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ТАЦРИЗИ 
муассисаи пешбар ба диссертатсияи Абдусаломзода Абдумалик 
Махмадулло дар мавзуи «Шеъри нав» ва тахаввули анъанаи 

манзумасарой (бар мабнои манзумахои Нимо Юшид, Сиёвуши Касрой, 
Сухроб Сипехрй ва Аскар Хаким)», ки барои дарёфти дарадаи илмии 

доктори фалсафа (PhD) -доктор аз руйи ихтисоси 6D 020900 - 
Шарцшиносй (6D 020902 -адабиёти форсй) пешниход шудааст.

Мутобицати мухтавои диссертатсия ба ихтисос ё сохаи илм.
Диссертатсияи Абдусаломзода Абдумалик Махмадулло дар мавзуи 

«Шеъри нав» ва тахаввули анъанаи манзумасарой (бар мабнои 
манзумахои Нимо Юшид, Сиёвуши Касрой, Сухроб Сипехрй ва Аскар 
Хаким)» ба банди 5-уми бахши “Сохахои таххихот”-и шиносномаи 

ихтисоси 6D 020900 - Шархшиносй (6D 020902 -адабиёти форсй) 

мутобихат менамояд.
То имруз атрофи масоили мухталифи «шеъри нав», ки аз огози 

зухураш беш аз сад сол мегузарад, пажухишхои пуршуморе дар 
адабиётшиносии тодик ва дар мадмуъ адабиётшиносии дахон сурат 
гирифтааст. Ногуфта намонад, ки замоне сухан аз шеъри нав дар миён 
меафтад, нахуст номи Нимо Юшид хамчун бунёнгузори ин шохаи тоза 
дар адабиёти муосири форсй ба зехн мерасад. Вокеан Нимо тахаввули 

бисёр амихе дар шеъри муосири форсй ба зухур расонид, ки фарогири ду 
данбаи асосй буд: данбаи сохторй ва мухтавой. Бар асоси назарияи Нимо 

махз мухтаво аст, ки якдо бо дараёни халлохи андешаи як хунарманд 

сабабгори зухури сохторй шеър мегардад.
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Сахми шахсии довталаб дар халли масъалаи илмй ё коркарди 

проблемам илмй бо арзёбии ахаммияти он. Перомуни дузъиёти кори 
Нимо ва сабку шеваи нигориши у таълифоти зиёде анцом шудааст. 
Танхо яке аз мавзуъхои камшинохташуда дар чахорчуби «шеъри нав» 
масъалаи тахдввулу дигаргунаест, ки бар асари шаклгирии чараёни 
«шеъри нав» дар офариниши манзума ба амал омадааст.

Цолиби диккат аст, ки ин мавзуъ дар диссертатсияи докторант 
Абдусаломзода А. мавриди тахкики хамадониба карор гирифтааст. 
Ахаммияту мубрамияти масъала низ махз дар хамин хулоса мегардад, ки 

дар адабиётшиносии то дик нахустин бор ин масъала мавриди пажухиши 
монографй дарор мегирад. Дар адабиёти тахкидй шикастани суннати 

манзумасароиро низ ба номи Нимо нисбат медиханд, ки шархаш дар 

диссертатсияи зикршуда батафсил омадааст.

Натидахои мушаххаси илмй, ки барои он ба довталаб додани 

дарадаи илмии дархостшаванда мумкин аст. Диссертатсия аз мукаддима, 

се боб ва хулосаву руйхати адабиёт иборат аст. Мухадкик пеши худ 
мадсад гузошта бо тахлилу арзёбии адабиёти мавдуд заминахои аслии 
тахаввулу татйири суннати манузумасароиро дар адабиёти форси бо 
шумори идтизои шеъри нав ва мустанад намуда, хамзамон намунахои 

манзумахои Нимо ва таъсири онхоро бар дигар шоирон ба риштаи 

тахкик, бигирад. Гузашта аз ин вусъати таъсири Ниморо дар манзумахои 

пайравони мактабаш баррасй намояд. Масъалаи дигаре, ки мухаккик 
пешору дошта, омузишу баррасии мавзуъ дар шеъри муосири тоник 
буда, ки дар мисоли ашъори шоирони маъруф М. Кдноат ва А. Хдким 

андом шудааст.

