 
озмуни Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок 
намуда, бо “Ифтихорнома”-и озмуни “Ҷоми Академия” 
сарфароз гардонида шуд. 

Дар ин китоб тамоми он устодоне, ки аз таъсисёбии 
кафедраи забон ва адабиёти тоҷик дар Донишгоҳи аграрии 
Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур фаъолият намудаанд, бо 
маълумотномаи мухтасар ва мақолаи беҳтарин, ки дар 
баробари фаъолияти омӯзгории хеш иншо намудаанд, 
оварда шудааст. 
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БАХШИ АВВАЛ 

  

МУДИРОНИ КАФЕДРА 

 

 

 Устод агар набудӣ, илму ҳунар набудӣ, 
 Устод агар набудӣ, в-ин зебу фар набудӣ. 
 Устод агар набудӣ, беҳтар зи шаҳду шаккар, 
 Дар боғи илму дониш, моро самар набудӣ. 
                                                                                Расмӣ 
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АБДУЛЛОЕВ   АҲМАД    
    АБДУЛЛОЕВИЧ 
 

3 июли соли  1936 дар  ноњияи 

Бойсуни Љумњурии Ўзбекистон 

таваллуд шудааст. Филолог, 

доктори илмњои филологї (1984). 

Хатмкардаи Донишгоњи омўз-

гории Душанбе ба номи Т.Г. 

Шевченкои Душанбе (1957). 

Муаллими мактаби миёнаи  ба 

номи Горкии ноҳияи Бойсун 

(1957-1959). Аспиранти АИЉТ (1962). Аз соли 1962 ходими 

илмии Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакї. Зиёда 

аз 120 мақола ва асари илмӣ дорад. Дар монографияњои ў- 

“Адиб Собири Тирмизї” (1969), “Зањири Форёбї” (1974), 

“Адабиёти форсу тољик дар нимаи аввали асри Х1 (1979), 

баробари тадқиқи ҳаёт ва эқодиёти як зумра шоирони асрњои 

XI-XII ҷараёни адабии ин қарнҳо, масъалаҳои жанру услуби 

лирика, майлу равияҳои адабӣ, хусусиятҳои халқию 

демократӣ ва оҳангҳои “деҳқонӣ”-и назм, хусусияти 

адабиёти дарборӣ тањлил ва баррасї гардидааст. Зиёда аз он 

А. Абдуллоев ба таърихи такомули лирикаи асарҳои 10-12-

қасида назари нав афканд. Дар таҳқиқи эҷодиёти шоирон 

Унсурӣ, Фаррухӣ, Манучеҳрӣ, Ғазоирӣ, Абулфараҷи Рунӣ, 
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Адиб Собири Тирмизӣ, Заҳири Форёбӣ ва дигарон ба фардияти 

услуби онҳо эътибор дод. А,Абдуллоев дар маќолањояш низ 

бештар ба масъалањои назарии адабиёти классикї-проблемаи 

инкишофи жанрњо, сабку љараёнњои адабї, таърихият ва 

тањаввули шеър диќќат додааст. (“Романтизми устувор ва 

майлҳои реалистӣ”, 1979; “Сино ва равияҳои назми замони ӯ”, 

1980; “Диди  эстетикии субъекти лирикӣ дар тағаззулоти 

Фаррухӣ”, 1982; “Соҳибқирони шоирӣ”, 1982; “Оғози шеъри 

тоҷик”, 1983; “Адабиёти форсу тоҷик дар нимаи дуюми асри 

XI ва аввали асри XII” (бо ҳамроҳии С.Саъдиев), 1986; 

“Абулқосим Фирдавсӣ” (очерки илмӣ бадеӣ), 1987;  “Донишу 

хирад бар зидди хурофот”, 1991; ва ғайра). 

Дар омӯхтани матнҳои оммавӣ ва илмию интиқодии 

классикӣ ва нашри онҳо ҳам саҳм мегузорад (Адиб Собири 

Тирмизӣ. Мунтахаби ашъор, 1965, 1981; Аҳмади Дониш. 

Осори баргузидаи бадеӣ (ҳамроҳи Расул Ҳордизода), 1976; 

“Адиб Собири Тирмизӣ. Девони матни интиқодӣ ба ҳуруфоти 

арабӣ, 1983; Сабақи Рӯдакӣ, 1984). Оид ба ҳаёти  адибони 

гузашта очеркҳои илмии бадеӣ навиштааст.  

  Аввалин мудири кафедраи забон ва адабиёти тољик 

дар Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш.Шоњтемур аз 

28 .09.1990 то 18.02.1996. 
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CОБИРҶОНОВ  СОЛЕҲҶОН 
 

 Собирҷонов Солеҳҷон  8 
феврали соли 1947 дар  ноҳияи 
Темурмалик (собиқ Совет) 
таваллуд шудааст. Номзади илми 
филология (1985), дотсент (1990). 
Забоншинос. Хатмкардаи УДТ 
(1970), ассистенти кафедраи 
забони тоҷикии  УДТ (њоло ДМТ) 
(1970). Солҳои 1971-1973 афсар-
командири взвод дар сафи Қувваҳои 
Мусаллаҳи Шӯравӣ (дар шаҳри 
Чулфаи Ҷумҳурии Озарбойҷон). 

