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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Телевизион дар ташаккули фазои иттилоотӣ  

нақши меҳварӣ дорад ва ҳамчун як шакли фаъоли воситаи ахбор дар ҳаёти ҷомеа 

аз солҳои 50-уми асри гузашта мақоми хос пайдо карда, то имрӯз ин мавқеъро аз 

даст надодааст. Рисолати иттилотии он ҳамеша муқаддам дониста мешавад, аммо 

дар баробари ин, вазифаи фароғативу андармонсозӣ ва ба ин васила таъсири 

амиқи он ба афкори маънавии ҷомеа  ҳеҷ гоҳ қатъи назар нест. Дар оғози асри 

нав барои паҳн кардани иттилооти фавриву муҳим имконоти телевизион дар 

рақобат бо интернет маҳдудтар гардид. Бинандагон имкон пайдо карданд, ки ҳар 

хабари муҳимро зудтар аз интернет дастрас намоянд, вале аз ҷиҳати  пешниҳод 

ва  саҳеҳият ахбори телевизионӣ бо эътимод аст, зеро на ҳама хабари интернетӣ 

сарчашмаи саҳеҳ дорад.  

Барои ба ҷомеа дастрас намудани иттилоъ таваҷҷуҳ ба интернет бештар   

гардида бошад ҳам, аз тариқи барномаҳои таҳлиливу ташреҳӣ ва фароғативу 

андармонсоз телевизион бо бинанда наздиктар гардид. Барномаҳои наве ба миён 

омаданд, ки бо ширкати одамони зиёд таҳияву пешниҳод карда  мешаванд. Ток-

шоу аз ҷумлаи чунин барномаҳост.  Ин гуна барномаҳо низ характери иттилоотӣ 

доранд ва дар ҳошияи ахбору навгониҳои маълум муҳимтарин проблемаҳои 

ҳаёти ҷамъиятиро баррасӣ менамоянд.  

Имрӯз ток-шоу яке аз намунаҳои муваффақи барномасозӣ дар     

бузургтарин  шабакаҳои  телевизионӣ мебошад. Ҳарчанд намунаҳои   ток-шоу 

дар телевизиони тоҷик таърихи тӯлонӣ дорад, аммо имрӯз дар шабакаҳои 

телевизионии кишвари мо пешниҳоди чунин барнома кам ба назар мерасад. Ин 

жанр аз ҷониби муҳаққиқон низ ба таври амиқу ҳамаҷониба пажуҳишу баррасӣ 

нашудааст. Хусусияти асосии ток-шоу дар он аст, ки бо уфуқҳои фарогири худ 

ҳамқадами замон буда, набзи иҷтимоиро ифода менамояд ва ин ҷиҳат дар 

ташаккулу таҳаввули жанр бетаъсир нест.     

Чанд даҳсолаи охир ток-шоу дар журналистикаи ҷаҳонӣ вусъати бештар 

пайдо карда, бо унсурҳои хоси худ муносибати аудиторияро ба равандҳои 

иҷтимоӣ шакл мебахшад. Бо хусусияти ахбориву маълумотӣ, тарбиявию ахлоқӣ, 
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андармонсозиву тафреҳӣ ва таблиғиву ташвиқии худ дар ташаккули афкори 

иҷтимоӣ торафт нақши густурда пайдо карда истодааст, ки ин ҷузъиёт таваҷҷуҳи 

муҳаққиқонро ба жанри ток-шоу бештар мекунад. Муайян намудани заминаҳои 

пайдоиши ток-шоу дар телевизион ва имконияти барномаҳо дар ин жанр, чӣ гуна 

роҳ ёфтани он ба шабакаҳои телевизиони ҷаҳонӣ, ҳамчунин инъикоси 

хусусиятҳои миллӣ дар жанри мазкур масъалаҳое мебошанд, ки муҳиммияти 

таҳқиқи мавзуи мазкурро ба миён овардаанд. Доир ба пайдоиши жанрҳои нав дар 

шабакаҳои телевизиони ватанӣ низ маълумот хеле маҳдуд аст, ки ин ҳам 

баёнгари муҳиммияти мавзуъ  мебошад.  

