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ба диссертатсияи Амирбекова Иқлима Ҷаборовна дар мавзуи «Таълимоти 

машшоияи шарқӣ дар бораи зан», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 

илмҳои фалсафа, аз рӯйи ихтисоси 09.00.03 - таърихи фалсафа. Душанбе, 
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Диссертатсияи Амирбекова Иқлима Ҷаборовна дар мавзуи 

«Таълимоти машшоияи шарқӣ дар бораи зан», ки барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа, аз рӯйи ихтисоси 09.00.03 - 

таърихи фалсафа пешниҳод гардидааст, ба яке аз масъалаҳои асосии 

афкори иҷтимоӣ-фалсафӣ бахшида шуда, дорои аҳамияти назариявӣ, 

методологӣ ва навгонии илмӣ мебошад. Ҷойи тазаккур аст, ки бо кушода 

шудани Шӯрои диссертатсионӣ бо забони тоҷикӣ шумули таҳқиқот дар 

соҳаи фалсафа зиёд гардида, хушбахтона, гомҳои бамуваффақият дар ин 

самт гузошта мешаванд. Дар ин росто, Амирбекова И.Ҷ. яке аз аввалин 

пажӯҳишгаронест, ки самти таҳқиқоти худро ба риояи қонуну 

талаботҳои занони асримиёнагӣ аз нигоҳи мутафаккирони мактаби 

машшоия равона карда, як тамоюлоти хуби илмӣ-таҳқиқотӣ дар соҳаи 

фалсафа нишон дода, хостааст ҷойгоҳи ин олиҳаи муқаддасро бо 

истифода аз масолики адолати иҷтимоӣ матраҳ намояд. Диссертант дар 

таҳлилу баррасиҳояш доир ба ин масъалаи илмӣ мавод ва масъалаҳои 

тавсияшударо бо салоҳияти хуби илмӣ ба риштаи таҳқиқ кашида, 

тавонистааст адабиёти илмӣ-назариро мунаққидона баррасӣ намояд ва 

риштаи таҳқиқи худро судмандона анҷом диҳад.
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Боиси таъкид аст, ки дар ҳар давру замон ва кишварҳои гуногуни 

ҷаҳон корҳои муҳимтарин ва мушкилтаринро занон ба анҷом 

мерасонанд, вале ҳамоно дар тӯли таърих ҷойгоҳ ва ҳуқуқу озодиҳои 

онҳо нисбат ба мардон хеле маҳдуд нишон дода мешавад. «Танҳо дар 

замони муосир дар партави инқилобҳои фарҳангӣ ва густариши ғояи 

озодӣ ва баробарҳуқуқии инсон новобаста аз мансубияти ҷинсӣ, динӣ, 
миллӣ ва нажодӣ, ҳаракати феминистӣ сурат гирифт ва зан барои 
тарвиҷу таҳкими мақому нақшҳо ва ҳуқуқу озодиҳои фардию иҷтимоии 
худ ба таври расмӣ ва воқеӣ тасдиқу татбиқ шудани баробарҳуқуқии худ 

бо мард садо баланд кард...» (саҳ. 3), ки дар натиҷа нисбати зан назароти 

тааққулӣ ба вуҷуд омада, баробарарзишӣ ва манзалати он дар ҷомеаи 

мутамаддин то андозае эътироф гардид.

Таҳқиқ ва баррасии иҷмолии таълифоти гузаштагони миллати 

тоҷик дар даврони соҳибистиқлолӣ имконият фароҳам меорад, ки 

муҳаққиқон таърихи мутақобилаи равандҳои фалсафӣ-иҷтимоиро дуруст 

аз бар намуда, қимату арзишҳои онро дониста, мушкилоти 

бавуқуъомадаро бартараф созанд. Дар ин росто, диссертант дуруст қайд 

мекунад: «Таҳлили муқоисавии таълимоти динӣ-фалсафии даврони 
қадиму асримиёнагӣ оид ба мақому нақши иҷтимоии зан, дар муайян 
намудани омилҳои идеологию фарҳангии таъсиргузор ба мақом ва 
нақши зан дар ҷомеаҳои даврони қадиму асримиёнагӣ мусоидат карда, 
дар ошкору бартараф кардани тасаввуроти ифротӣ ва аз ҳақиқат дур 
гузашта, инчунин, дар шинохти дурусту одилонаи мақому нақши занону 
духтарон дар ҷомеа ва эътирофи ҳуқуқу озодиҳои онҳо хеле муҳим 

