
Хулосаи

комиссияи ташхиси шурои диссертатсионии 6В.КОА-021-И назди Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи номзадии Муродзода Мукаррамаи 

Раҷабалӣ дар мавзуи «Ифодаи мафҳуми ҷинсият ва таҳаввулоти шаклию 

маъноии он дар забони адабии муосири тоҷикӣ», ки барои дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ 

пешниҳод шудааст.

Диссертатсияи Муродзода Мукаррамаи Раҷабалӣ ба таҳқиқи воситаҳои 

ифодаи мафҳуми ҷинсият, таҳаввули маъноӣ ва шаклии вожаҳои 

ифодакунандаи ҷинсият, муносибатҳои маъноӣ ва бархӯрди соҳибони забон 

бо онҳо дар забони муосири тоҷикӣ бахшида шудааст. 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 гуногун ифода 

мегардад. Навгонии илмии диссертатсия дар он ифода меёбад, ки ҷинсият 

ҳамчун категорияи грамматикӣ дар забони тоҷикӣ вуҷуд надорад. Аз ин рӯ 

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 таҳқиқоти 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 ба таври муфассал оварда мешавад. Аҳаммияти 

назарии таҳқиқ, пеш аз ҳама, дар он зоҳир мегардад, ки натиҷаҳои таҳқиқ 

метавонад ба сифати манбаи омӯзиши масоили гендерӣ дар забони тоҷикӣ, 

пажуҳишҳои марбут ба забоншиносии равонӣ ва забоншиносии иҷтимоӣ ва 

амсоли ин истифода гардад. Тавсияҳои амалии таҳқиқро метавон дар 



мавридҳои зерин истифода намуд: таҳияи китобҳои дарсӣ ва дастурҳои 

таълимӣ аз фанҳои луғатшиносӣ, забоншиносии иҷтимоӣ, забоншиносии 

равонӣ; хондани курс ва семинарҳои махсус; таълифи корҳои илмӣ. 

Диссертант дар таҳқиқи мавзуи мавриди назар аз пажуҳишу таҳқиқоти 

забоншиносони ватанию хориҷӣ, ба монанди: Э. Сепир, В. С. Расторгуева, 

Ю. А. Рубинчик, А.В. Кирилина, Ҳ. Маҷидов, Ф. Амонова, М. Т. 

Муҳаммадҷонова, А. Мирбобоев ва дигарон истифода намудааст.

Диссертатсияи Муродзода Мукаррамаи Раҷабалӣ аз ҷиҳати сохтор ва 

банду баст аз муқаддима, се боб бо фарогири фаслҳо, хулоса ва рӯйхати 

адабиёт иборат аст.

Боби аввали рисола “Тафсири мафҳумҳои ҷинсият гендер ва 

гендершиносӣ” номгузорӣ шуда, се фаслро дар бар гирифтааст.

Боби мазкур ҷанбаи назариявӣ дошта, масъалаҳои мафҳуми ҷинсият ва 

ифодаи он дар забони имрӯзаи тоҷикӣ, мушкилоти категорияи ҷинсият дар 

забоншиносии имрӯз, ҳаракати феминистӣ ва ташаккули забоншиносии 

феминистӣ, забоншиносии гендерӣ ва масъалаҳои баҳси онро мавриди 

баррасӣ қарор медиҳад.

Боби дуюми диссертатсия “Таҳаввулоти шаклӣ ва луғавию маъноии 

вожаҳои мансуб ба ҷинси мардона” унвонгузорӣ гардида, аз ду фасл иборат 

мебошад. Вожаҳои ифодакунандаи ҷинси мардонаро муаллиф ба ду қисмат 

ҷудо намудааст: хешовандӣ ва ғайрихешовандӣ. Диссертант калимаҳои 

мазкурро аз лиҳози маншаъ, таҳаввулоти маъноӣ, муносибатҳои гендерӣ ва 

сохтор мавриди таҳқиқ ба кор бурдааст.