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Омӯзиши адабиёт ва шиносоӣ бо сарчашмаҳо 

нишон медиҳад, ки мавзуи мазкур дар журналистикаи тоҷик нисбатан нав буда, 

то имрӯз  таҳқиқи диссертатсионӣ нашудааст. Ин масъала дар таҳқиқи олимони 

рус нисбатан васеътар баррасӣ шудааст. Аз ҷумла, муҳаққиқ М. Бирбом 

асосгузори ток-шоу будани  Фил Донахюро таъкид мекунад:  «Нахустин 

барномаи телевизионии Фил Донахю дар шабакаи WHIO-TV будааст. Ӯ дар ин  

шабака солҳои 1963-1967 ба ҳайси муҳаррири барномаҳои субҳгоҳӣ кор мекард. 

Ҳамчунин, барномаи ток-шоу низ дошт» [8]. Дар баробари М. Бирбом, ки 

асосгузор ва таърихи мушаххаси пайдоиши ток-шоуро нишон додааст, 

муҳаққиқони дигар Е.Е Пронина, В.Ф Олешко [61], И.И Засурский, С.К Рошин, 

С.А Зеленский, А.М Шестерина доир ба масъалаҳои телевизион ва нақши 

журналист дар рушди ҷомеа пажуҳиш  анҷом дода, дар бораи жанри ток-шоу 

андешаҳои гуногун  баён доштаанд. Дар ин самт кори дипломии Андрей 

Малахов зери унвони «Жанр «ток-шоу» и особенности формирования имиджа 

ведущего ток-шоу «Пусть говорят» дар фазои илмии ИДМ яке аз таҳқиқҳои 

назаррас ба ҳисоб меравад, зеро, А. Малахов ҳамчун яке аз маҳбубтарину 

шинохтатарин шоумен  ба аудиторияи хеле зиёд дастрасӣ дошта, дар ташхису 

шинохти назариявию амалии жанри ток-шоу имкони бештар дорад. Дар 

пажуҳишҳои муҳаққиқони рус бобати моҳияти жанри ток-шоу ва хусусиятҳои 

илмиву оммавии он назарияҳои гуногун пешниҳод гардидааст. Дар аксари 

таҳқиқоти мазкур сухан дар бораи муҳиммияти шахсияти шоумен меравад ва 
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чунин ақидае матраҳ аст, ки бо вуҷуди ҳама имкониятҳое, ки телевизион барои 

бинанда додааст, ҳанӯз тамошобин аз телевизион дур аст. Ин андеша на танҳо ба 

вазъи шабакаҳои телевизионии Русия, балки ба вазъи имрӯзаи шабакаҳои 

Тоҷикистон низ мувофиқ аст. Олимони дигар ба монанди Е.В. Черникова, Г.Г. 

Почепсова, А.А Новикова, Ричарда Харриса, Л.Н. Федотова, Л.Е Кройчик дар 

пажуҳишҳои худ жанрҳои телевизионӣ ва ба хусус жанрҳои нисбатан нав, ба 

монанди ток-шоуро таҳқиқ карда, ба хулосае меоянд, ки телевизиони муосир дар 

рақобатҳо тавассути ин жанр пойдории худро таъмин кардааст. Масалан, 

муҳаққиқ Е. В. Черникова доир ба фаъолияти корманди телевизион ва фазои то-

заи телевизион дар Русия ба он назар аст, ки журналисти телевизион имрӯз аз 

журналисти 10-сол пеш ба куллӣ фарқ мекунад. Г.Г. Почепсов дар китоби худ 

«Имиджелогия» бештар ба  масоили мавқеи телевизион дар ҷомеа такя кардааст. 

Ӯ  фазои ВАО-ро ҳангоми муайян кардани фаъолияташон бо бинандагону шу-

навандагон таҳқиқ кардааст. Ин муҳаққиқ масъалаи имиҷи журналисти телеви-

зионро баррасӣ намуда, аҷзои ҳунарии таъсирбахшандаи фаъолияти журналист-

ро мушаххас менамояд. А Новикова дар пажуҳиши худ бо номи «Телевидение и 

театр: пересечение закономерностей» аслан доир ба монандӣ ва фарқи 

телевизион ва театр сухан мекунад. Дар навбати аввал ӯ андеша дорад, ки 

«аксари хусусиятҳои тозаи ҷаззобият ва оммавиро телевизион аз театр 

гирифтааст, зеро вақтҳои охир телевизион фазои фаъолияти театрро маҳдуд 

мекунад».  Дар таҳқиқи Ричард Харрис «Психология массовых коммуникаций» 

муаммои фаъолият дар соҳаҳои  гуногуни ВАО омӯхта  шудааст. Ӯ ба қонун дар 

бораи  фаъолияти ВАО (Конститутсияи Ирландия, 29-декабри с1937) такя наму-

да, қонуни  назорати шуури оммавии зуҳуроти иттилоотӣ дар бораи  зӯроварии  

иттилоотиро барои  намоиш додани афкори афзалиятноки намудҳои  гуногуни 

реклама баррасӣ менамояд.  