дониста мешавад» (саҳ. 4).

Мувофиқи ахбори сарчашмаҳои боэътимоди таърихӣ 

мутафаккирони асримиёнагии Шарқ (мактаби машшоия) ба зан, 

мансубият, манзалат ва масъалаҳои иҷтимоии он вобаста ба мавқеи 

фикррониашон таваҷҷуҳ намуда, агарчи доир ба ин масъала китобҳои 

махсус таълиф накардаанд, вале дар тарҳу баёни андешаашон ин нуктаро 
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мунсифона матраҳ намудаанд. Масалан, Абӯнасри Форобӣ дар китоби 

«Таҳсил ‘ало сабили ас-са‘адат» (Теҳрон, 1345ҳ.), бо пайравӣ аз ҳикмати 

Афлотун шахсияти занро аз мавқеи инсонмеҳварӣ ва фазилатмеҳварӣ 

тавсиф намуда, омили ҷинсиятро дар таъйини мақом ва нақши иҷтимоии 

зан рад мекунад (саҳ. 88). Аммо Н.Тӯсӣ дар китоби «Ахлоқи Носирӣ» 

нақши занро танҳо бо хидмати шавҳар махдуд карда, ба ҳокимони 

замони худ андарз медиҳад, ки занонро дар хона нигаҳ доранд (саҳ. 90). 

Диссертант ин ва дигар андешаҳои мутақобилро ҳазм намуда, ба умқи 

масъала фуру рафта, иброз медорад, ки нахустин талошҳои муфид дар 

пешбурди ҷомеаи солим ин такя намудан ба донишмандони 

ратсионалисту ояндабин (футуролог) мебошад, зеро тавассути ягона 

низоми муттаҳид ва натиҷадиҳанда, ки аз ҳамрадифии зану мард бар 

меояд суботи оилавӣ ва ҷамъиятӣ падидор шуда, андешаи шахсияти 

комил ва идеяи миллӣ ба вуҷуд меояд.

Бо истифода аз лаёқати забондонӣ муаллифи рисола барои муайян 

намудани сатҳи коркарди мавзуъ бо таҳқиқотҳое, ки то имрӯз ба анҷом 

расонидаанд, шинос шуда, онҳоро мавриди таҳқиқу таҳлил қарор дода, 

нуктаҳоеро муайян намудааст, ки то ҳол ба таври кифоя мавриди 

омӯзиш қарор нагирифтаанд. Бояд одилони иброз дошт, нуктаҳое, ки 

дар рисола баён гаштаанд, маърифати моро оид ба муносибати 

муштараконаи зану мард, оила ва ҷомеа, инчунин, сабабу натиҷаҳои он, 

васеътар мегардонад.

Сохтори диссертатсия аз муқаддима, ду боб, шаш фасл (зербоб), 

хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат буда, ҳаҷми умумии рисола 151 

саҳифаро ташкил медиҳад.