Боби сеюми диссертатсия “Калимаҳои ифодагари мафҳумҳои мансуб ба 

ҷинси занона, хусусиятҳои маъноӣ ва шаклии онҳо” унвон гирифта, 

фарогири чор фасл ва ду зерфасл мебошад. Диссертант бо риояи принсипи 

дар боби дуюм истифодашуда ин навъ вожаҳоро ҳам аввал аз ҷиҳати 

маншаъ ва сипас, аз рӯйи маъно, муносибатҳои маъноӣ ва ҷанбаи гендерӣ 

таҳлил ва баррасӣ намудааст.



Дар хулосаи диссертатсия натиҷа ва хулосагириҳои муҳаққиқ дар ёздаҳ 

банди алоҳида оварда шуда, мазмуни таҳқиқотро пурра инъикос 

менамоянд.

Феҳристи адабиёт дар асоси меъёр ва талаботи мавҷуда мураттаб 

гардидааст.

Муҳтавои асосии диссертатсия дар 6 мақола, аз ҷумла 4 мақола дар 

маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и ФР ва КОА-и назди Президенти ҶТ ва 

2 мақола дар маҷмуаҳои гуногуни илмӣ ба чоп расидаанд, ки феҳристи он 

дар охири автореферат оварда шудаанд. Мақолаҳои чопшудаи диссертант 

ва теъдоди онҳо фарогири мазмуну муҳтавои диссертатсия буда, ба 

талаботи банди 34-35-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо Қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни 2021, таҳти №287 тасдиқ 

шудааст, мувофиқат мекунад.

Дар диссертатсияи мавриди назар истифодаи мавод бидуни ишора ба 

муаллиф, ё маъхаз ба назар намерасад. Ин аз риоя шудани банди 37-и 

“Тартиб додани дараҷаҳои илмӣ” гувоҳӣ медиҳад.

Дар баробари ин дар диссертатсия баъзе ғалатҳои имлоӣ ва китобатӣ ба 

назар мерасанд, ки моҳияти илмии диссертатсияро кам намекунад ва 

ислоҳшавандаанд.

Автореферат ва мақолаҳои нашрнамудаи диссертант мазмуну 

мундариҷаи умумии диссертатсияро инъикос менамоянд.

Аҳаммияти таҳқиқ, навгонии илмӣ ва арзиши амалии диссертатсияро ба 

назар гирифта, комиссияи ташхис ба чунин хулоса омад, ки диссертатсияи 

номзадии Муродзода Мукаррамаи Раҷабалӣ дар мавзуи «Ифодаи мафҳуми 

ҷинсият ва таҳаввулоти шаклию маъноии он дар забони адабии муосири тоҷикӣ» 

таҳқиқоти анҷомёфта маҳсуб шуда, ба талаботи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад 

ва онро барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 

ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ ба дифоъ пешниҳод намудан мумкин аст.



Комиссияи ташхис муҳаққиқони зеринро, ки корҳои илмӣ- 

таҳқиқотиашон ба ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ мувофиқат доранд, ба 

ҳайси муқарризони расмӣ пешниҳод менамояд:

Абодуллоева Сафина Юсуповна - доктори илми филология, декани 

факултети забонҳои хориҷии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. 

Назаршоев;

Юсупов Абдулло Исмоилович - номзади илми филология, дотсенти 

кафедраи забони тоҷикии МДТ “Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон 

ба номи Абуалӣ ибни Сино”.

Муассисаи тақриздиҳанда: МТД “Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 

номи Носири Хусрав”.

Барои гузоштани эълони матни диссертатсия ва автореферати он дар 

сомонаҳои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода 

шавад.

Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис ва ирсол гардидани он 

ба суроғаҳои таъиншуда иҷозат дода шавад.

Раиси комиссияи ташхис:

доктори илми филология, професс 

узви шурои диссертатсионӣ Раҳмонова Н. Ш

Аъзои комиссияи ташхис:

доктори илми филология, профессор,

узви шурои диссертатсиони . • /

Аъзои комиссияи ташхис:

доктори илми филология, профссс

узви шурои диссертатсионӣ

Мирзоева М.