Таҳқиқи жанрҳои муосири телевизион то ба имрӯз дар илми журналисти-

каи тоҷик ба таври пурра сурат нагирифта бошад ҳам, олимони тоҷик дар 

мақолаву пажуҳишҳояшон бештар ба масъалаҳои умумии телевизион (мавзуъ, 

сохтори маҷмуии жанрӣ, проблема, таърих ва ғ.) таваҷҷуҳ  намудаанд, вале ток-
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шоу ҳамчун жанри алоҳида ба таври мушаххас таҳқиқ нашудааст. Аз ҷумла, 

муҳаққиқон А.Саъдуллоев ва М. Шоев [70], С. Хоҷазод, Г. Умарова [1], 

З.Эшматов [92], Р. Абдусаломова [2], З. Мӯъминҷонов, М. Орифова [55], Д. 

Давронов, Ҷ. Раҳмонова [20], И. Усмонов [82],  О. Обидзода [53] ва  дигарон дар 

ин бора баъзе андешаҳо баён доштаанд,ки мо дар рафти пажуҳиш ба онҳо такя 

намудем. Дар адабиёти зикршуда шинохти умумии ток-шоу сурат гирифта, дар 

бораи хусусият, таркиб ва сохтори ин жанр назарияи ҳамаҷонибаи мушаххаси 

илмӣ сурат нагирифтааст. 

Азбаски доир ба мавзуъ адабиёти бевоситаи илмӣ камтар аст, дар истинод 

ба баъзе назарияҳои умумии илмӣ, намунаҳои барномаҳоро аз телевизионҳои 

бурунмарзӣ ва адабиёти илмию оммавии дохиливу хориҷӣ дастрас намуда, самт, 

маҳак ва нақши ток-шоуро дар телевизиони муосир мавриди таҳқиқ қарор додем.  

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Мавзуи кори 

диссертатсионӣ яке аз фаслҳои корҳои илмӣ-таҳқиқии кафедраи телевизион ва 

радиошунавонии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон буда, дар асоси он давра ба 

давра ба анҷом расонида шудааст. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ 

Мақсади таҳқиқ. Муайян намудани омилҳои пайдоиш ва ташаккули ток-

шоу ҳамчун жанр, мушаххас кардани вижагиҳои жанрии он, нишон додани 

нақши ток-шоу дар низоми жанрҳои телевизионӣ ҳадафи асосии  пажуҳишро 

ташкил медиҳад.  

Вазифаҳои таҳқиқ. Барои расидан ба мақсади дар диссертатсия 

гузошташуда ва ҳалли пурраи мавзуъ иҷрои вазифаҳои зеринро тақозо 

мешаванд: 

– баррасии омилҳои  пайдоиши жанрҳои муосири  телевизионӣ, махсусан, ток-

шоу дар шабакаҳои бузурги телевизионӣ ва телевизионҳои  кишварҳои рӯ ба 

рушд; 

– муайян  намудани махсусияту таъиноти жанрии ток-шоу ва  мавқеи он дар 

низоми  жанрҳои таҳлиливу андармонсоз; 

– мушаххас намудани вижагиҳои жанри ток-шоу ва раванди ташаккули он дар 

телевизионҳои ватанӣ; 

– омӯзиши омилҳои ҷолибсозии фикр, доираи фарогирии мавзуъ, монандиву 

тафовути он бо дигар жанрҳо,  сохтор ва  мушкилоти интихоби мавзуъ дар 

шабакаҳои телевизионии кишвар; 

– мушаххас намудани самти шаклгирӣ дар робита ба нақши   муаллифон ва 

гуруҳбандӣ намудани намунаҳои барномаҳои шифоҳӣ аз рӯйи шакл, мавзуъ, 

имконият ва таъсири онҳо ба бинанда; 

– маълум намудани фардияту оммавияти андеша, таҳқиқи амиқи мавзуи 

баррасишавандаву хосияти маънавии барнома ва дигар хусусиятҳои адабиву 

публитсистии жанри ток-шоу дар телевизиони  муосир. 

