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ХУЛОСАИ
донишгохд миллии точикистон

дойр ба диссертатсияи Амирбекова Иклима Ч,аборовна дар мавзуи 
«Таълимоти машшоияи шаркй дар бораи зан» чихдти дарёфти дарачаи 
илмии иомзади илмхои фалсафа аз руйи ихтисоси 09.00.03 -  таърихи 
фалсафа.

Диссертатсияи Амирбекова Иклима Чдборовна «Таълимоти 
машшоияи шаркй дар бораи зан» дар кафедраи онтология ва назарияи 
маърифати факултети фалсафаи Донишгохд миллии Точикистон анчом 
дода шудааст.

Дар давраи омодасозии диссертатсия Амирбекова Иклима 
Чдборовна хамчун унвончуи кафедраи онтология ва назарияи маърифати 
факултети фалсафаи Донишгох;и миллии Точикистон ба хдсоб мерафт. 
Муаллифи диссертатсия аз соли 2010 то 2016 ба сифати лабаранти калони 
кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи ичтимоии факултети фалсафа ва 
аз соли 2016 то 2018 лаборанти калони кафедраи онтология ва назарияи 
маърифати ДМТ фаъолият намуда, аз мохи сентябри соли 2019 то хол ба 
хайси ассистенти кафедраи онтология ва назарияи маърифати факултети 
фалсафа кору фаолият намуда истодааст.

Соли 2009 факултети филологияи Донишгох.и миллии Точикистонро 
аз руи ихтисоси забон ва адабиёти точик хатм кардааст.

Рохбари илмй -  Худойдодзода Фаррух Бегичон, доктори илмхои 
фалсафа, мудири кафедраи онтология ва назарияи маърифати ДМТ.

Чдласаи кафедраи онтология ва назарияи маърифати факултети 
фалсафа диссертатсияи Амирбекова Иклима Чдборовнаро дар мавзуи 
«Таълимоти машшоияи шаркй дар бораи зан» тахлилу баррасй намуда, 
хулосаи зеринро кабул кард:
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Диссертатсия кори илмии комилу анчомёфта буда, дорой арзиш ва 
ахамияти назарию амалй ва навгонихои илмй мебошад. Муаллиф 
пажухиши пурдомана ва муфассалеро дар сатхи хуби илмй анчом додааст.

Рисолаи мазкур ба яке аз масъалахои мухими фалсафа, таълимоти 
машшоия дар бораи зан бахшида шудааст. Ахамияти омузиши мавзуи 
мазкур аз он иборат аст, ки гарчанде занон хамеша, дар хар давру замой 
ва дар хар кишвари чахон накшхо ва корхои мушкилтарии ва барои хаёти 
фард ва чомеа мухимтаринро ичро кардаанд, аммо дар тамоми тули 
таърихи гузаштаи башарият чойгох ва хукуку озодихои онхо нисбат ба 
мардхо хеле тангу махдуд будааст. Танхо дар замони муосир дар партави 
инкилобхои фархангй ва густариши гояи озодй ва барбархукукии инсонхо 
новобаста аз мансубияти чинсй, динй, миллй ва нажодии онхо, харакати 
феминистй сурат гирифт ва занон барои тарвичу тахкими макому накшхо 
ва хукуку озодихои фардию ичтимоии худ, расман ва вокеан тасдику 
татбик шудани баробархукукии зан ва мард садо баланд карданд ва ба 
мубориза бархостанд. Дар пайомади ин равандхо дар тамоми кишвархо 
ва чомеахои миллии чдхон дар нигариш ба зан, ба ин унсури барчастаи 
ичтимой дигаргунихои куллй ва назаррас ба вучуд омадаанд. Аз ин ру, 
тахлили мукоисавии дидгоххои анъанавию муосир дар бораи накш ва 
макоми ичтимоии зан барои шинохти амики мазмун ва мохияти ин 
дидгоххо, хамохангй ё тазоди байни онхо ва накши онхо дар сарнавишти 
имрузаву ояндаи занон хеле мубраму мухим мебошад.

