
«Т|_сдик мекунам»:

ХУЛОСАИ ШУРОИ ОЛИМОНИ ФАКУЛТЕТИ ФИЛОЛОГИЯИ
донишгоҳи миллии тоҷикистон

Диссертатсияи Муродзода Мукаррамаи Раҷабалӣ таҳти унвони 
«Ифодаи мафҳуми ҷинсият ва таҳаввулоти шаклию маъноии он дар 
забони адабии муосири тоҷикӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ пешниҳод 
шудааст. Диссертатсия дар кафедраи забони адабии муосири тоҷикии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба анҷом расидааст.

Роҳбари илмӣ: Музофиршоев Муҳамадалишо - номзади илми 
филология, дотсенти кафедраи забони адабии муосири тоҷикии ДМТ.

Диссертатсияи мазкур дар ҷаласаи муштараки кафедраҳои забони 
адабии муосири тоҷикӣ, таърихи забон ва типология, забони тоҷикӣ ва 
усули таълими забону адабиёти тоҷик баррасӣ ва муҳокима гардида, аз 
таърихи 30.03.2022, қарори №8 ба ҳимоя тавсия шудааст.

Шурои олимони факултети филология диссертатсияи Муродзода 
Мукаррамаро таҳти унвони « Ифодаи мафҳуми ҷинсият ва таҳаввулоти 
шаклию маъноии он дар забони адабии муосири тоҷикӣ » бо ширкати 
муқарризон - доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи забони 
тоҷикии МДТ “Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи 
Абуалӣ ибни Сино” Қосимов Олимҷон Ҳабибович ва номзади илми 
филология, мудири кафедраи таърихи забон ва типология, дотсент 
Камолзода Хуршед баррасӣ ва муҳокима намуданд. Сараввал профессор 
О. Ҳ. Қосимов. баромад намуда, мавзуъро барои таҳқиқи воҳидҳои 
луғавии ифодагари маънои ҷинсият аз нигоҳи маъно, таҳаввули қиёфаи 
овозӣ ва маънии ин гуна воҳидҳои луғавӣ дар забони тоҷикӣ хеле муҳим 
арзёбӣ карданд. Таъкид доштанд, ки омӯзишу баррасии мавзуи мазкур 
барои мушаххас намудани мафҳуми ҷинсият дар забони тоҷикӣ мусоидат 
хоҳад намуд. Рисолаи мавриди назар, ки аз ҷониби унвонҷӯ Муродзода 
М. таҳия шудааст, маҳз ба ҳамин мавзуъ бахшида шуда, кӯшиши 
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навбатиест дар самти ошкор кардан ва муайян намудани таҳаввулот ва 
бозтоби маъноии вожаҳои ифодагари мафҳуми ҷинсият дар забони 
тоҷикӣ. Муаллифи рисола дар доираи се боб ва ҳашт фасл ба ҳалли 
илмии мавзуи интихобшуда даст ёфтааст. Дар бобҳои алоҳида ӯ мавриди 
таҳқиқивоситаҳои ифодаи мафҳуми ҷинсият, таҳаввули маъноӣ ва шакли 
вожаҳои ифодакунандаи ҷинсият, муносибатҳои маънои ва бархӯрди 
соҳибони забон бо онҳо дар забони муосири тоҷикӣ бахшида шудааст.

Дар рисолаи тақризшаванда дар баробари комёбию 
муваффақиятҳои фаровони илмӣ баъзе нуктаҳои баҳсталаб ва мавридҳои 
номафҳум ба назар мерасанд, ки ислоҳи минбаъдаи онҳо зарур буда, ба 
пиндори инҷониб, боиси боз ҳам боло рафтани ҳусни илмии рисола 
хоҳанд гардид:
1. Боби якуми диссертатсия ҷанбаи назарявӣ дорад ва дар он баҳсу 
қазияҳо бояд пурра дар доираи услуби илмӣ ироа гарданд, аммо дар 
фасли дуввуми боби аввал - “Мушкилоти категорияи ҷинсият дар 
забоншиносии имрӯз” он ба назар камтар мерасад.
2. Баъзе иқтибосҳо аз шабакаҳои иҷтимоии эронӣ овардашуда ҷанбаи 
иҷтимоӣ доранд, ки чандон асоси илмӣ, махсусан забоншиносиро, 
надоранд, беҳтар мебуд, Муродзода М. Чунин иқтибосҳоро аз 
маҷаллаҳои илмии эронӣ меовард.
3. Аз мазмуни боби назариявии кор бармеояд, ки як бахши таҳқиқи он 
бояд масъалаҳои гендерӣ бошад ва муаллиф дар хусуси он маълумоти 
хубе ҳам додааст,аммо дар бобҳои амалии кор мисолҳо барои исботи ин 
қазия камтар дода шудаанд.
4. Баъзе ғалатҳои имло, китобат ва техникӣ дар диссертатсия ба назар 
мерасанд.