Боби аввали диссертатсия зери унвони «Нимо ва тахаввули шеъри 

нави форси» шомили се зербоб аст. Дар зербоби аввал муаллиф кушиш 
намуда, мухимтарин нукотро дар иртибот бо масъалаи пайдоишу 

шаклгирии дараёни шеъри нав бозгу намояд.
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Шинохту омузиши маводи таддид диссертантро ба ин натида 
расонида, ки мудимтарин заминай зудуру пешрафти падидаи шеъри нав 

вудуи Индилоби Машрута ба шумор меравад. Индилоб падидаи нодире 
буд, ки дар тамоми содоти идтимоъ, аз думла дар шеър тагйироти махсус 

ба амал овард, ки адабиёт низ аз он истисно набуд.

Замон аз шоир тадозо менамуд, ки шеваи кор, тарзи кори 
эдодиашро дигаргун созад. Мудим аз дама лозим буд забони шеър дигар 
шавад, зеро шеър ба мухотабон нигаронида шудааст ва дарки хадафу 
мадсади он ба дарадаи донишу зедни мухотабон вобаста аст.

Дар зербоби мазкур батафсил перомуни кушишу талошхои 
намояндагони адабиёти форсй то замени вукуи индилоб ва дар 
имтидоди он маълумот дода шудааст.

Ба андешаи диссертант яке аз заминадои муассир дар зухуру 
густариши шеъри нав ва андешадои навпардозона таъсири шеъри турки 
ва вуруди адабиёти магрибзамин тавассути тардума буд. Бисёре аз 
шоирон ва чедрадои саршиноси кишвар, ки солдо дар Туркия ва 
кишвардои гарбй мисли Фаронсаву Олмон зиста буданд ва дасткам бо 
забони турки ва фардангу андешаи сиёсй ва осори адабй-дунарии 
Аврупо ошно буданд, пас аз бозгашт дар таблигу тарвиди андешадои 
наву шевадои тозаи эдод надш бозиданд. Яке аз самтдои талошу 
дустудуи ондо ёфтани долабдои тозатар ва мавзуъдои бикр буд. 

Маъмултарин долабдо дар замони индилоб мусаммату маснавй, 
мустазоду рубой ва газал буд. Дар ин бахш шаводиде дархури матлаб аз 

шоирони замони машрута надл шудааст.
Дар бахши дигари зербоби аввал атрофи аввалин сарояндагони 

шеъри нав дар Эрон бадс шудааст. Зикр шуда, ки дар адабиётшиносии 
Эрон дарчанд Ниморо дамчун бунёнгузори дараёни «шеъри нав» 
мешиносанд, аммо то Нимо буданд шоироне, ки аввалин ашъори 

навпардозонаро халд кардаанд.
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Дар таххих ба сифати мисол ашъори навпардозонаи шоирони давр 
А. Лохутй, Ш. Касмой ва Тахй Рафъат, Цаъфар Хоманай оварда 
шудааст.

«Нимо шоири манзумасаро (Надши Нимо дар тахаввули 

манзумасарой)» унвони зербоби дуюми боби аввал мебошад. Дар отози 

ин зерфасл таъкид шуда, манзуманависй ё маснависарой дар адабиёти 
форсй таърихи тулонй дорад. Шоирон дар тули замон бо риояти авзони 

арузй ва шаклхои хоси хофияандешй манзумахои пуршуморе эцод 
намудаанд, вале Нимо дар эчоди манзума по аз гилеми худ фаротар 
нихрд. Нахустин манзумаи у «К,иссаи ранги парида, хуни сард» буд, ки 
дар пайравии маснавии Мавлоно суруда шуда буд. Ин маснавй аз нигохи 
сохтор тозагие надошт, вале дар матни он матолибе мавдуд буд, ки дар 
манзумахои пешин ба кор нарафта буд. Аз думла, Нимо дар манзума то 
андозае идтимоъро вориди шеър месозад. Шоир аз нобасомонихои 
рузгор, вокеияти зиндагии мардум, махсусан мухити шахру шахршиносй 

забони шиква боз гушодааст. Диссертант бо истинод ба ахидаи 
мухаххикрни шеъри Нимо таъкид намуда, ки «манзумаи мазкур яке аз 

устувортарин офаридаи Нимо дар шеваи классик аст» (дисс. сах. 41). 
Хдрчанд шоир тамоми хоидаву талаботи шеъри классикро дар манзума 
риоят намуда, вале нигохи у масъалаи аслии он, ки мавзуи ишх аст, 
комилан тозаву ибдоъомез аст.