Объекти таҳқиқ. Масъалаҳои асосии пайдоиш, инкишоф ва таҳаввули 

жанри ток-шоу дар телевизиони тоҷик дар мисоли маводи ду шабакаи мушаххас 

объекти таҳқиқи мо мебошад. 

Предмети таҳқиқ. Омилҳои пайдоишу ташаккул, таъинот, вобастагиҳои 

жанрӣ ва мавқеи  ток-шоу дар телевизионҳои Тоҷикистон предмети таҳқиқи 

моро ташкил додаанд.  
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Асосҳои назарии таҳқиқ. Ҳангоми таҳқиқи масъалаҳои ҷудогона аз 

таҷриба ва дастовардҳои илмию методии муҳаққиқону суханшиносони барҷастаи 

ватанию хориҷӣ, ки дар мавриди таҳқиқи илми журналистӣ, маҳорати касбии 

журналист ва назарияи жанрҳо таълиф гардидаанд, аз олимони русу тоҷик ба 

монанди  Г.В. Кузнетсова, В.Л. Свик, Е.П. Прохоров, В. В. Ворошилов, Г.В. 

Лазутина, С.А. Муратов, А.А. Шерел, М.И. Шостак,  А. Юровский, Е. Пронина, 

Э. Полетаев, Е. Теплюк,  И. Усмонов, Б. Камолиддинов, А. Нуралиев, А. 

Саъдуллоев, М. Муродов, Ҷ. Муқимов, Д.  Давронов, А. Азимов, С. Гулов, Д. 

Бобоев, А.  Қутбиддинов, З. Муминҷонов, С. Хоҷазод ва дигарон истифода 

шудаанд. Дар таҳқиқоти мазкур ба адабиёти назарии публитсистика ва 

журналистика, таҳқиқоти олимони замони шуравӣ ва имрӯзаи Русияву 

Тоҷикистон такя гардидааст.  

Асосҳои методологии таҳқиқ. Усули асосии тадқиқоти мазкур           

таърихӣ-муқоисавӣ, таҳлилӣ-муқоисавӣ, таҳлили анъанавӣ ва контентӣ 

(мӯҳтавоӣ), ҳамчунин таҳлили мантиқии муқоиса аст. Корбасти ин усулҳо имкон 

медиҳанд, ки хосияти ток-шоу, таъиноту моҳияти жанр, баъзе ҷанбаҳои таърихӣ 

ва аҷзои созандаи ток-шоу возеҳ карда шаванд. 

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Ба сифати сарчашмаи таҳқиқ барномаҳои ток-шоуи 

шабакаҳои телевизиони ватанӣ ба монанди Телевизиони Тоҷикистон, 

Телевизиони «Сафина» ва баъзе барномаҳои ток-шоу аз шабакаҳои Русия 

интихоб шудаанд. 

Навгонии илмии таҳқиқ. Дар диссертатсия бори аввал ҷараёни таърихии 

инкишоф ва хусусиятҳои жанри ток-шоу ба таври васеъ  таҳқиқ карда шудааст. 

Муайян ва мушаххас намудани хусусияту таъйиноти жанри ток-шоу ва  таҳқиқи 

омилҳои таърихии инкишофи жанри мазкур дар самти пажӯҳишҳои таърихиву 

жанрии телевизиони тоҷик иқдоми аввалин мебошад. Бори аввал хусусиятҳои 

фарқкунандаи ток-шоу дар миёни шабакаҳои телевизионии ватанӣ ва Русия 

омӯхта мешаванд. Дар алоқамандӣ бо илмҳои таърих, равоншиносӣ, 

ҷомеашиносӣ, сиёсатшиносӣ ва забоншиносӣ таҳлилу таҳқиқ намудани жанри 

ток-шоу имкон медиҳад, ки ҷараёни ташаккулу таҳаввули ону аносири ҳунарии 
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ба доираи ин жанр иртибот дошта аён гардида, шакли пешниҳод, унсурҳои 

андармонсозӣ, таркиби мантиқӣ ва табиати жанрӣ муайян шавад. Ҳамчунин 

муайян намудани фарқи  миёни ток-шоу ва шоу низ аз навгонии таҳқиқ дарак 

медиҳад. 