Номзади илмҳои филология, дотсент Камолзода X. дар баромади 
хеш нисбат ба диссертатсияиМуродзода М. иброз доштанд, ки бо вуҷуди 
он ки дар забони тоҷикӣ категорияи ҷинсият вуҷуд надорад, мафҳуми 
ҷинсият, чун дар ҳар забони дигар, ба назар мерасад ва бо роҳу 
василаҳои гуноногун ифода мегардад. Диисертатсияи Муродзода М.Р. 
ба таҳқиқй мафҳуми ҷинсият, таҳаввулоти шаклию маъноии вожагони 
ифодагари мафҳуми ҷинсият дар забони тоҷикӣ бахшида шудааст. 
Пужӯҳиши масъалаи мазкур, аз ҷумла таҳқиқи воҳидҳои луғавии 
ифодагари маънои ҷинсият аз нигоҳи маъно, таҳаввули қиёфаи овозӣ ва 
маъноии ин гуна воҳидҳои луғавӣ дар забони тоҷикӣ дорои аҳамияти 
вижаест. Омӯзишу баррасии мавзуи мазкур барои мушаххас намудани 
мафҳуми ҷинсият дар забони тоҷикӣ мусоидат хоҳад намуд.
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Дар диссертатсияи мазкур баъзе камбудиҳо низ ба назар мерасанд, 
ки ислоҳ намудани онҳо барои мукаммал гардидани таҳқиқ мусоидат 
менамояд.
1. Ба назари мо, мавқеи фасли якуми боби аввалро, ки “Мафҳуми 
ҷинсият ва ифодаи он дар забони имрӯзаи тоҷикӣ” унвон дорад иваз 
намудан беҳтар аст, он бояд фасли сеюми боби аввал бошад. Дар ин 
сурат, дар ибтидо сухан аз масоили назариявии забоншиносии 
феминистиву гендерӣ меравад ва баъдан пажӯҳиши ин масъала дар 
забони тоҷикӣ ба мавзуи умумӣ пайванд мегирад. Аз ин нигоҳ, пайванди 
фаслу бобҳо мантиқитар ба назар меояд.
2. Дар рисола шарҳи мафҳумҳои “забоншиносии феминистӣ” ва 
“забоншиносии гендерӣ”, ки мавзуи баҳси фаслҳои алоҳидаанд, ба 
таври бояду шояд равшан нест. Мушаххас нишон додани мавзуи баҳс, 
умумият ва тафовут байни ин ду мафҳум ба арзиши илмии рисола 
меафзояд.
3. Чунин ба назар мерасад, ки бобҳои дуюм ва сеюми диссертатсия танҳо 
аз тафсири вожагони ифодагари мафҳуми хешутабрӣ иборат аст. Ин 
гуна равиши таҳқиқ пайванди бобҳои дуюму сеюмро ба боби аввал ва, 
умуман ба мавзуи таҳиқ возеҳ нишон медиҳад.
4. Принсипи ягона дар шарҳи вожаҳо риоя нашудааст. Гоҳо кӯшиши 
решашиносии як вожа ба назар мерасад, гоҳи дигар не. Меъёри 
интихоби вожае, ки решашиносӣ шудааст, низ номаълум мондааст. Аз 
ҷониби дигар, дар шарҳи решашиносии вожагон, агар зарур дониста 
шавад, ба осори муътамад муроҷиат бояд намуд (мас., “Фарҳанги 
решашинохтии забони форсӣ”-и Муҳаммади Ҳасандӯст; 
“Этимологический словарь иранских языков”).
5. Дар охири ҳар як боби рисола хулосаи боб бояд бошад, ки ин ҷо вуҷуд 
надорад.
6. Дар диссертатсия хатоҳои услубӣ, имлоӣ ва китобат роҳ ёфтаанд.