Дар муқаддима зарурати таҳқиқи мавзуъ асоснок гашта, омӯзиши 

масъалаҳои баррасиёбанда, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот мушаххас, 

объект ва мавзуи таҳқиқот, асосҳои назариявӣ ва методологии навгонии 

илмӣ, аҳамияти назариявӣ ва амалии рисола муайян карда шудаанд.
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Боби якуми рисола «Заминаҳои ғоявӣ ва иҷтимоии таълимоти 

машшоияи шарқӣ дар бораи зан» номгузорӣ шуда, дар се фасл тақсим 
гардидааст. Диссертант дар ҳар яке аз ин се фасли диссертатсия ««Мақом 
ва ҷойгоҳи зан дар афкори динӣ-фалсафии Эрони бостон», «Таҳаввули 
тасаввурот дар бораи моҳияти зан дар фалсафаи Юнони Қадим», 
«Таъсири ислом ба фалсафаи машшоияи шарқӣ доир ба мақоми 

иҷтимоии зан»» ба масъалаҳои шарҳу баёни мафҳуми зан, мақом ва 

нақши он дар ҷомеа фикрашро баён намуда, дар рисола таърихан 

таҳқиқотро пайдарпай нисбати зан нишон додааст. Инчунин маводи 

зарурӣ гирдоварӣ намуда, шарҳу баён ва ифодаи масъалагузориҳоро дар 

ҳолати иҷтимоӣ-фалсафӣ бо натиҷагириҳои мусбат мунсифона баррасӣ 

кардааст.
Дар фасли аввал «Мақом ва ҷойгоҳи зан дар афкори динӣ-фалсафии 

Эрони бостон» қабл аз ҳама таваҷҷуҳи моро мувофиқи ақидаи зардуштӣ, 

баробар офариниши инсоният ба худ ҷалб кард: «Онгоҳ Аҳурамаздо 

равонро, ки пеш аз пайкар офарида буд, дар колбади Мошиё ва 
Мошиёна бидамид ва онон зинда гаштанд. Пас, ба онон гуфт: Шумо 
падар ва модари мардуми ҷаҳон ҳастед! Шуморо поку комил 
биофаридам. Ҳар ду андеша ва гуфтор ва кирдори нек ба кор бандед ва 

девонро парастиш макунед!» (саҳ. 18)

Дар идома муаллиф ба дурустӣ таъкид мекунад, ки ин ҷуфт 

ҳангоми аввалин фикр бо ҳам чунин мегӯянд: «Ҳар яке аз мо бояд 

хушнудӣ, дилгармӣ, муҳаббат ва дӯстии дигареро фароҳам кунад» (саҳ. 

19). Вале, ҳамчунон ки маълум аст, то кунун миёни хирадмандон ин 

андеша роиҷ буда, бархе аз хирадситезон чуноне ки диссертант қайд 

мекунад: «Дар бисёр маврид занро ҳамчун воситаи хушҳолӣ ва 

хушгузаронӣ медонистанд» (саҳ. 15). Муаллифи диссертатсия бо 

овардани фикру назарҳо дар ин фасл, фикрашро бо пайкори беҳтарин 

занони зартуштӣ - Мондоно - модари Куруши Кабир, Атусо, Пантиё, 

Рухшона, ва Артамиз тақвият мебахшад. Ҳамчунин бастани шартномаи 
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ақди никоҳро зарурати мутлақ дониста, иброз медорад, ки аз рӯи 

таълимоти Авесто сездаҳ меъёри танзимкунандаи муносибати оилавӣ ва 

ҳамсарӣ дарҷ гардидааст....

Фасли дуюми боби аввал «Таҳаввули тасаввурот дар бораи моҳияти 
зан дар фалсафаи Юнони Қадим» номида шудааст, ки дар он таъкид 

мегардад, ки ҳанӯз аз замонҳои қадим робитаи юнониён бо эрониён 

муттасилу манфиатовари тарафайн буда, дар ҳама ҳолат нерӯи 

натиҷаовар аз тарафи дигар иқтибос карда мешуд. Вале чуноне ки дар 

фасли аввал ҳамин боб мушоҳида гардид, мақом ва манзалати зан аз рӯи 

таълимоти зардуштия хело баланд баҳогузорӣ шуда, дар таълимоти 

юнониён ин раванд акси ҳолро нишон медиҳад. Масалан, ҷомеаи Юнони 

Қадим аз феминизм дур буд ва дар он низоми мардсолорӣ, падаршоҳӣ 
ҳукм меронд. Дар он давра, бисёр мардон занонро одамони дараҷаи 
дуюм, василаи тавлиди насл ҳисоб мекарданд.....  Ин нуктаро суханони
машҳури аз замонҳои қадим маҳфузмонда, ки ба Фалеси Милетӣ тааллуқ 

доранд, тасдиқ мекунанд (саҳ. 53).