Солҳои 1973-1986 ассистенти кафедраи забони тоҷикии УДТ 
(њоло ДМТ) ва баъдан муаллими калон ва дотсенти  ҳамин 
кафедра. Аз соли 1996 мудири кафедраи забон ва адабиёти 
тоҷики Донишгоҳи кишоварзии Тоҷикистон, баъдан аз соли 
1998 то 2000 ноиби ректор оид ба тарбия ва фарҳанг дар 
ҳамин донишгоҳ фаъолият намудааст. Аз соли 2000 то 2006 
ба ҳайси мудири шуъбаи таълимию методии Донишкадаи 
соҳибкорӣ ва хизмат, аз соли  2006 то 2009 –мудири шуъбаи 
илм ва робитаҳои байналмилалӣ, сардори шуъбаи тарбияи 
ҳамин донишкада. Аз соли 2009 то 2012 мудири кафедраи 
забонҳои Донишкадаи молияи Тоҷикистон, аз соли 2012 то 
соли 2013 мудири кафедраи забонҳои хориҷӣ, аз соли 2013 то 
ҳозир дотсенти кафедраи забони тоҷикӣ ва  русии 
Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Собирҷонов С. 
муаллифи рисолаи илмӣ , луғатномаю мақолаҳои зиёди илмию 
тадқиқотӣ ва методӣ, ки дар маҷмӯаҳо ва маҷаллаҳои илмии 
«Масъалаҳои филологияи тоҷик», «Паёми Донишгоҳ», 
«Ахборот»-и АИ ҶТ, «Паём»-и ДСХ,  ДМТ  ва ДМИТ нашр 
гардидаанд. 

Чанд намунаи осори илмї: «Ҷумлаҳои саволии 
муқобилмаъно дар китоби «Актуальные проблемы иранской 
филологии». –Душанбе., 1981; «Ҷумлаҳои таркибан устувори 
саволӣ». Дар китоби «Масъалаҳои инкишофи сохти синтаксисии 
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забони тоҷикӣ» (маҷмӯаи мақолаҳо).- Душанбе, 1988,с. 45-52; 
Ҳусни  сухан. «Садои Шарқ».1988, №3, с. 129-132; Як навъи 
ҷумлаи саволии водоркунанда. «Паёми Донишгоҳ, филолгия, 
рӯзноманигорӣ», 1993, № 4, С. 93-101; Оид ба як воситаи ифодаи 
ҷумлаҳои саволии  ғайриаслӣ.  Дар китоби «Вазифаи воҳидҳои 
забон дар ҷараёни гуфтор». –Душанбе, 1995.с. 92-101; Бахшандаи 
меҳри сухан. Дар кит. «Нурбахши дилҳо». Душанбе, 1993, с. 7-23; 
Оид ба баъзе омилҳои ташаккули ҷумлаҳои саволии риторикии  
инкорӣ. «Ахборот»-и Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ), -Душанбе: «Дониш», 2010, 
№3, с. 118-124; Ҷумлаҳои саволии эҳсосӣ. «Паём»-и Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон. Бахши филология. –Душанбе, «Сино», 
2010, с. 59-63; Китоби «Луғати мухтасари мавзӯии таълимии 
тоҷикӣ-русӣ» (бо ҳаммуаллифии Қосимова М.Н.., 
Искандарова Д., Ҳасанов А..) –Душанбе, 2002; Рисолаи илмии 
«Собственно-вопросительные предложения в современном 
таджикском литературном языке» (Ҷумлаҳои саволии хосса 
дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ). –Душанбе 2011, -200 с.;  
Китоби «English on economiс» (Забони англисӣ дар 
иқтисодиёт). –Душанбе: «Сино», 2011. 80 с. (ҳаммуаллифон: 
Якубова В.А. Иброҳимова Ш., Атоева Х. И.)  дар маҷмӯъ  
зиёда аз 160 номгӯй корҳои илмӣ-тадқиқотӣ, илмӣ –методӣ ва 
илмӣ–оммавии дотсент Собирҷон С. чоп  шудааст. Машқи 
шеърнависӣ ва суханварӣ ҳам   дорад. 

Собирљонов С. дар давоми кораш барои мењнати 
самаранок ва иштироки фаъолона дар корњои љамъиятиву  
фаъолияти намунавиаш дар иљрои корњои илмиву маъмурї бо   
нишони «Аълочии маорифи Тољикистон», медали юбилейии 
«ХХХ-солагии Университети давлатии Тољикистон ба номи 
В. И. Ленин», нишони биринљии «Молодой гвардеец 
пятилетки»,  «Ифтихорнома»-њои Вазорати маорифи 
Љумњурии Тољикистон, Вазорати энергетика ва саноати 
Љумњурии Тољикистон; «Медали фахрии бунёди сулњи 
Шўравї» ва  нишони «Барои кори фаъолонаи Љамъияти 
умумиитифоќии «Дониш»» мукофотонида шудааст. 
Њамчунин бо  роњхати саёњатии шањри Тошкент, 
«Ифтихорнома»-њои ДДТ, ДАТ, ДСХ, ДМТ ва 
мукофотпулињо   сарфароз гардидааст. 
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МУЗАФФАРОВА ШАҲЛО 
МИРЗОБАДАЛОВНА 

 
11 феврали соли 1971 дар ноњияи 
Исмоили Сомонии ш.Душанбе 
таваллуд шудааст. Филолог, 
номзади илмњои филологї, соли 
1993 ДДТ ба номи Ленин (ҳоло 
Донишгощи миллии Тоҷикистон)- 
ро хатм намуда, фаъолияти 
меҳнатии худро ба ҳайси устод 
дар Донишгоҳи кишоварзии 
Тоҷикистон оғоз намуд. Солҳои 
1999-2005 вазифаи мудири 
кафедраи забон ва адабиёти 
тоҷики донишгоҳи мазкурро ба 
уҳда дошт. Соли 199 рисолаи 