Ҳамин тариқ, вобаста ба баромади муқарризон - доктори илмҳои 
филологӣ, профессори кафедраи забони тоҷикии МДТ “Донишгоҳи 
давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино” Қосимов 
Олимҷон Ҳабибович ва номзади илми филология, мудири кафедраи 
таърихи забон ва типология, дотсент Камолзода Хуршед шурои 
олимони факултети филология нисбат ба ҳусну қубҳи илмии 
диссертатсияи Муродзода М. ба чунин хулоса омад:

Диссертатсия ба мавзуи хеле муҳим ва таҳқиқношудаи илми 
забоншиносӣ бахшида шудааст. Воқеан, муҳаққиқ возеҳу бамаврид 
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таъкид мукунад, ки забони муосири тоҷикӣ орӣ аз категорияи 
грамматикии ҷинсият аст, аммо луғати ифодакунандаи мафҳуми ҷинсият 
як қисмати бузург ва муҳимми таркиби луғавии ин забонро ташкил 
медиҳад. Ин навъ вожаҳо бо мафҳумҳои мушаххас далолат намуда, бо 
таъриху фарҳанг урфу одат ва ҳаёти иҷтимоии соҳибони забон зич ало 
қаманданд. Омӯзишу пажӯҳиши воҳидҳои луғавии ифодакунандаи 
маънои ҷинсият аз ҷиҳати луғавӣ-маъной ва муайян намудани мақому 
манзалати онҳо, тобишҳои маъноии баҳодиҳӣ, инчунин, муносибати 
гендерӣ дорои аҳамияти илмии ҳамаи қисматҳои забоншиносӣ хоҳад 
буд.

Муҳаққиқ қайд намудааст, ки дар забони тоҷикӣ доир ба вожаҳои 
ифодакунандаи мафҳуми ҷинсияти алоқаманд ба исмҳои шахс аз лиҳози 
таҳаввули маъноӣ ва сохтор, муносибатҳои маъно ва бархӯрди 
мутақобилаи он маъноҳо, инчунин ҷанбаҳои гендерии калимаҳои 
ифодакунандаи ҷинсият таҳқиқу баррасӣ шаванд.

Унвонҷӯ ҷиҳати ба мақсаду ҳадафҳои худ ноил шудан ҳаллу фасли 
вазифаҳои зеринро зарур мешуморад:

ҷамъоварӣ ва ба тартиб даровардани маводи зарурӣ аз осори 
бадеии муосири тоҷикӣ;

- омӯзиш ва пажӯҳиши масъалаҳои назарии вожаҳои мансуб ба 
маъноҳои ҷинсият;

- муқаррар намудани ташаккул ва таҳаввули таърихии вожагони 
ифодакунандаи мафҳумҳои ба ҷинсият марбут;

- таҳлили хусусиятҳои маъноии вожаҳои таҳти назар дар асоси 
маводи фарҳангҳои тафсирӣ ва этимологӣ;

- муқаррар намудани муносибатҳои маъноӣ ва баҳодиҳии луғати 
мансуб ба маънои ҷинсият;

- ошкор кардани таҳаввулоти қиёфаи овозии вожаҳои маънои 
ҷинсиятро далолаткунанда;
-то дараҷае муайян намудани муносибатҳои иҷтимоии соҳибони забон 
(муносибатҳои гендерӣ) бо калимаҳои ифодакунандаи мафҳуми ҷинсият.