Бахши дигари зербоби дуюм ба тахлилу арзёбии манзумаи 

«Афсона» ихтисос дорад. Таъсири ин манзума дар адабиёти муосири 
Эрон ба гунае буд, ки онро дар огоз бо ашъори Шелли кдёс менамуданд.

Тозагй дар ин шеър аз нигохи фаннй зиёд набуд, танхо тархи 

масъала, шеваи дахоннигарй, тасвиргарй комилан дигар буд.
Мухимтарин вижагихои ин манзума тибхи навиштаи унвончу 

истифодаи равиши мукаммал, гуфтугуи озод ва табий дар матни шеър 
буд. Ба хавли шоир чунин сохторе барои шоир озодиро дар тулонй 
сохтани матлаб фарохам месозад. Аз хама мухим Нимо мехост шеърро 
бо табиати забон наздик намояд.
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Дар ин бахш диссертант дар бораи вазни «Афсона», ки дар бахри 

мутадорик мебошад, сухан ронда таъкид меварзад, ки пеш аз Нимо 
шоирони дигаре мисли Маликушшуаро Бахор, Орифи Кдзвинй, Мирзо 
Хдбиби Хуросонй аз он истифода намудаанд.

Ба акидаи диссертант мухимтарин кадами шоир дар эчоди манзума 

инкдлоби у дар мазмуну мухтавои шеър буд. Нимо бар ин назар буд, ки 
шеъри классики мо як чомеияти кулливор дорад. Аксар шоирони пешин 

дар атрофи мавзуи матруха ба таври умумй сухбат мекунанд. Нимо ин 
суннатро шикает, ба шеъри форей рангу дилваи бумй-махаллй бахшид. 
Ончи ки аз ёфтахо ва тахкики диссертант бармеояд ин аст, ки манзумаи 
романтикии «Афсона» хар хонандаеро вомедорад дар атрофи рози 

зиндагиву табиати инсонй бияндешад. Аз суйи дигар бо эчоди он шоир 
хостааст бо чунин шевае услуби кухнаро канор бизанад ва барои шеъри 
муосир забони тозаеро баргузинад.

Бо назардошти он ки манзумаи «Мурги омин» дар миёни 
манзумахои шоир чойгохи хосае дорад дар зербоби сеюми боби аввал 

манзумаи мазкур мавриди тахкик карор гирифтааст.
Таъкид шуда, ки мургон дар девони шоир чойгохи хоса дошта мург 

яке аз такякаломхои шоир махсуб мешавад. Бархе аз мургон вучуди 
вокей дошта, гурухе чанбаи устуравй-ривоятй доранд.

«Мурги омин» чанбаи тамсилй дорад. Мурге, ки аз миёни орзуву 
омол, хостахову дуохои мардумй берун омадааст. Дар зерфасл ба таври 
мухтасар сужай манзума ва чузъиёти мухтавои он бозгу шудааст.

Аммо аз нигохи навоварй кабл аз хама корбурди арузи нав, наздик 

сохтани шеър ба табиати забои, диди тоза бинишу эхеосу авотифи нав, 

дар тавсифу тарсими табиату чахон аст.
Цанбаи дигаре кобили мулохиза мустакилияти шеър дар ибрози 

андеша аст ва ниход диду назари интикодй нисбат ба чомеа.
Боби дуюми диссертатсия «Нигохе ба манзумахои пайравони 

мактаби Нимо» ба тахкику тахлили манзумахои пайравони мактаби 
Нимо бахшида шудааст. Хдрчанд онхое, ки ба таъсирпазирй аз шеваву 
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сабки Нимо манзума сароидаанд пуршуморанд, дар диссертатсия 
интихобан ба манзумахои шоирони баргузида, ки хешро аз шогирдон ва 
обхурда аз сарчашмаи шеъри Нимо медонанд, ишорат шудааст.

Дар зербоби аввали боби дуюм перомуни манзумахои яке аз 
шогирдони наздики Нимо Сиёвуши Касрой изхори назар шудааст. 
Тибди навиштаи унвонду С. Касрой аз зумраи шоироне буд, ки ибтидои 

солхри пандохум ба мактаби Нимо пайваст ва то охир ба он со дик монд.
Диссертант дар огоз нигох,и кутохе ба масири зиндагии шоир 

андохта, ба мухимтарин мархилахои эдодиёти у ишорат меварзад. 
Манзумаи нахустини у бо номи «Ораши камонгар» соли 1958 ба нашр 
мерасад ва бо сабку сохтораш мавриди таваддух карор мегирад.