номзадиашро дар мавзӯи “Ҳафт пайкар”-и Низомӣ ва 
таҳаввули достони Баҳроми Гӯр” дифоъ намуд. Муаллифи 
зиёда аз 40 мақолаи илмӣ ва дастурҳои таълимии “Корҳои 
назоратӣ барои донишҷӯёни шуъбаи ғоибона”-и Донишгоҳи 
кишоварзии Тоҷикистон (2002) ва “Практический курс 
таджикского языка” (2012) барои донишҷӯёни русзабони 
ДСРТ мебошад. Аз моҳи сентябри соли 2005 дар кафедраи 
забони тоҷикии ДСРТ кору фаъолият менамояд. Соли 2014 
монографияи “Ҳафт пайкар”-и Низомӣ ва эҷоди он”-ро ба 
забони русӣ, мақолаҳои “Ҳоли тарзи амал дар забони тоҷикӣ 
ва русӣ” (2015, ба забони русӣ) ва дастури таълимии “Забони 
тоҷикӣ” (2016, ба забони русӣ, бо ҳаммуаллиф)-ро  ба нашр 
расонидааст. Дар солҳои сипаришуда роҳбари бахшҳои 
илмиву методии кафедра буд. Аз соли 2007 то 2009 роҳбарии 
Шӯрои илмиву методии факултети филология ва вазифаи 
муовини декан оид ба кори таълими факултети филологияро 
иҷро менамуд. Давоми фаъолияти корӣ дар ДСРТ ва берун аз 
он малакаи омӯзгориашро сайқал дода, оид ба мавзӯъҳои 
гуногуни забони адабии тоҷик таҳқиқотҳои илмӣ ва илмӣ-
методӣ ба анҷом расонида истодааст. Аълочии маорифи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (2011).  
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МИРЗОДА ЗУЛФИЯ 
ЌУРБОНОВНА 

 
17сентябри соли 1967 дар 

ноњияи  Исмоили Сомонии 
ш.Душанбе таваллуд шудааст. 
Филолог, номзади илмњои 
филологї (2004). Хатмкардаи 
Донишгоњи миллии Тољикистон 
(1992), ёвари калони Шуъбаи 
Шарќи Миёнаи Пажўњишгоњи 
шарќшиносї ва мероси хаттии 
АИЉТ (1999- 2006). Кор дар ин  
даргоњи муќаддас ўро ба адабиёти 
даризабони Афғонистон ошно 
сохт. Бо дастгирии олимон-

устодони ин Пажўњишгоњ тавонист корњои илмию 
тадќиќотии назаррасро ба анљом расонад. Натиљаи ин 
тадќиќотњо буд, ки соли 2004 рисолаи илмии «Анъанаи 
тазкиранигорї дар Афѓонистон»-ро бомуваффаќият дифо 
намуда, соњиби унвони номзади илмњои филологї гардид. 
Анъанаи тазкиранигорї дар Афғонистон, Холмуњаммади 
Хаста ва маќоми ў дар адабиёти даризабони Афғонистонро 
идома дода истодааст. То имрўз матни интиќодии маљмўаи 
ашъори Холмуњаммади Хастаро ба анљом расонидааст. Аз 
моњи январи соли 2006 то имрўз вазифаи мудири кафедраи 
забон ва адабиёти тољики Донишгоњи аграрии Тољикистон ба 
номи Ш.Шоњтемурро бар уњда дорад. Муаллифи зиёда аз 40 
маќолањои илмї ва илмию адабї, 2 рисолаи илмї, 10 дастури 
таълимї ва муњаририи чандин китобњои илмию дарсї 
мебошад. Омўзгори бењтарин дар соли 2009. “Аълочии 
маорифи Љумњурии Тољикистон” соли 2013. 
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БАХШИ ДУЮМ 

 

УСТОДОНИ КАФЕДРА 
 
 
 
 
 
Муаллим кист? Ишқу кунҷи хомӯши дабистонаш, 
Сабақ нодонию доно, дилам тифли сабоқхонаш. 
Зи ҳар кас н-ояд ин устоду шогирдӣ, на ҳар кӯҳе, 
Бадахшон бошаду ҳар сангпора лаъли рахшонаш. 
Забон ҷуз безабонӣ нест ин нодир муаллимро, 
Дареғо, дар ҳама олам надонад кас забондонаш. 
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ДЎСТОВ КОМИЛҶОН 
АВЛОКУЛОВИЧ 

  

          29 августи соли 1964 дар ноҳияи 
Шаҳрисабзи вилояти Ќашќадарёи 
Љумњурии Ўзбекистон таваллуд 
шудааст, филолог, номзади илмњои 
филологї (2002). Хатмкардаи 
Донишгоњи давлатии омўзгории 
Тољикистон ба номи Т.Г.Шевченко 
(1982-1988). Донишгоҳи аграрии 
Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ 
Шоҳтемур (2000-2004). Солњои 1988-
1993 ба њайси омўзгор ва љонишини 
директори мактаби миёнаи №62 шањри 
Душанбе фаъолият намудааст. Аз соли 
1993 омўзгори кафедраи забон ва 