Муаллиф масъалаҳои зеринро барои ҳимоя пешниҳод кардааст:

1. Дар забони тоҷикии имрӯз ҷинсияти грамматикӣ вуҷуд надорад, аммо 
воситаҳои дигари ифодаи ҷинсият арзи ҳастӣ мекунанд, ки дар 
диссертатсия моҳият, сифат ва дараҷаи истеъмоли онҳо муқаррар 
гардидаанд;
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2. Масъалаҳои назарии забоншиносии феминистӣ ва гендерии муосир 
дар амалкарди забони тоҷикӣ муайян гардиданд;
3. Муқаррар гардид, ки забони тоҷикӣ дар гузашта хусусияти падаршоҳӣ 
доштааст, ки таъсири он дар нутқи соҳибони имрӯзаи забон мушоҳида 
мешавад;
4. Ошкор гардид, ки аз лиҳози ифодаи маъноҳои эҳсосотӣ, баҳодиҳӣ ва 
манзалати иҷтимоӣ вожаҳои ифодакунандаи ҷинсияти мардона афзалият 
дошта, аксаран тобишҳои мусбат доранд;
5. Дар калимаҳои мансуб ба ҷинси занона (зан, духтар, бева) тобишҳои 
иловагии маъноии манфӣ зоҳир мегарданд;
6. Дигаргуншавӣ (таҳаввулот) аз ҷиҳати қиёфаи овозӣ (шакл) дар тӯли 
таърих дар калимаҳои ифодагари ҷинсият муқаррар гардид;
7. Хусусияти сермаъноӣ ва муносибатҳои дигари мансуб ба маънои 
лӯғавии вожаҳои ифодагари мафҳумҳои хешовандӣ то андозае ошкор 
гардиданд;
8. Муқаррар гардид, ки забони муосири тоҷикӣ хусусияти афзалияти 
ҷинсиро надорад.

Муҳтавои мавзуи диссертатсия дар 4 мақолаи илмӣ, ки дар 
маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти ҶумҳурииТоҷикистон ба табъ расидаанд:

[М-1]. Муродзода М. Таҳаввулоти маъноиву шаклии вожаи «бача» 
дар осори бадеии муосир // Паёми ДМТ. - Душанбе, 2017. -№ 4/6. - С. 
54 - 57.

[М-2]. Муродзода М. Таҳаввулоти маъноӣ дар инкишофи 
сохтории вожаҳои «мард» ва «зан» дар асоси асарҳои бадеии муосир. 
Муродзода Мукаррама // Паёми ДМТ. - Душанбе, 2018. -№ 4. - С. 28 - 
33.

[М-3]. Муродзода М. Асрори ҷинсияти дастурӣ (грамматикӣ). 
Муродзода Мукаррама // Паёми ДМТ. - Душанбе, 2018. -№ 6. - С. 131 
- 135.

[М-4]. Муродзода М.Таҳаввули сохторӣ ва маъноии вожаи «зан» 
дар забони тоҷикӣ. // Гузоришҳои АИҶТ.- Душанбе, 2020. -№2 (010).- 
с.227-230.

Барои расидан ба мақсаду ҳадафҳои таҳқиқ муҳаққиқ ба пажӯҳиши 
назариявии дастовардҳои олимони соҳаи луғатшиносӣ, забоншиносии 
иҷтимоӣ ва гендерӣ ба мисли: Э. Сепир, В. С. Расторгуева, Ю. А. 
Рубинчик, А.В. Кирилина, Ҳ. Маҷидов, Ф. Амонова, М. Т.
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Муҳаммадҷонова, А. Мирбобоев ва дигарон такя намуда, аз онҳо 
самаранок истифода бурдааст.
Навгонии диссертатсияи мазкур дар он ифода меёбад, ки азбаски 