Ба масъалаи муносибати зан ва ҷойгоҳи он дар ҷомеа Пифагор 

таваҷҷуҳ намуда, ҳатто дар таълимоти худ як бахши махсусро ба занон 

муносиб медонист. Аммо шахсияте, ки дар ин сарзамин аввалин шуда, 
фикрашро ба таври муфассал дар бораи зан баён намудааст, ин Суқрот 

мебошад. Аз ӯ суханоне боқӣ мондаанд, ки имрӯз низ ҷаззобияти худро 

аз даст надодаанд. Масалан, дар бораи зарурати издивоҷ чунин мегӯяд: 

«Агар зани хуб гиред, истисно хоҳед буд ва агар зани бад гиред, 

файласуф хоҳед шуд» (саҳ. 56).

Бархилофи андешаҳои Суқрот, ки баробарии иҷтимоиро ташвиқ 

мекунанд ибтидо Афлотун самти дигар пеша кард ва дар пиндору 

гуфтораш мавқеи занро поён баҳогузорй карда, чунин менависад: 

«Мардҳо мебоист корҳои ҳарбиро аз худ кунанд, дар ҳоле ки занҳо бояд 

дар тарбияи фарзандон ширкат варзанд» (саҳ. 58). Ба қавли диссертант 

ҳангоме, ки маҳаки шинохт дар ӯ пайдо мешавад таҳрифи андешаҳои 

5



пешин намуда, чунин мегӯяд: «Зан, пеш аз ҳама, инсон аст ва ҳамон 

ҳуқуқу вазифаҳоеро дорад, ки мард дорад. Бино бар ин, ӯ мехоҳад, ки зан 
мисли мард тарбия ва маълумот гирифта, шоиру мусиқидон, варзишгар, 
олиму муҳаққиқ бошад ва вазифаҳои баланди давлатиро иҷро кунад» 

(саҳ. 60).

Арасту файласуфи дигари Юнон ба ҷинси зан бо чашми таҳқир 
нигариста, хислатҳо ва сифатҳои инсонии онҳоро ноқису заиф 
шуморида, занонаро бо беназмӣ айният дода, онро хоси зинаҳои поёнии 
иерархияи ҳастӣ медонад....

Далоил ва шавоҳиди хеле зиёд ва дар айни замон муътамад 

метавонад сабаб шавад, то қазоват кард, ки муаллифи диссертатсия дар 

ин самт ба ҳадафи ниҳоии худ расидааст.

Фасли сеюми боби аввал «Таъсири ислом ба фалсафаи машшоияи 

шарқӣ доир ба мақоми иҷтимоии зан» ногузорӣ шудааст. Дар ин давраи 

рушду такомули илмӣ-иҷтимоӣ дар баробари инкишофи 

таҳаммулпазирӣ, таъсирпазирии ҳамаҷониба ба вуҷуд омада, муаллифи 

диссертатсия бо далоилу шавоҳиди муътамад онро хулосаронӣ мекунад.

Замони қабл аз зуҳури исломро дар Ҷазират-ул-араб даврони 
ҷоҳилия меномиданд. Сохтори муносибатҳои оилавӣ ва қабилавӣ дар он 

замон падаршоҳӣ буда, вале гоҳо муносибатҳои модаршоҳӣ низ аз худ 

дарак медод. Мувофиқи ахбори сарчашмаҳо дар байни арабҳо навъҳои 

никоҳҳои мухталиф (дувоздаҳ навъи никоҳ), ки диссертант баъзе онҳоро 

маҷозан ном бурдааст, роиҷ будааст. Масалан, ҳамбистарии бародар бо 

хоҳар ва ҳатто писар бо модар ва ғ.