адабиёти тољики Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи 
Шириншоњ Шоњтемур мебошад. Солњои 1994-2005 љонишини декани 
факултети зооинженерї оид ба таълим ва тарбияи ДАТ ба номи 
Шириншоњ Шоњтемурро бар уњда дошт. Њамчунин солњои 1999-
2000 иљрокунандаи вазифаи мудири кафедраи забон ва адабиёти 
тољик буд. Мавзўи кори илмї: «Тањлили образи Бањроми Гўр ва 
Искандар» дар «Шоњнома»-и Фирдавсї ва «Хамса»-и Низомї. Њоло 
дотсенти кафедраи забон ва адабиёти тољики ДАТ ба номи 
Шириншоњ Шоњтемур (2009) мебошад. Дар фаъолияти кории 
омўзгориаш зиёда аз 40 маќолањои илмї, маљмўањои илмї, “Луғати 
тафсирии истилоњоти чорводорї” (бо њаммуаллифии Ќодиров Т.А . 
2011), “Забони тољикї ва маданияти нутќ (суханварї)” дастури 
таълимї тахассусї барои магистрон (бо њаммуаллифии Мирзода 
З.Ќ), “Чорвои калони шохдор, технологияи истеҳсоли шир ва гӯшт” 
(бо ҳаммуаллифии Қодиров Т.А. 2016), “Энсиклопедияи факултети 
зооинженерӣ”(бо ҳаммуаллифии Қодиров Т.А. 2014) “Чорвои калони 
шохдор, технологияи истеҳсоли шир ва гӯшт” (бо ҳаммуаллифии 
Қодиров Т.А. 2016), “Фарҳанги тафсирии истилоҳоти соҳаи 
кишоварзӣ”(бо ҳаммуаллифии Қодиров Т.А. 2018) ва зиёда аз 12 
дастурњои таълимию методї оид ба омўзиши фанни забони тољикї 
дар низоми кредиии тањсилотро таълиф намудааст. Бо 
“Ифтихорнома”-и Вазорати маориф ва илми ҶТ (2012) ва 
“Аълочии маориф ва илми  Ҷумҳурии Тољикистон (2014)” қадр 
карда шудааст. 
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       ИСМАТУЛЛОЕВ МИРЗО 
РАҶАБАЛИЕВИЧ 

 

 14 марти соли 1963 дар ноњия Мир 

Сайид Алии Њамадонии вилояти 

Хатлон таваллуд шудааст. фило-

лог, номзади илмњои филологї 

(2009). Соли 1978 ба техникуми 

бинокории шањри Душанбе дохил 

шуда, онро соли 1982 хатм кар-

дааст.  

Хизмат дар сафи ќуввањои 

мусаллањи собиќ Иттињоди  Шўравї (1982-1984). Хатм-

кардаи Донишкадаи омўзгории шањри Кўлоб (1991). Аз соли 

2005 омўзгори калони кафедраи забон ва адабиёти тољики 

Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Шириншоњ 

Шоњтемур. Дар фаъолияти кории омўзгориаш зиёда аз 30 

маќолаву барномањои таълимию методї ва як монография 

таълиф намудааст. Соли 2009 дар мавзўи “Поэтикаи насри 

бачагонаи Пўлод Толис” рисолаи номзадї дифо намуда, 

сазовори номзади илмњои филологї гардид. Барои фаъолияти 

пурсамарааш бо “Ифтихорнома”-и Вазорати маориф ва илми 

Љумњурии Тољикистон сарфароз гардонида шудааст. 

Устод соли 2018 пас аз бемории вазнин аз олам чашм 

пӯшид. Хотираи неки устоди гиромиқадр дар дилу дидаи 

дӯстону ҳамкорон абадан боқӣ хоҳад монд.  
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САБУРОВА ШАҲОДАТ  
АЗИЗОВНА 

7 ноябри соли 1938 дар шаҳри 

Душанбе ба дунё омадааст. Соли 1965 

факултети филологияи Донишгоҳи 

миллии  Тоҷикистонро бо ихтисои 

муаллими забон ва адабиёти тоҷик 

хатм кардааст. Фаъолияти 

меҳнатии худро дар мактаби миёна 

оғоз карда, баъдан вазифаи мудирии 

кӯдакистони рақами 41-и шаҳри 

Душанберо ба уҳда гирифт . Аз соли 1975 ба Донишгоҳи 

кишоварзии Тоҷикистон ба ҳайси устоди кафедраи забонҳо ба 

кор дохил шуд ва аз ҳамон вақт инҷониб дар донишгоҳи мазкур 

ифоаи вазифа намуда истидааст. Муаллифи дастурҳои методӣ 

ва мақолаҳои илмӣ. Солҳои зиёд дар кафедраи забон ва адабиёти 

тоҷики ДАТ ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур кору фаъолият 

менамояд. Даор солҳои сипаришуда ба ҳайси  куратори гурӯҳҳо 

як қатор чорабиниҳои муҳими тарбиявию ҷамъиятиро роҳбарӣ 

намуда, барои кишвар кадрҳои болаёқат тайёр кард. Аълочии 

маорифи Тоҷикистон. Дар давоми фаъолияти корӣ малакаи 

омӯзгориашро сайқал дода, оид ба мавзӯъҳои гуногуни забон ва 

адабиёти тоҷик тадқиқотҳои илмӣ-методӣ ба анҷом расонида 

истодааст. 