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Заминаҳои пайдоиш ва ташаккули жанрҳои публитсистикаи телевизион, 

бахусус ток-шоу, аз оғози нимаи дуюми асри гузаша маншаъ гирифтааст. Нақши 

хосият ва талаботи фазои иттилоотӣ дар пайдоиши ток-шоу, зарурат ба 

намунаҳои аввалини ток-шоу дар телевизионҳои ИМА ва дар мутобиқат ба табъу 

завқи аудитория роҳандозӣ кардани жанри  ток-шоу ҷойгоҳи онро устувор 

намудааст.  

2. Уфуқҳои баррасии масъалаҳо ва муаммоҳои иҷтимоӣ дар қолаби жанрии 

ток-шоу, таъсири хосияти иҷтимоии телевизион дар шаклгирии ин жанр, 

умумият ва  бартарияту афзалияти ток-шоу  аз  дигар жанрҳои телевизионӣ 

мустақилияти онро таъмин кардааст. 

3. Заминаҳои ташаккули ток-шоу дар телевизиони тоҷик дар фаъолияти 

адибони ҷавон дар барномаҳои телевизионии солҳои 1960-1970-ум ба назар 

расида, доираи табъу завқи тамошобин дар бунёди шоу барномаҳо дар давраҳои 

гуногун мусоидат кардаанд. 

4. Шаклгирии жанри ток-шоу руҳияи фарҳангиву бадеии барномаҳо, 

мубрамияти мавзуву масъалаҳои иҷтимоиёт, хосса ҳаёти бонувон, мустақилӣ ва 

озодии аудиторияи барнома, усули озодии интихоби мавзуву масалаҳои 

муҳимми рӯз ва амсоли ин нақш гузоштаанд. 

5. Ток-шоу меҳнати коллективиро тақозо намуда дар сохтории он, нақши 

шоумен,ҷолибсозии суҳбат (муошират), маҳорати модератор, ҳунару қобилияти 

мусоҳибагузор аз унсурҳои муҳимми жанрсоз маҳсуб меёбанд.  

6. Омилҳои монандиву тафовут дар жанрҳои ток-шоумонанд, ҳалли 

мушкилоти интихоби мавзуъ дар шабакаҳои телевизионӣ, василаҳо ё имконоти 

барномаҳои шифоҳӣ аз рӯйи шаклу мавзуъ ва ташхиси муваффақонаи моҳияти 

иҷтимоии мавзуи баррасишаванда аз ҷузъиёти муҳимми уфуқҳои муоширатанд, 
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ки дар фазои як барнома ба вуҷуд меоянд. 

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ. Дар диссертатсия аҳаммият, 

таъсир ва мавқеи жанри ток-шоу ҳамчун намунаи жанри публитсистикаи 

телевизионӣ дар раванди ташаккулу таҳаввули афкори ҷомеа муайян карда 

мешавад. Мавқеи масъалаҳои иҷтимоиву сиёсӣ дар доира ва қолаби ток-шоуи 

телевизионӣ нишон дода шуда, унсурҳои баёни воқеият, мушоҳидаву таҳқиқ, 

баррасиву тафсил, факту аснод ва хулосаву муҳокима ҳамчун ҷузъиёти 

фарогирандаи ток-шоу таъкид мегардад. Аҳаммияти дигари рисола он аст, ки 

таҳқиқот асосҳои илмии омӯзиши қонунмандӣ ва таркиби жанрӣ, халқияти 

барнома, хусусияти адабиву фарҳангии матлаб, фарогирии воқеияти рӯз, нақши 

наворҳои таъсирбахш, тарғибу муаррифии симо ва мусоидат дар ҳалли 

мушкилоту муаммои иҷтимоиро тақвият мебахшад. Ток-шоу дар қолаби ҷолиби 

публитсистӣ даҳсолаҳо боз маърифати воқеиятест, ки дар доираи воқеоти рӯз 

шакл пайдо карда, ба таври пайваста хосияти таҳлиливу иттилоотии худро 

бештар менамояд. Ҷузъиёти назариявии мазкур дар ин диссертатсия таҳқиқ 

шудааст ва дар ҷараёни пажуҳишҳои жанрии телевизион дорои аҳаммияти 

назарӣ мебошад. Қонунмандиҳои жанрӣ- таъинотии ток-шоу, ки дар 

диссертатсия муайян шудаанд, то андозае донишҳои назариро дар илми 

журналистика тақвият мебахшанд. 