Ҳангоми пайдоиш ва густариши дини ислом дар нимҷазираи 

Арабистон назароти давраи ҷоҳилият то дараҷае аз байн рафта, вобаста 

ба қавонини ислом ба занон эҳтиром мегузоштанд. Пайғамбари ислом 

бо арҷгузорӣ ба зану духтари хеш ба таври амалӣ эҳтироми занонро ба 

уммати худ тарвиҷу таблиғ намуд. Бисёре аз амалҳои нангине, ки алайҳи 

занон равона мешуд бартараф карда шуд, вале нуқтаи доғине, ки имрӯз 
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дар низоми муносибатҳои оилавӣ дар ҷаҳони ислом арзи вуҷуд дорад, ин 

масъалаи никоҳи хешутаборӣ аст, ки аз ҳаёти иҷтимоии замони 

ҷоҳилияти араб ба ислом ворид шудааст. Диссертант ин гуна равандҳои 

иҷтимоиро номатлуб дониста, қайд мекунад, ки никоҳи сиға (никоҳи 

муваққатӣ) дар байни арабҳои тоисломӣ буд ва ҳоло дар байни мардуми 

шиа (дар Эрон) ба назар мерасад, ки шараф ва номуси занро поймол 

мекунад. Уламои ислом ва руҳонияти мақоми иҷтимоии занро танҳо 

иборат аз хонанишинӣ дониста, фаъолияти ӯро дар ҷомеа нангин 

мешуморанд. Ин масъала аз ҷониби донишмандони исломшинос қобили 

пазироӣ нест. Масалан, муҳаққиқон Баротзода Ф. ва Нурулҳақов Қ. дар 

ин маврид андешаи рӯхонияти исломро рад карда, гуфтаанд: «Натиҷаи 
чунин муносибат боиси коста шудани мақоми зан дар ислом гардид. 
Мардон тӯли садсолаҳо нисбат ба зан рафтори номуносиб зоҳир 
мекарданд ва танҳо касби хонанишинию хизмат ба мард насибашон 
гашта буд. Аз ҷониби мард ҳамагуна хушунат нисбат ба зан ба ҳукми 

анъана даромад, ки асорати он то имрӯз аз худ дарак медиҳад» (саҳ. 77).

Дар маҷмӯъ муқоисаи ҳуқуқи хонаводагии зардуштӣ ва таълимоти 

ислом оид ба оила ва принсипу меъёрҳои он нишон медиҳад, ки нақши 
зан дар ҷомеаи тоисломии тоҷикон мувофиқи шариати зардуштӣ нисбат 
ба давраи ислом баландтар будааст ва зан дар рушди ҷомеаи эронӣ, ба 
хусус дар тарбияи насли ҷавон хеле муҳим ва таъсирбахш будааст.

Боби дуюми рисола «Мақоми зан дар фалсафаи машшоияи шарқӣ» 

аз се фасл (зербоб) «Хусусияти инсонмеҳваронаи таълимоти Абӯнасри 

Форобӣ дар бораи зан ва мақоми он дар ҷомеа», «Вазифаҳои иҷтимоии 

зан дар фалсафаи Абӯалӣ ибни Сино ва Насируддини Тӯсӣ», «Таъсири 

таълимоти машшоиёни шарқӣ дар брраи зан ба ташаккули 

муносибатҳои гендерӣ дар ҷомеаи муосири тоҷик»» иборат аст.

Баррасии ҷойгоҳи зан дар фалсафаи машшоияи шарқӣ ошкор 

месозад, ки назарот ва баёни андеша нисбат ба зан дар тӯли таърихи
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башар якранг набудааст ва ин масъала дар таълимотҳои диниву фалсафӣ 

аз нигоҳҳои гуногун мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор гирифтааст.