 

       



18 
 

ФАРХУДДИНОВ СУБҲОН 
АСОМУДДИНОВИЧ 

 

 1 феврали соли 1955 дар  
ноњияи Данғара таваллуд шудааст. 
Хатмкардаи Институти давлатии 
омўзгории Тољикистон ба номи 
Т.Г.Шевченко (1979), омўзгори 
мактаби миёнаи №1 ноњияи 
Љилликўл (1979-1982), омўзгори 
мактаби миёнаи №26 ноњияи 
Исмоили Сомонии (собиќ Октябр) 
шањри Душанбе (1982-1985), 
омўзгори мактаби миёнаи №85 

ноњияи Исмоили Сомонии (собиќ Октябр) шањри Душанбе 
(1985-1990), омўзгори мактаби миёнаи №45 шањри Душанбе 
(1990-2001), омўзгори калони кафедраи забон ва адабиёти 
тољики Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш. 
Шоњтемур (аз соли 2001 то имрўз), љонишини декани 
факултети механиконии кишоварзї оид ба фарњанг ва тарбия 
(2008-2011), љонишини декани факултети зооинженерї оид ба 
таълим (2011-2013). 

Муаллифи мақолаҳои зиёди илмӣ-методӣ оид ба 
таълими забон ва адабиёти тоҷик.  

Барои фаъолияти пурмаҳсули омӯзгорӣ бо ифти-
хорномаҳои шаҳриву ноҳиявӣ ва Вазорати маориф ва илми 
Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардидааст.  
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ЗАБИРОВА МЕҲРИНИСО 
ЭЛБЕКОВНА 

 
5 январи соли 1970 дар ноњияи 

Њисор таваллуд шудааст. Хатмкардаи 

Донишгоњи давлатии омўзгории 

Тољикистон ба номи Ќ.Љўраев (1988-

1993), омўзгори факултети педагогии 

Донишгоњи давлатии омўзгории 

Тољикистон ба номи Ќ.Љўраев (1993-

1996), ходими илмии Пажўњишгоњи 

илмњои педагогии Тољикистон (1996-2002), омўзгори калони 

кафедраи забон ва адабиёти тољики Донишгоњи аграрии 

Тољикистон ба номи Шириншоњ Шоњтемур (аз соли 2002 то 

имрўз). Дар мавзўи тањлили сифатњои маъноии инсон дар 

“Шоњнома”-и Абулќосим Фирдавсї кори илмии худро давом 

дода истодааст. 

Муаллифи мақолаҳои зиёди илмӣ-методӣ оид ба 

таълими забон ва адабиёти тоҷик мебошад.  
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ҶАМОЛОВА ҶАМИЛА 
ЗАЙНИДИНОВНА 

 
  23 январи соли 1969 ноњияи 

Панљи Вилояти хатлон таваллуд 

шудааст. Хатмкардаи Донишгоњи 

миллии Тољикистон (1987-1991), 

рўзноманигор дар Кумитаи 

телевизион ва радиои назди 

Њукумати Љумњурии Тољикистон 

(1991-2000), омўзгори кафедраи 

забон ва адабиёти ДАТ ба номи Ш. 

Шоњтемур (2000-2003), омўзгори кадони кафедраи забон ва 

адабиёти ДАТ ба номи Ш. Шоњтемур (аз соли 2003 то 

имрўз), Раиси занони ДАТ ба номи Ш. Шоњтемур (аз соли 

2010 то имрўз), “Аълочии маорифи Љумњурии Тољикистон” 

(2011). 

Муаллифи бештар аз 15-мақолаҳои илмӣ-методӣ оид 

ба таълими забон ва адабиёти тоҷик.  
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ГУЛОВА МАЪМУРА НУРОВНА 
 

1 сентябри соли 1977 дар 

дењаи Мадми ноњияи Айнї 

таваллуд шудааст. Донишљўи 

омўзишгоњи омўзгории ш. 

Панљакент (1994-1996), омўзгори 

мактаби тањсилоти умумии №20-и 

ноњияи Айнї, хатмкардаи 

факултети филологияи Донишгоњи 

миллии Тољикистон (2000-2005), 

лаборанти кафедраи забон ва адабиёти тољики ДАТ ба номи 

Ш.Шоњтемур (2002-2005), аспиранти Шуъбаи забони 

Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИЉТ (2005-

2009), омўзгори кафедраи забон ва адабиёти тољики ДАТ ба 

номи ш. Шоњтемур ( аз соли 2005-то имрўз). 

Муаллифи мақолаҳои илмӣ-методӣ оид ба таълими 

забон ва адабиёти тоҷик.  
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БАХШИ СЕЮМ 

 

УСТОДОНЕ,КИ  СОЛҲОИ 
ГУНОГУН ДАР КАФЕДРА 
ФАЪОЛИЯТ КАРДААНД 

 
Чист давлат? Суҳбати соҳибдилон дарёфтан, 
Ё ҳузури дӯстони меҳрубон дарёфтан. 
Сояҳои бед бар оби равон фасли баҳор 
Дар миёни бӯстон бо дӯстон дарёфтан. 
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ИСЛОМОВА РОЗИЯ ИКРОМОВНА 
 