Мавод ва натиҷаи диссертатсияро ҳангоми таълифи китобҳои таърихи 

телевизионӣ асосҳои эҷоди журналистикаи телевизион метавон истифода кард. 

Маводи диссертатсия барои таҳқиқу муайян намудани зинаҳои  мавзуиву 

мундариҷавӣ, қолабу вижагиҳои жанрӣ ва хосияту таъсирбахшии жанри ток-шоу 

истифода шуда метавонад. Маводи таҳқиқотро ҳамчунин ҳангоми таълими 

фанни «Асосҳои фаъолияти журналистӣ», курсу семинарҳои махсус, дарсҳои 

интихобӣ дар факулта ва шуъбаҳои журналистикаи  макотиби олии ҷумҳурӣ 

истифода кардан мумкин аст 

Мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Диссертатсия дар мавзуи «Ток-шоу ҳамчун жанри телевизионӣ (дар мисоли 

барномаҳои Телевизиони Тоҷикистон ва Телевизиони Сафина)» ба доираи 
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мавзуъ ва масъалаҳои таҳқиқии  шиносномаи ихтисоси илмии 10.01.10 – 

Рӯзноманигорӣ мувофиқат мекунад.  

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Муаллиф дар 

ҷараёни ҷамъоварии маводи зарурӣ, мушаххаснамоии мавзуъ ва тарҳи кор, 

навиштани мақолаву ҷамъбасти умумии мавзуъ мустақилият дошта, дар 

мавридҳои зарурӣ аз маслиҳати роҳбари илмӣ баҳраманд шудааст.  

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Диссертатсия дар ҷаласаи васеи 

кафедраҳои журналистикаи байналхалқӣ, телевизион ва радиошунавонӣ ва 

матбуоти факултети журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

(суратҷаласаи № 4 аз 30.12.2021) муҳокима гардида, ба ҳимоя пешниҳод 

шудааст. Нуктаҳои асосӣ ва натиҷаҳои таҳқиқ аз тарафи муаллиф дар шакли 

маъруза дар конференсияҳои ҷумҳуриявӣ дар солҳои 2017-2018  дар мавзуи 

«Мушкилоти ток-шоу дар Тоҷикистон», моҳи  апрели соли 2019 дар мавзуи 

«Шоумен ва нақши он дар телевизион», моҳи апрели соли 2020  дар мавзуи 

«Заминаҳои пайдоиши ток-шоу дар шабакаҳои Тоҷикистон»  қироат шудаанд.  

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Оид ба мавзуи 

диссертатсия се мақола дар маҷаллаҳои аз тарафи Комиссияи олии 

аттестатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшуда, ҳамчунин, ду мақолаи дар 

маҷалла ва маҷмуаҳои илмии дигар ба табъ расидааст. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, ва 

хулосаю рӯйхати адабиёт иборат аст. Бобҳои диссертатсия ба фаслҳо ҷудо 

шудаанд. Ҳаҷми умумии диссертатсия 142 саҳифаи чопи компютериро ташкил 

додааст. 
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БОБИ I 

ҶАНБАҲОИ ТАЪРИХӢ ВА ФУНКСИОНАЛИИ ТОК-ШОУ 

  

1.1.  Омилҳои пайдоиш ва ташаккули ток-шоу дар телевизион 

 

Телевизион ҳамчун фаъолтарин шакли воситаи электронии ахбор  давоми 

қариб 100 соли мавҷудияти худ дар байни мардум мавқеъ пайдо карда, 

соҳибнуфуз гардид ва ҳамчун як шакли устувори васоити ахбори омма  эътироф 

шуд. Ба назар чунин мерасад, ки он дар рақобатҳо бо дигар васоити ахбор ғолибу 

устувор буда, доираи аудиторияи он низ андак нест: «Пуриқтидортарину 

ҷозибтарин воситаҳои ахбори омма телевизион мебошад. Натиҷаҳои тадқиқоти 

сотсиологии баъзе аз мамлакатҳо нишон медиҳад, ки навигариҳои телевизионӣ 

70 фоизи манбаи асосии иттилооти одамон мебошад» [52, с. 57]. 