Ба манзумаи «Ораши камонгир» маъруфтарин адабиётшиносону 

мунаккидони замон Парвиз Нотили Хонларй, М.А.Солис, Бехозин, 
Комёр Обидй ва дигарон накд навишта, онро манзумаи хамосие 

хонданд, ки бо арузи нимой иншо шудааст.
Диссертант дар ин бахш кабл аз тахлили манзумаи «Ораши 

камонгир» масири тавсифу бозтоби устураи Орашро дар адаби форсй ба 

риштаи тахрир кашидааст. Баъдан образи Орашро дар достони Касрой 

мавриди тахкик карор додаст.
Ба навиштаи унвонду хамосаи «Ораши камонгир» бо бозтобу 

ситоиши табиат огоз мегардад. Он чи ки кабл аз хама дар матни манзума 

далби назар мекунад, забони манзума аст.
Нуктаи дуюми кобили мулохиза шеваи баён аст. Шоир дар 

инъикоси масоили мавриди назар аз унсури ривоят истифода менамояд, 

ки бисёр муассир аст.
Дар зерфасли дуюм манзумаи «Мухраи сурх»-и Касрой тахкик 

шуда, ки замони хидрати вай дар Москва таълиф шудааст, ки «Мухраи 

сурх» бозофаринест аз достони «Рустаму Сухроб»-и Фирдавсй. Аз суйи 
дигар манзумаро метавон арзёбии мушикофонае ба масири тайшудаи 
рузгори худи С. Касрой донист. Рохе, ки хатову иштибохоти зиёде дошт. 

Манзума дар колаби нимой, бахри радаз эдод шудааст.
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Шеваи баён мисли «Ораши камонгир» ривоятгуна аст. Бардастагии 

аслии манзума хунари тасвиргарии шоир аст. Дар ин манзума, ки мероси 
даврони солхурдагии шоир аст, ба андешаи диссертант Касрой ба 
охирин пойдорихову накшх,ои забонии худ мерасад. Дар манзума шоир 

махсусан ба чанбаи мусикоии вожагони шеър хуруфи мушобех, лахн 
таваккуфло, ивази сохтори чумлахо, диккати хос додаст. Мухимтарин 
вижагии ин манзума ба акидаи унвонду тахаккуки орзуи Нимо, яъне 
наздик шудани шеър ба табиати баёни забон аст.

«Истикболи Сухроби Сипехрй аз манзумахои Нимо Юшич» унвони 
зербоби дугами боби дувум аст. Дар огози зерфасли таъкид шуда, ки 

Сипехрй харчанд осори зиёде таълиф намуда, вале танхо манзумахои у 
мебошанд, ки номи уро дар адабиёти муосир машхур намуданд. Шоир 
бо манзумахри «Садои пойи об» ва «Мусофир» вориди майдони адабиёт 
шуд.

Дар бахши аввали зерфасл нахуст манзумаи «Садои пойи об» 
мавриди тахдилу баррасй карор гирифтааст. Пажухишу тахкик 
диссертантро ба ин натида оварда, ки манзумахои шоир аз чумла «Садои 
пойи об» ба маънои вокеии калима шеъри нав хастанд. Ба ин маънй, ки 

хам баёни онхо тоза аст ва хам маънии онхо.
Дар «Садои пойи об» он чи далби назар мекунад бахрагирй аз 

забони гуфторй ва шигифтихои он аст. Дастгохи фикрии шоир низ 
кобили мулохиза аст. Аз нигохи фаннй бошад шеър дар колаби нимой 
суруда шудааст. Яке аз чанбахои барчастаи ин манзума истифодаи 
фаровони санъати ташхис аст.

Манзумаи дугами шоир «Мусофир» низ обхурда аз сарчашмаи 

мактаби Нимо аст. Дар вазни мудтаси нимой «мафоилун фаилотун»-эчод 
шудааст ва мухаккикон онро идомаи «Садои пойи об» мешуморанд. 

Диссертант талош намуда, тозагихои ин манзумаро дар сатххои гуногун 

тафсиру баён намояд.
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Таххих унвончуро ба ин натица расонида, ки дар циёс б о 
манзумахои Нимо, манзумахои Сипехрй чанбаи ирфонй доранд, вале 
вазни нимой то андозае дар онхо муроот шудааст.