  17 декабри соли 1940 дар 

шаҳри Душанбе таваллуд шуда-

аст. Хатмкардаи омўзишгоњи 

педагогии ба номи Н. Крупскаяи 

ш. Душанбе (1960), Донишгоњи 

давлатии омўзгории Душанбе ба 

номи Т.Г.Шевченко (1970), омўз-

гори мактаби миёнаи №53-и 

шањри Душанбе (1970-1980), 

омўзгори мактаби миёнаи №52 ш. Душанбе (1980-1992), 

омўзгори мактаби миёнаи № 34 ш. Душанбе (1993-2000), 

омўзгори кафедраи забон ва адабиёти тољики Донишгоњи 

аграрии Тољикистон ба номи Шириншоњ Шоњтемур (2001-

2002), омўзгори калони кафедраи забон ва адабиёти тољики 

Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Шириншоњ 

Шоњтемур 2002-2012). соли 2012 дар  шањри Душанбе вафот 

кардааст. 
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ФАРҲОД ҲУСЕЙНЗОДА 
 

Фарњод Њусейнзода 20-уми 
марти соли 1965 дар дењаи Кулолии 
љамоати дењоти Рўдакии ноњияи 
Панљакент дар оилаи дењќон 
таваллуд шуда, бо таронаю 
афсонањои мардумї ба камол расида, 
хатмкунандаи факултаи филологияи 
тољики ДМТ аст. 

Номбурда доктори илмњои 
филология буда, дар Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи 
аграрии Тоҷикистон ба номи 
Ш.Шоҳтемур, Донишгоҳи озоди 
Тоҷикистон ба сифати ассистент, 

муаллими калон, мудири кафедра, декани факулта, муовини 
ректор оид ба илм ва таълим солиёни зиёд адои вазифа 
намудааст (1991 – 2007).  

Дар арафаи таљлили љашни 1150-солагии устод Рўдакї 
тўли солњои 2008-2013 вазифаи мудири шуъбаи маорифи шањри 
Панљакентро сарбаландона ва софдилона иљро карда, маорифи 
Панљакентро ба дастовардњои беназираш дар љумњурї ва хориљ 
аз он муаррифї кардааст. Мавсуф адабиётшиноси нављў ва 
навовар аст. Дилбохтаи адабиёти классикї, муосир ва кўдакону 
наврасони тољик аст. Ба ќалами ў зиёда аз 100 маќола ва 7 китоб 
тааллуќ дорад. 

Фарњод Њусейнзода соли 2013 – 2015 дар ДМТ ба сифати 
ходими калони илмї адои вазифа кард, соли 2015 рисолаи 
докториашро дифоъ намуда, тибќи фармони Вазорати маориф 
ва илми Федератсияи Россия, КОА ин кишвар аз 27.01.2016 ба ў 
унвони илмии доктори илмњои филологї дода шудааст. Ў бо 
Ифтихорномањои зиёд ќадр шуда, дорои нишони Аълочии маориф 
ва илми Љумњурии Тољикистон аст (1996). Аз 14.10.2015 то 
инљониб аъзои ЊХДТ мебошад.  

Дар айни замон мудири кафедраи илмњои филологї, 
њуќуќї – сиёсї ва педагогии ДТИОМТОК-и назди ДМТ-ро бар 
дўш дорад.   



25 
 

МИРЗОЕВА ШАРОФАТ 
 

20 апрели соли 1955 дар дењаи 

Ќазоќони ноњияи Ленин, (њоло 

ш.Душанбе)таваллуд шудааст. 

Фолклоршинос, номзади илми 

филология. Хатмкардаи 

Институти педагогии ба номи 

Т.Г.Шевченко (њоло Донишгоњи 

давлатии омўзгории ба номи 

С.Айнї, 1975). Фаъолияти 

омўзгориаш аз мактаби миёнаи №25 ноњияи Рашт оѓоз 

гардидааст (1975). Соли 1979 ба шањри Душанбе омада,  дар 

Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ 

Тољикистон вазифаи ходими илмиро иљро намудааст (1980-

1990). Баъд аз маќоми давлатиро соњиб шудани забони тољикї 

ба кафераи забон ва адабиёти тољики  Донишгоњи кишоварзии 

Тољикистон  ба кор даъват шуда  аз соли 1990 то 2000  

вазифаи муаллими калонро  иљро намудааст. Зиёда аз як сол 

вазифаи сармутаххасиси калони љамъияти «Пайванд»-ро ба 

уњда дошт. Аз соли 2003 то соли 2013 дар вазифаи дотсенти 

кафедраи забонњои Донишкадаи молия ва иќтисоди 

Тољикистон кор кардааст. Айни замон вазифаи муовини 

мудири Конуни забони тољикї ва омўзиши забонњои хориљии 

Китобхонаи миллии Тољикистонро ба уњда дорад, ки маркази 
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мазкур ба тањриру тањќиќ ва нашри китобхои илмї  машѓул 

аст.  

 Мирзоева Ш.  тўли ин солњо дар соњаи илм низ 

таљрибаи пурѓановати илмї андўхта, пайваста ба тањќиќи 

масоили мухталифи адабиёт ва фарњанги мардуми тољик 

шуѓл варзидааст. Муаллифи ду монография ва зиёда аз 50 

рисолаи илмї мебошад. Рисолаи «Тањќиќи шиносномаи 

нусхањои як афсона (2003) ба ќалами ў тааллуќ дошта, ба 

тадќиќи яке аз масоили мубрами илми фолклоршиносї – 

вариантнокии асарњои фолклорї бахшида шудааст.  Дар 

асари мазкур собит шудааст, ки «сигнатура» ё шиноснома 

барои њар як асари мардумї санади муњим ба шумор меравад, 

зеро мањз тавассути шиноснома  асарњои шифоњї арзиши 

илмї пайдо мекунанд ва барои ба вуљуд омадани пажўњишњои 

тозаи илмї-тадќиќотї имкони фаровоне фароњам меоваранд. 