Дар фасли аввали боби дуюм «Хусусияти инсонмеҳваронаи 

таълимоти Абӯнасри Форобӣ дар бораи зан ва мақоми он дар ҷомеа» 

диссертант масоили марбут ба зан ва мақоми онро аз диди 

барҷастатарин мутафаккири мактаби машшоия Абӯнасри Форобӣ 

баррасӣ намуда, иброз медорад, ки ӯ бештари баҳсҳои худро дар бораи 

мақоми занон дар ҷаҳорчӯбаи таълимоташ оид ба ҷомеаи идеалӣ 

(ормонӣ) дар асараш «Андешаҳои сокинони шаҳри фозилон» дар ҳимояи 

зан матраҳ кардааст. Аз ҷумла: «...мадинаи фозила ё худ ормонӣ 

(идеалӣ)-и Форобӣ бар асоси ҳамкорӣ ва мушорикати сиёсию иҷтимоӣ ва 

динии ҳам мардон ва ҳам занон таъсис ёфта, сабаб ва мақсади ин 

ҳамкорию мушорикатҳо касби фазилатҳо, таҳким ва такмили қобилияту 

тавоноиҳои инсон ҳамчун махлуқи иҷтимоӣ мебошад» (саҳ. 90). Ин аз он 

шаҳодат медиҳад, ки Форобӣ дар ин асари мондагор баробарии 

иҷтимоиро дар ҳамрадифии оила дониста, худкомагӣ ва худситоиро 

инкор карда, мегӯяд: «Инсон наметавонад ба танҳоӣ ва бидуни кӯмаки 

дигарон, ба ҳама камолоти моддӣ ва маънавии худ ноил шавад» (саҳ. 92). 

Ҳамин тавр, Форобӣ дар тинати шахс (зану мард) рушди қобилияту 

истеъдодҳо, ташаккули илму дониш ва фазилату саодати инсониро дар 

ҳаёти инсон авлотар дониста, дигар ҳаракатҳои иҷтимоии инсонро ба 

онҳо ва набудани онҳо марбут медонад. Ба андешаи Форобӣ зиндагӣ 

агарчи амри зарурӣ дониста мешвад, барои дарёфти роҳи дурусти 

зиндагӣ навобаста аз ҷинсият ҳамеша дар ҳаракат бошад. Ӯ ба ин 

масъала дар асарҳои иҷтимоияш он қадар диққати ҷиддӣ медод, ки ҳатто 

дар гуфтораш мафҳумҳои умумиро истифода мекард, чун: ««Ан-нос» 

(«Мардум, ҷамъият»), «Аҳл-ул-мадина» («Мардуми шаҳр»)» (саҳ. 97).

Фасли дуюми боби дуюм «Вазифаҳои иҷтимоии зан дар фалсафаи 

Абӯалӣ ибни Сино ва Насируддини Тӯсӣ» номгузорӣ шуда, 

тақвитдиҳандаи фасли аввал бояд бошад, вале чуноне, ки аз муҳтавои 
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матн бар меояд мутафаккирони мактаби машшоиӣ баъдӣ ба ин самт 

камтаваҷҷуҳӣ зоҳир кардаанд. Ибни Сино дар такмилу тақвият ёфтани 

оилаи солим мавқеи зану мардро баробар медонад, аммо дар сохти 

идории оила чунин мепиндорад: «Шавҳар - сардори оила вазифадор аст, 

ки сиёсати зеринро нисбат ба зан пеш барад: 1) занашро бо ҳайбат ба 

эҳтиром кардани худ водор кунад...; 2) ба зан эҳтиром нишон диҳад ва 

шароити беҳтарини зиндагиро фароҳам орад...; 3) коре кунад, ки фикри 

завҷааш доимо ба корҳои муҳими оилавӣ машғул бошад...» (саҳ. 100). 