Боби сеюми диссертатсия «Мактаби хунарии Нимо ва шеъри 
муосири точик» номгузорй шудааст. Боби мазкур шомили зерфаслхои 

пуршуморе аст, ки дар чахорчуби хар яке матолиби чудогонае халлу 
фасл шудааст. Дар зербоби якум диссертант ба таври амиху густурда бо 
зикри далоили илмй мухимтарин вижагихои адабиёти ин давр, 
заминахои навчуй ва навандеширо тахлилу арзёбй намудааст.

Унвонду дар радифи заминахои боризи тачаддуд ва навоварй дар 
шеър ба нак,ши симпозиуми байналмилалии шеъри форсизабонон дар 

соли 1967, ки дар Точикистон сурат гирифт таъкид меварзад.
Дар зербоби дуюми боби се масъалаи шеъри муосири точик ва 

бархурди накди адабй ба он ба риштаи таххих кашида шудааст. Дар ин 
бахш ба мухимтарин осори таххихй, ки дар иртибот бо шеъри нав, 
масоили навоварй ва шоиронаи навпардоз дар тулии ним асри охир аз 
чониби мухаххихони точик сурат гирифта, ишорат шудааст.

Зербоби сеюм бошад мурури кутохеро дар атрофи сайри маснавй 
дар адабиёти классик дарбар гирифта, перомуни машхуртарин 

маснависароён маълумот медихад.
Дар зербоби баъдй манзумахои шоирони маъруф М.Турсунзода, 

А.Лохутй, Муъмин 1^аноат таххиху баррасй шудаанд.
Ба андешаи унвонду тахаввули чашмгир нахуст дар манзумахои 

муосири точик дар офаридахои шодравон МДаноат ба вухуъ пайваст. 
Аз нигохи у сарчашмаи муваффахиятхои М.КДноат ошноии амику 
мутолиоташ дар заминай адабиёти классик, адабиёти чахон ва махсусан 

шеъри Нимо буд. Бехуда нест, ки уро яке аз сутунхои шеъри нави точик 
мехонанд.

Дар бахши мазкур таххих шуда, ки шоир аз дидахову андухтахои 

худ кор гирифта харгиз такдид накардааст.
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Нахустин манзумаи у «Мавдхои Днепр» аст, ки соли 1967 иншо 
туда, Шоир аз анъанаи пешини достоннависй канор рафтааст. Аз созу 
абзори нав кор гирифтааст.

Достон аз бандхо иборат буда, бандхо пандмисрай, чахормисрай 
мебошанд, ва дар онхо хофиясозии к,итъа ва маснавй истифода шуда. 
Дар радифи «Мавдхои Днепр» маснавии «Китобхои захмин» ва «Суруши 
Сталининград» тарху баррасй гардидаанд. Яке аз вижагихои 
мухимтарини достони «Суруши Сталинград» ин танавуи авзони матни 

он аст. Хусусияти дигари ин манзума аз он иборат аст, ки кофия дар он 
накши асосй надорад. Бояд гуфт, ки достон бар асоси рукни солими 

бахри хазад мафоилун-эдод шуда, харчанд огозаш мусаммати мураббаъ 

аст. Диссертант чунин натида гирифта, ки тахаввулу навандешй дар 
матни манзумахои МДаноат беш аз хамаи шоирон махсус аст. Дар 
охирин зерфасли диссертатсия муаллиф манзумаи «Санги ман - алмос»-и 
А.Хдкимро ба риштаи тахрир кашидааст. Сабаби аслии ин интихоб дар 
он аст, ки манзума дар замени истикдол эдод шуда ва гузашта аз ин 
унсурхои навпардозона дар он зиёданд. Шоир дар эдоди ин манзума беш 
аз хар каси дигаре дида аз маснавихои Сипехрй таъсирпазир аст.

Диссертант дар ин зербоб ба таври муфассал дар бораи мазмуну 

мухтавои манзума сухан рондааст.
Натидаи нихоии у ин аст, ки дар ин манзума таъсирпазирй аз 

андоза берун аст ва бештар мо сояи такдидро дар он эхеос мекунем.
Дар охир бояд зикр намуд, ки рисолаи хубе аз дониби 

Абдусаломзода А. таълиф шуда, ки дар шинохти масоили марбут ба 
шеъри нави тодик махсусан манзумасарой бисер пурахаммият аст.