Рисолаи дигари ў «Пажўњиши типологии нусхањои афсонаи 

«Зани њилагар» унвон дошта, ба тадќиќи типологии як 

афсонаи тољикї бахшида шудааст.  

Мирзоева Ш. айни замон  ба тањќиќи персонажњои 

ќиссаву ривоятњои фолклори ва баъзе  масоили адабиёти 

муосири тољик машѓул мебошад.                                   

Мураттиб:  

М.Сайдар «Гањвораи ноз». Душанбе, 2011. 

М.Сайдар «Хостам дар Эрон гум шавам», 2012  

Дуррулмаљолис. Ќиссаву ривоёти динї.  
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ҲИКМАТОВ ҶУМЪАБОЙ 
ҲАКИМОВИЧ 

 

 20 феврали соли 1976 дар дењаи 
Куми ноњияи Айнї таваллуд шудааст. 
Номзади илмњои филологї, 
хатмкардаи ДДОТ ба номи Садриддин 
Айнї (1999),  омўзгори гимназияи 
№53-и ш.Душанбе (1998-2003), 
тањсил дар аспирантураи Институти 
шарќшиносї ва мероси хаттии АИ 
Љумњурии Тољикистон (2001-2004), 
омўзгори калони кафедраи забон ва 
адабиёти тољики Донишгоњи аграрии 
Тољикистон ба номи Шириншоњ 

Шоњтемур (2003-2012) кор ва фаъолият кардааст. Соли 2010 
рисолаи номзадии худро дар мавзўи: «Мухлиси Бадахшонї ва 
мухаммасоти ў» дифоъ намудааст. Мањсули маљмўаи шеърњо бо 
номи «Дили дарё» (2004) ва 12 маќолаи илмї-оммавї ба табъ 
расонидааст. 
 Аз овони мактабхонї машќи шеър мекунад. Чакомањои 
ќаламаш борњо дар рўзномањои «Омўзгор» ва «Љавонони 
Тољикистон» ба табъ расидаанд. «Дили дарё» - маљмўаи 
нахустини ўст.  
 

БА ҶОИ ФОТИҲА 
 

 Шеърњои Њикматов Љумъабой Њикимович аз дунёи зебо 
ва пуртазоди љавониаш сарчашма мегиранд. Онњо чун сабзаву 
гулљунчањои кўњистон аз таровату назокат холї нестанд. Ин љо 
бештар рубоиву  дубайтињои ў гирд омадаанд, ки сурудањои 
зебои халќиро ба ёд меоранд. Ќаламкаши љавон ба ќадри њол аз 
зиндагї бањрабардорї мекунад. 
 Аз њунару истеъдоди шоирии Њикматов Љумъабой 
Њикимович сухан рондан, албатта, хеле барваќт аст. Аммо умед 
дорам, ки хонандагон шеъри ўро аз миёни дарёи шеъри тољикї 
мешиносанд, дўст медоранд ва ба «Дили дарё»-и ў низ рањ 
мељўянд. 
                                 Гулназар 
                                                     Шоири Халќии Тољикистон 
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ИРЗОЕВА НАРГИС НАЗАРОВНА 
 

  18 сентябри соли 1981 дар  

ноњияи Синои шањри Душанбе 

таваллуд шудааст. Донишљўи 

шуъбаи рўзонаи Донишгоњи 

Давлатии омўзгории Тољикистон 

ба номи Ќандил Љўраев (1997-

2002), аспиранти ДДОТ ба номи 

Ќ. Љўраев (2003-2007), омўзгори 

кафедраи забон ва адабиёти 

тољики ДАТ ба номи Ш. Шоњтемур (2002-2008), љонишини 

Раиси Шўрои занони ДАТ ба номи Ш. Шоњтемур (2005-2006), 

Раиси шўрои занони ДАТ ба номи Ш.Шоњтемур (2006-2007), 

оператори калони Маркази такмили ихтисоси назди ДАТ ба 

номи Ш.Шорњтемур (2009-2012), омўзгори кафедраи забон ва 

адабиёти тољики ДАТ ба номи Ш.Шоњтемур (2012-2013), 

омўзгори калони кафедраи забон ва адабиёти тољики ДАТ ба 

номи Ш.Шоњтемур (2013-то имрўз). 
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АЗ СУХАНРОНИЊОИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ 
ЭМОМАЛЇ РАЊМОН 

 

Дар тӯли садсолаҳо забони мо дар паҳнои бузурги 
тамаддуни дунё-аз марзҳои Осиёи Шарқӣ ва Ҳимолой то 
соҳили  баҳри Миёназамин нақши байналмилалӣ дошт ва 
забони мукотиба ва муҳовараи қавму халқҳои гуногун гардид. 

                                      *** 
Аз каронаҳои баҳри Миёназамин то баландиҳои 

Ҳиндукуш, аз кӯҳсори Қафқоз то Халиҷи Форс дар тӯли  
чандин аср забони тоҷикӣ барои халқҳои қитъаи Осиё забони 
давлатдорӣ ва дипломатӣ будааст. 

                                      *** 
Тавоноӣ ва имконоти забони мо ба ҳадде буд, ки дар 

тӯли ин ҳама садсолаҳои начандон мусоид ва гоҳе бисёр сахту 
шадид, гузаштагони мо яке аз бузургтарин тамаддунҳо, 
ғанитарин адабиёт, зеботарин ашъор ва муассиртарин 
ҳамосаи миллии ҷаҳонро бо ҳамин забон офаридаанд. 