Ибни Сино ба зан арҷ гузошта, аз нигоҳи ӯ, зани беҳтарин он аст, ки 

оқилу бомаърифат, боимону шармгин ва зирак бошад, шавҳарашро 

сидқан дӯст дорад, босамару итоаткор, ростқавл ва самимӣ бошад. Дар 

«Рисола андар ахлоқ» чунин навиштааст: «Шавҳар бояд занро доиман ба 

умури хонаводадорӣ ва тарбият ва идораи фарзандон машғул кунад, то 

вақти фароғат зан ба корҳое, ки мумкин аст ба равобити солим осеб 

расонад, сарф нашавад, вагарна, зан ба зиннат ва ороиш барои мардони 

бегона мепардозад ва дар натиҷа эҳтироми мутақобили зан ва мард аз 

миён меравад» (саҳ. 104). Аз андешаҳои Ибни Сино хулоса кардан 

мумкин аст, ки ӯ ҳарчанд ба зан эҳтиром мегузорад, ҳамоно нобоварӣ ба 

зан зоҳир карда роҳи дурустро бо таъкид ба зан нишон медиҳад.

Насируддини Тӯсӣ дар муқоиса бо Ибни Сино ба мақом ва нақши 

иҷтимоии зан назари мардмеҳварона дошта, дар китобаш «Ахлоқи 

Носирӣ» аз тадбири манзил, ҷойгоҳ ва ахлоқи ҳамидаю оилавии зан 

сухан гуфта, вазифаи занро танҳо иборат аз тарбияи фарзандон ва итоат 

аз шавҳараш медонад (саҳ. 108). Нигоҳи ҷолиби Тӯсӣ дар самти ҳаёти 

иҷтимоии оилавӣ ин эҳтиром ба зан ва як занро ба никоҳ даровардан 

буда, дузанагӣ ва бисёрзанагиро инкор мекунад. Тӯсӣ дар пайравӣ ба 

Арасту ақли занонро зотан заифу нотавон медонад ва маҳз ҳамин 

заифию нотавонии зотӣ, ақли занонро сабаби дар итоати мард мондан 
медонад....
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Зербоби сеюми боби дуюм «Таъсири таълимоти машшоиёни шарқӣ 

дар бораи зан ба ташаккули муносибатҳои гендерӣ дар ҷомеаи муосири 

тоҷик» номгузорӣ шуда, ба ташаккули муносибатҳои гендерӣ бахшида 

шудааст. Бояд қайд кард, ки анъанаҳои фарҳангии тоҷиконро умуман 

берун аз матни фалсафаи асримиёнагии форсу-тоҷик тасаввур кардан 

имконнопазир аст. Танҳо ҳамин ғояҳои бунёдӣ сабаб гардиданд, ки дар 

шароити кунунӣ мо озодона аз ҳуқуқу озодиҳо ва баробарарзиши сухан 

гуфта метавонам. Тафовутҳои ҷинсии инсон, хусусиятҳои мардона ё 

занона, ҳамзамон бо тавлиди ӯ муайян карда мешаванд. Бино бар ҳамин, 

таваллуди инсон муайянкунандаи сифатҳо ва хусусиятҳои гендерии ӯ 

мебошад. Дар давлатҳои рӯ ба тарақӣ чуноне, ки диссертант қайд 

мекунад аз ҳамин рӯзи вилодат бо муайян шудани ҷинсият хушунатҳои 

оилавӣ шурӯъ мешавад ва то дараҷаи ҷудошавӣ рафта мерасад. Вобаста 

ба ҳолати равонии мардуми асримиёна нақши бартариятнокро дар 

раванди такрористеҳсоли инсон ба мард мансуб медонанд: «Ин нуқтаи 

назар на танҳо дар доираҳои динӣ, балки дар мубоҳисаҳои муосири 

фалсафӣ низ дастгирии худро меёбад» (саҳ. 124).

Натиҷагириҳои муаллифи диссертатсия асоснок ва боварибахш 

буда, саҳеҳият ва эътимоднокии асосҳои назарии дар диссертатсия 

пешниҳодшударо тасдиқ менамояд.