Дар баробари муваффадиятхои кор бояд ба чанд нукта ишора 

намуд, ки дар бехбуди таххих мухим ба назар мерасанд.
1. Дар боби аввали таххих фасли алохидае ба масъалаи заминахои 

пайдоишу шеъри нав ва асосгузорони он дудо шудааст. Ба 
андешаи мо бо назардошти ин ки ин мавзуъ дар 

адабиётшиносии тодик то хадди лозим таххих шудааст, хуб буд 
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мухаккик аз он сарфи назар намуда, бештар атрофи мавзуи аслй 
изхори назар менамуд.

2. Зерфасли сеюми боби сеюм, ки ба дараёни манзумасарой 

ихтисос дорад, мантиктар аст ба боби якум оварда шавад.
3. Дар боби аввал лозим аст, ба дигар манзумахои Нимо ишора 

гардад ва мухимтарин шохисхои онх,о дар иртибот бо масъалаи 

навпардозй муайян карда шаванд.
4. Диссертант дар тахдили манзумахои Сухроби Сипехрй бештар 

бо тавсифу баёни мухтаво такявар аст, хуб буд ба данбаи 
навовариву навандешй низ таваддух мешуд.

■ 5. Масъалаи аслй дарадаи таъсирпазирии шоирони то дик дар 
манзумасарой аз шеъри нав ба гумони мо тафсили бештар 

мехохад.

Албатта эродхои мазкур ба мухтавои аслии тахкикот халал ворид 

намесозанд.
Автореферата диссертатсия ва матолиби интишорнамудаи муаллиф, 

ки се адади он дар мадаллахои тацризшавандаи КОА-и назди 

Президента ДТ ба табъ расидаанд, асоси мундаридаи диссертатсияро 

инъикос мекунанд. Диссертатсия бо мухиммият, навгонихои илмй ва 

арзиши назариву амалиаш ба талаботи КОА-и назди Президента ЦТ 

мувофик буда, муаллифи он барои дарёфти дарадаи илмии доктори 

фалсафа (РйП)-доктор аз руйи ихтисоси 6D 020900-Шаркшиносй (6D 

020902-адабиёти форсй) сазовор аст.

Мутобицати тахассуси илмии довталаб ба дарадаи илмй.
Диссертатсияи Абдусаломзода Абдумалик Махмадулло “Шеъри 

нав” ва тахаввули анъанаи манзумасарой (бар мабнои манзумахои Нимо 
Юшид, Сиёвуши Касрой, Сухроб Сипехрй ва Аскар Хдким)», ба 
талаботи бандхои 31-37-и Тартиби додани дарадахои илмй, ки бо 

К,арори Хукумати Цумхурии Тодикистон аз 30-июни соли 2021, тахти 

раками №267 тасдик шудааст, мувофик буда, муаллифи он барои 
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дарёфти дарадаи илмии доктори фалсафа (РйО)-доктор аз руйи ихтисоси 
6D 020900-Шаркшиносй (6D 020902-адабиёти форсй) сазовор мебошад.

Такриз дар даласаи кафедраи назария ва таърихи адабиёти 

Донишгоки давлатии омузгории Тодикистон ба номи Садриддин Айнй 

аз 8 декабри соли 2022, суратдаласаи № 5 мукокима ва тасдик гардид. 

Дар даласаи кафедра иштирок до шт: 16 нафар. Натидаи овоздикй:

«тарафдор» - 16, «зид» - нест, «бетараф” - нест.

Раиси даласа:
доктори илми филология, профессор, мудири 
кафедраи назария ва таърихи
адабиёти Донишгоки давлатии омузгории
Тодикистон ба номи Садриддин Айнй

Эксперт:
доктори илми филология, профессори

Солеков Ш.А.

кафедраи назария ва таърихи адабиёти 
Донишгоки давлатии омузгории 
Тодикистон ба номи Садриддин Айнй

Котиби илмии даласа:
номзади илми филология, дотсенти 
кафедраи назария ва таърихи адабиёти 
Донишгоки давлатии омузгории 
Тодикистон ба номи Садриддин Айнй
Имзокои д.и.ф., Солеков Ш.А.,

Элбоев БД.

Шоев А.А.

д.и.ф. Элбоев В.Ц. ва н.и.ф. Шоев А.А.-ро тасдик мекунам:
Сардори раёсати кадрко ва коркой 
махсуси ДДОТ ба номи С. Айнй

Сурогаи муассисаи пешбар:
734003, Думкурии Тодикистон,
шакри Душанбе, хиёбони Рудакй, 121
Тел.: +992 987650043
E-mail: soleh59@mail.ru
Сомонаи расми: www.tgpu.tj

11

mail.ru
http://www.tgpu.tj