                                       *** 
Забони мо дар тӯли таърих, ҳамчун забони робита ва 

муколамаи тамаддунҳову фарҳангҳои гуногун, нақши 
арзишманд доштааст. 

                                       *** 
Тоҷикистон остони муҳаббату дилгармии ҳамаи 

онҳоест, ки моҳияти забони шоирона ва башардӯстонаи моро 
медонанд. 

*** 
Ба муҳаққиқони забоншинос зарур аст, ки забони 

тоҷикиро ҳамчун забони дорои таърих ва осори беназир 
мавриди таҳқиқ қарор дода, онро ба ҷаҳониён муаррифӣ 
намоянд. 

*** 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷонибдори сиёсати 

забон аст, зеро ин забон яке аз омилҳои муҳимтарини танзим 
ва таҳкими муносибатҳои дӯстонаи ҳамаи халқҳои 
Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. 

*** 
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Ҳамчун номи тоҷик забони тоҷик ҳам таърихи ғанӣ ва 
рангин дорад ва барои муҳофизати қаламрави ҳастии худ бо 
забонҳои бегона ҳамеша дар набард будааст. 

*** 
Поку беолоиш нигоҳ доштани забон ва асолату шевоии 

онро ҳифз кардан қарзи фарзандии ҳар яки мову шумост.  
*** 

Забон ҷавҳари ҳастӣ ва бақои умри миллат аст, 
миллати бе забон мисли парандаи бе болу пар аст, ки парвози 
баландро  ба куллӣ фаромӯш кардааст. Дӯст доштани забон-
ин дӯст доштани Модар, Ватан ва таъриху фарҳанги худ 
аст. 

*** 
Забони миллӣ ва ҳамзамон ташаккули пайвастаи он 

дар мақоми забони давлатӣ муҳимтарин рамзи истиқлолияти 
давлати мо мебошад. 

 
*** 

Забони миллӣ яке аз рукнҳои асосии давлатдорӣ буда, 
дар пойдорӣ ва таҳкими давлати миллӣ мақом ва нақши 
муҳим дорад ва ба ҳамин далел забони миллат бунёд ва пояи 
давлат маҳсуб мешавад. 

*** 
Забон дар ҳама давру замонҳо яке аз сарчашмаҳои 

асосии истиқлолияти миллӣ ва омили муҳими ташаккули 
миллат мебошад. Дар тӯли садсолаҳо бо вуҷуди рӯйдодҳои 
фоҷиабори таърих гузаштагони мо дар ҳама давру замон аз 
худ чунин осори гаронбаҳоро барои тамаддуни ҷаҳонӣ ба 
мерос гузоштаанд, ки ин барои миллати мо ифтихори бузург 
аст. 

*** 
Дар замони Истиқлолияти давлатӣ забони тоҷикӣ 

мақоми давлатӣ пайдо карда, дар асоси меъёрҳои таърихӣ ва 
адабӣ ташаккул меёбад ва тадриҷан вазифаи забони 
муоширати байни намояндагони миллатҳои гуногуни сокини 
кишварро ба дӯш мегирад. 
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БАХШИ ЧОРУМ 
 
 

ДАСТУРУ КИТОБҲОИ 
УСТОДОНИ КАФЕДРА 

 
 
 Хуштар  зи китоб дар ҷаҳон ёре нест, 
 Дар ғамкадаи замона ғамхоре нест. 
 Ҳар лаҳза аз ӯ ба гӯшаи танҳоӣ, 
 Сад роҳате ҳасту ҳаргиз озоре нест. 
                                                                  Абдураҳмони Ҷомӣ 
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ПАНҶУМ 

 
 
 

ДАР АКСҲО 
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Устодони кафедраи забон ва адабиёти тоҷик 

 
Устодони кафедра ва факултети зооинженерӣ 
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Мудири кафедра Аҳмад Абдуллоев (1990-1995) 

 
                Туҳфа Расулӣ                         Шарофат Мирзоева 
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Устодони кафедра дар ҷашни соли нав 

 
Устодони кафедра ва факултети зооинженерӣ дар шанбегӣ 
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Устодони кафедраи забон ва адабиёти тоҷик  

 
Устодони кафедра дар конференсияи бахшида ба Рӯзи забон 
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Устодон дар кафедра 

 
 

 
Як лаҳзаи дарси устод Фархуддинов С.А. 



45 
 

 
Ҷашни Меҳргон дар донишгоҳ 

 

 
Шанбегӣ дар донишгоҳ 
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Ҷаласаи навбатии кафедра 

 
Устодони кафедраи забон ва адабиёти тоҷик 
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Иштироки устодону донишҷӯён дар  ҷашни забон 

 

 
Устодони кафедраи забон ва адабиёти тоҷик: Забирова М.Э., 

Мирзода З.Қ., Дӯстов К.А., Гулова М.Н. 
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Як лаҳзаи дарси дотсент Дӯстов К.А. 

 

 
Як лаҳзаи дарси омӯзгори калон Забирова М.Э. 
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Як лаҳзаи дарси ассистент Гулова М. 

 

 
Устодони кафедра Гулова М., Фархуддинов С.А., Мирзода З.Қ. 
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Устодон Гулова М. Н. ва Мирзода З.Қ. 

  

 
Иштирок дар дарси устодони кафедра 
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Як лаҳзаи дарси дотсент Дӯстов К.А. 

 

 
                  Мудири кафедра Мирзода З.Қ. 