ҷинсият ҳамчун категорияи грамматикӣ дар забони тоҷикӣ вуҷуд 
надорад, дар забоншиносии муосири тоҷик масъалаҳои аксари 
пажӯҳишҳо берун аз доираи ин масъала сурат гирифтаанд. То ҳол 
масъалаҳои роҳҳо ва василаҳои ифодаи ҷинсият, таҳаввулоти маъноию 
сохтории вожагони мансуб ба ҷинси занона ё мардона, муносибатҳои 
маъноӣ (сермаъноӣ, вазифаҳои муассирию модалии вожаҳои мазкур дар 
осори бадеии мансур ва манзум) ва дигар масъалаҳои марбут ба онҳо 
мавриди таҳқиқи махсус ва ҷиддӣ қарор нагирифтаанд. Аз ин ҷост, ки 
дар ин диссертатсия бори аввал масъалаҳои номбаршуда роҷеъ ба луғати 
ифодакунандаи ҷинсияти табиӣ, мавқеъ ва вазифаҳои хоси онҳо дар 
нутқ, имкониятҳои ҳамнишинию мувофиқат, ифодаи маъноҳо, 
муносибати иҷтимоии соҳибони забон бо чунин вожаҳо (муносибати 
гендерӣ) ва доираи истеъмоли онҳо дар услубҳои гуногуни нутқ баррасӣ 
мегардад. Таснифи пурратари ин навъ вожаҳо аз ҷиҳати ифодаи маъно 
ва хусусиятҳои грамматикиашон низ дода мешавад. Аҳаммияти назарии 
диссертатсия дар он аст, ки натиҷа ва хулосаҳои пешниҳодшуда дар он 
имкониятҳои фаровонеро барои пажӯҳишҳои минбаъда дар 
забоншиносӣ, хосатан луғатшиносии тоҷик, масъалаҳои марбут ба 
калимаи аслии тоҷикӣ, инкишоф ва таҳаввулоти маъноӣ ва шаклии он, 
тавсеаи маънои вожа ва муносибатҳои гендерӣ дар забони имрӯзаи 
тоҷикӣ мусоид месозад. Моҳияти амалии рисола дар он зоҳир мегардад, 
ки дастовардҳои диссертатсияро дар таҳия ва таълифи китобҳои дарсӣ 
ва дастурҳои таълимии фанни луғатшиносӣ, забоншиносии равонӣ ва 
иҷтимоӣ барои факултету шуъбаҳои филология, журналистика, 
психология ва сотсиологияи мактабҳои олӣ, ташкили курсҳо ва 
семинарҳои махсус, корҳои амалӣ ва лаборатории фанҳои луғатшиносӣ, 
луғатнигорӣ, услубшиносӣ, матншиносӣ, таълифи корҳои курсӣ, хатм ва 
магистрӣ метавон истифода кард.

Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои ба табъ расонидаи 
муҳаққиқ муҳтавои рисоларо комилан инъикос менамоянд. Вобаста ба 
дастовардҳои зикршуда, шурои олимони факултети филология бо 
қарори №2, аз таърихи 31.10.2022 диссертатсияи номзадии Муродзода 
Мукаррамаи Раҷабалиро бо унвони «Ифодаи мафҳуми ҷинсият ва 
таҳаввулоти шаклию маъноии он дар забони адабии муосири тоҷикӣ» 
кори муҳиму арзишманд арзёбӣ намуда, онро комилан анҷомёфта 

6



меҳисобад. Диссертатсия ба талаботи корҳои илмӣ ҷавобгӯ буда,онро 
метавон ба баррасии шурои диссертатсионии 6В.КОА-О21барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - 
Забони тоҷикӣ тавсия намуд.

Иштирок дошт: 22 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор»-22 нафар, 
«зид» - нест, «бетараф» - нест. Суратҷаласаи № 2 аз 31-уми октябри соли 2022.

Раиси шурои олимон 
доктори илмҳои ф 
профессор

Муқарризон:
доктори илмҳои фило 
профессори кафедраи забонф то 
МДТ “Донишгоҳи давлатии тиб 
Тоҷикистон ба номи

м.да 2А
Абуали ибни Сино”

С. Эмомалӣ

2

ТАСДИҚ МЕНАМОЯМ/ЗАВЕҒЯЮ 
САРДОРИ БАХШИ КАДРИИ_Р^Х 

/НАЧДЛЬНИК ОТДЕ УРК

/гПп
Қосимов О. Ҳ.

Номзади илмҳои филология, 
мудири кафедраи таърихи 
забон ва типология, дотсент

хда

Камолзода X.

Котиби шуро, 
дотсент Мавлонзода Ш.

Имзои профессор Сироҷиддин 
Камолзода X. ва Мавлонзо 
тасдиқ менамоям.
Сардори РК ва КМ ДМТ ■ 

//_______ соли
Тавқиев Э.Ш.
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