Дар фалсафа ва умуман, мафкураи чамъиятии бостонй ва 
асримиёнагии точик, мисли хамаи мафкурахо ва низомхои дигари 
бостониву асримиёнагии фалсафй, як навъ тасаввуротхои патриархалй, 
мардмарказй (андросентрй) ва занситезона оид ба маком ва накши зан 
хукмрон буданд, ки тибки онхо мардхо нисбат ба занхо аз лихози аклу 
шуур, куввахо ва кобилиятхои аклию маърифатй бартарй доранд, аз ин ру 
бояд занхо зери фармону назоратимардхо бошанд. Х,амин гуна 
тасаввуротхо хамчун усулхои бунёдй асоси назарияхои гендерии 
аксарияти намояндагони мактаби фалсафии машшоияи шаркй ва умуман 
фалсафаи асримиёнагии точикро ташкил додаанд. Анъанаи фалсафаи 
асримиёнагии точик хеч гох натавонистааст аз дуализм ва тазоди миёни 
эхсосоти занона ва аклонияти мардона -  ду мабодии мустазоди
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маърифатй озод шавад. Ин дуализмро паси cap накардани фалсафаи 
асримиёнагии точик, минбаъд, дар пайдоиши фахмишхо ва низомхди 
фархангиву фалсафии таргибкунандаи нобаробарии мард ва зан таъсири 
шадиде расонидааст. Тибки назарияе, ки дар матни фалсафаи 
асримёнагии точик тархрезй шудааст, тафовути табий миёни мард ва зан 
ба таври мустаким тамоми тафовутх,ои дигари миёни ощо -  вучудй, 
ахлокй, маънавй, молиявй, ичтимой, фар^ангй, сиёсй ва гайраро муайян 
мекунад.

Илова бар ин, тахлили мукоисавии маком ва накдш ичтимой ва 
хукуку озодих,ои зан дар афкори динй ва фалсафии даврони кадим ва 
асримиёнагй барои дуруст муайян кардани омил^ои ичтимой ва 
сарчашмах,ои гоявие, ки дар даврони бостон ва асримиёнагй боиси мавдуд 
ва танг шудани макоми ичтимой ва доираи ^укуку озодих,ои зан 
гардидаанд, минбаъд, чихдти бартараф ё пешгирй кардани таъсири 
манфии чунин омил^о ба макоми ичтимой ва дукуку озодидои зан, барои 
рушд ва вусъат пайдо кардани доираи ширкату фаъолияти занону 
духтарон дар сохахои гуногуни хаёти чомеа хулоса, барои бедбудй 
бахшидан ба вазъи ичтимоию ^укукии занон мусоидат мекунад.

К,айд намудан бамаврид аст, ки дар тахкикоти илмии диссертант аз 
усул ва равипщои маъмули илмхои чомеашиносй самаранок истифода 
кардааст. Дар натича, вобаста ба масъалах,ои марбути маком ва чойго^и 
зан дар таълимоти машшоия фикрхои чолибу арзандаеро пешних,од 
кардааст. Аз чумла, дар рафти тахкик муаллиф аз усулхди тахлил, таркиб, 
тачрид, индуксия, дедуксия, мукоиса, умумиятдих,й ва гайра воситах,ои 
умумиилмй ва хдмчунин аз усулх,ои таърихй-мукоисавй, ягонагии 
мантикию таърихй, апологетикй-аксиоматикй васеъ истифода намудааст.

Максад ва вазифах,ои кори тахкикотй хеле дуруст муайян гардидааст. 
Махз аз максаду вазифахои тахкикот, навгонщои тавдикот муайян 
мегарданд. Зимни пажу^иш ба чуз аз методдои назариявй ва умумиилмй, 
усулхои герменевтикй, аксиологй, мантикияту таърихият ва гайра 
мавриди ба таври самаранок истифода шудаанд.