Дар охири диссертатсия хулоса аз баррасии қисматҳои мавзуоти 

таҳқиқшуда ҷойгир карда шуда, адабиёти таҳқиқшуда 204 китоби илмӣ, 
бадеӣ ва фарҳангу донишномаҳоро ташкил додааст.

Агар аз масъалаи навоварии рисола ёдрас шудан хоҳем, маврид ба 

ёдоварист, ки муҳимтарин навоварии таҳқиқоти диссертатсионии 

Амирбекова И.Ҷ. дар он зоҳир мегардад, ки он мақом ва нақши занро 

дар ҳаёти иҷтимоӣ дар Шарқи асримиёнагӣ нахустин бор бо забони 

тоҷикӣ ба риштаи таҳқиқ кашидааст.
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Дар баробари дастовардҳои хуби илмии муаллиф дар диссертатсия 
баъзе камбудиҳо ба назар мерасанд, ки бартараф намудани онҳо арзиши 

илмӣ-амалии диссертатсияро боз ҳам боло хоҳад бурд:

1. Дар рисола якчанд хатоҳои техникӣ, ба монанди: ҷафс омадани 

калимаҳо, ҷумлаҳо, истифодаи нодурусти фосила (вергул), аломати 

тире вуҷуд дорад, ки дар саҳифаҳои 16, 26, 30, 39, 61.... ва ғайра ба 

назар мерасад;

2. Дар навишти баъзе номҳои калидии диссертатсия духурагӣ дида 

мешавад, масалан, номи Насируддин, ки дар баъзе ҷой Насриддин 

навишта шуда (саҳ.Ю), дар бархе ҷойи дигар Насириддин (саҳ. 113, 

141, 147, 107);

3. Фасли сеюми боби дуюм «Таъсири таълимоти машшоиёни шарқӣ дар 

бораи зан ба ташаккули муносибатҳои гендерӣ дар ҷомеаи муосири 

тоҷик» номгузорӣ шудааст. Дар ин фасл дар маҷмуъ андешаҳои 

машшоиёни шарқӣ дар бораи зан то ҷое пешниҳоду баррасӣ 

гардидаанд, вале муносибатҳои гендерӣ дар ҷомеаи муосири тоҷик, ки 

самти таҳлилшавандагии ҳамин зербоб ҳисоб мешавад, дар ин ҷода, 

маълумоти катар пешниҳод шуда, аз таъсирпазирӣ ба таври мушаххас 

таҳлилҳо кам оварда шудаанд.

Диссертант кори таҳқиқотии худро дар самти фалсафа доир ба 

афкори иҷтимоӣ-фалсафӣ бахшида, фишурдаи диссертатсияи он 

фарогири мундариҷаи рисола маҳсуб гашта, интишороти он дар сатҳи 

кофӣ мазмуни корро дар бар мегиранд.

Дар умум, рисолаи диссертатсионии Амирбекова Иқлима 

Ҷаборовна дар мавзӯи “Таълимоти машшоияи шарқӣ дар бораи зан” ба 

талаботи пешбини намудаи бандҳои дахлдори “Тартиб додани 

дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ”, ки бо қарори Ҳуқумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021 таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ 

мебошад ва муаллифи он Амирбекова Иқлима Ҷаборовна сазовори

и



дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз руйи ихтисоси 

09.00.03 - таърихи фалсафа ҳисобида мешавад.

Сулаймонов Баҳманёр Сайдиҳсонович

номзади илмҳои фалсафа, дотсенти

кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии Донишгоҳи 

байналмилалии забонҳои хориҷии 

Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода

Реквизитҳо:

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Маҳаммадиев 17/6

734019. Телефон: +992 880 58 85 50, О8аГ-2020@шаП.ги

Имзои Сулаймонов Баҳманёр Сайдиҳсон

Сардори раёсати кадрҳои ДБЗХТ 

ба номи С. Улуғзода 
ако,

асдиқ мекунам:
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