Чднбаи назариявиву амалй ва навоварии кор дар он зохир мегардад, 
ки рисолаи мазкур аввалин рисолае мебошад, ки ба та^лили мачмуавии
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маком ва накши зан афкори динй, фалсафй ва ирфониии бостонй ва 
асримиёнагии точик бахшида шудааст.

Дар рисола бори аввал аз тарики тахлили мукоисавй собит карда 
мешавад, ки дидгоххои хам мусбат ва хам манфй ва таълимотхои 
мардсолоронаву занситезона хоси танхо мафкураи чамъиятии миллатхо 
ва кишвархои исломй ё зодаи таълимоти ислом нест, балки як падидаи 
умумифархангие мебошад, ки решахои хеле кадимаи фархангй дошта, дар 
мафкураи чамъиятии хамаи халку миллатхо ва дину ойинхои башарй дар 
даврони кадим ва асрхои миёна хукмфармо будааст.

Бори аввал аз тарики тахлили мухтасари мукоисавии таълимоти 
динхо ва андешахои намояндагони мактабхои гуногуни динй-фалсафй 
оид ба зан, кушиш карда шудааст, ки омилхои аслй ва вокеии 
махдудкунандаи маком ва накши ичтимоии занон дар даврони бостон ва 
асримиёнагй ба таври дакик ва асоснок нишон до да шаванд.

Зан ва макоми ичтимоии у дар осори хаттии дини зардуштй, инчунин 
дар К^уръону хадис ба таври вокей тавсиф шудааст.

Инчунин дар рисола заминахои назариявии макоми зан дар 
таълимоти Афлотун ва Арасту, инчунин тахлили андешаи ахли мактаби 
фалсафии машшоияи шаркй (Форобй, Ибни Сино ва Насириддини Туей) 
дар бораи зан ва макому накшхои у мавриди тахкик карор гирифтаанд

Натичахои бадастоварда ва хулосахои чамъбаетшудаи диссертатсияро 
метавон минбаъд барои ичрои тахкикотхои илмй дар сохаи фалсафа, 
инчунин хангоми тахия кардани мачмуахои таълимй-методй, тавсияхои 
илмй-методй ва курси мухтасари лексияхо оид ба фалсафаи точик мавриди 
истифодабарй карор дод. Илова бар ин, маводи рисолаи мазкур, натича ва 
хулосахои онро хангоми хондани курехои махсус ва тадриси таърихи 
фалсафаи точик, фалсафаи табиат, онтология ва назарияи маърифат, 
мафхумхои бунёдии фалсафа низ метавон истифода намуд.

Автореферат ва маколахои нашрнамудаи муаллиф мохияти 
диссертатсияро фаро гирифтаанд.

Маколахои нашрнамудаи Амирбекова И Д . дар мачаллахои 
такризшаванда:
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Дар мачмуъ, диссертатсияи Амирбекова Иклима Чдборовна дар 
мавзуи «Таълимоти машшоияи шаркй дар бораи зан» кори илмии комилу 
анчомёфта мебошад, ки ба ихтисоси 09.00.03 -  таърихи фалсафа пурра 
мувофикат дорад ва онро метавон барои химоя тавсия намуд.

Хулосаи мазкур дар мачлиси кафедраи онтология ва назарияи 
маърифати Донишгохи миллии Точиктсон кабул гардид. Дар чаласа 
иштирок карданд 11 нафар. Натичаи овоздихии кушода, чихати ба химоя 
пешниход шудани диссертатсияи Амирбекова Иклима Ч,аборовна ба 
тарики зайл сурат гирифт:

тарафдор - 11 нафар; зид - нест, бетараф нест. Суратчаласаи №1 аз 
13.08.2020.

Раисикунада дар мачлиси кафедра 
д.и.ф., профессори кафедраи онтологцяла 
назарияи маърифати ДМТ, ______ Зиёев И.Г.

Котиб:
Муаллими калони кафедраи онтология
ва назарияи маърифати ДМТ, н.и.ф. 4# Каландаров М.И.

мекунам:

Тавкиев Э.

Имзои Зиёев H.F. ва 
Сардори раёсати 
махсуси ДМТ

М.-ро тасдик
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