Аз ин ҷиҳат телевизион дар замони муосир яке аз беҳтарин расонаҳои 

иттилоотӣ ба ҳисоб меравад, ки имконот ва василаҳои зиёди таъсирбахшӣ ба 

афкорро дар ихтиёр дорад. Махсусан, қолаб ва доираи жанрҳо дар он дастрастар, 

натиҷабахштар ва ҷолибтар аст. Аксари расонаҳо дар мутобиқат ба доираи 

чандрасонаӣ, имрӯз вобаста ба имконият аз жанрҳои телевизионӣ истифода 

мебаранд. Миёни жанрҳо метавон жанрҳои иттилоотӣ ва публитсистиро беҳта-

рин намунаи жанрҳои истифодашаванда ном бурд. Доираи жанрҳои таҳлилӣ ис-

тисно нест, вале иттилоот ва саргармсозӣ имрӯз дар ҷараёни таҳаввулоти итти-

лоотӣ (интихоби васеъ) оммаро бештар мутаваҷҷеҳ намудааст. Дар ин радиф яке 

аз жанрҳои публитсистии телевизионӣ, ки дар тамоми шабакаҳо бештар истифо-

да мешавад, ток-шоу мебошад. Таҳқиқоти олимони соҳа ҳам дар хориҷ ва ҳам 

дар дохил баёнгари онанд, ки ин жанр дар ИМА пайдо шудааст. Ба навиштаи 

муҳаққиқи тоҷик А.Саъдуллоев, ток-шоу ҳамчун жанри телевизионӣ дар солҳои 

60-уми қарни гузашта ба вуҷуд омада ташаккул ёфтааст. Ин ақидаро 

муҳаққиқони рус Г. Кузнетсов, Л. Тсвик ва А. Юровский низ баён кардаанд: 

«Ток-шоу дар солҳои шастуми асри гузашта нахуст дар Амрико, баъд дар 

Аврупои Ғарбӣ ва ахиран дар тамоми ҷаҳон паҳн гашт» [35].  
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Дар ҳақиқат, макони тавлиди ин жанр Амрико буда, баъдан дар Аврупои 

Ғарбӣ ва охиран дар тамоми ҷаҳон паҳн гардидааст: «Кашфи жанр ба амрикоиҳо 

Фил Донахю, Онре Уинури, Селе Рафаел ва Ривелли Херардо тааллуқ дорад. Аз 

рӯйи нақли муҳаққиқ Л. Севик соли 1967 Фил Донахю интервюери телевизиони 

Дайтони штати Огайо шуда, кор мекард. Рӯзе консерти эълоншудаи эстрадиеро 

дар телевизион манъ карданд, аммо билетҳо фурӯхта шуда буданд. Фил Донахю 

маҷбур шуд, ки бо одамони дар толори консертӣ ҷамъшуда суҳбат карда, вақтро 

сипарӣ намояд. Фил ба толор даромада, аз онҳо пурсон шуд, ки дар кадом мавзуъ 

суҳбатро давом диҳанд. Тамошобинон саволҳои аҷиб доданд. Ҷавобҳо низ 

шавқовар буд. Ток-шоу ҳамин хел тавлид ёфт» [70].              

Публитсисти соҳаи телевизион И. Мирзоев низ бо назардошти муҳит ва 

фазои озоди баён  ИМА-ро ватани пайдоиши ин жанр  меҳисобад: «Жанри теле-

визионии «ток-шоу» нахустин маротиба нимаи дуюми асри XX дар оинаи нилгу-

ни Амрико пайдо шудааст. Ин жанр барои ҳамаи иштирокчиёни барномаи теле-

визионӣ имконият фароҳам меоварад, ки онҳо дар атрофи барандаи намоиш мут-

таҳид ва фаъол бошанд» [43, с.116]. 

Вобаста ба унсурҳои созанда дар таърихи пайдоиши ин барнома фарзияҳои 

дигар низ вуҷуд доранд. Фил Донахю ҳангоми сабти барнома бо мусоҳиб са-

волҳои лозимаро пешниҳод менамояд, вале чун мебинад, ки суҳбат кофӣ нест ва 

ӯ дигар савол надорад, ба назди меҳмонон рафта, мепурсад, ки шумо ба қаҳрамо-

ни барнома чӣ савол доред? Дар ҳамин ҳолат дигар хоҳишмандон низ пайдо ме-

шаванд, ки саволҳои худро пешниҳод намоянд ва Фил кӯшиш мекунад, ҳамеша 

аз ин намуди коргузорӣ истифода намояд: «Нахустин барномаи телевизионии 

Фил Донахю дар шабакаи WHIO–TV будааст. Ӯ дар ин шабака солҳои 1963-1967 

ба ҳайси муҳаррири барномаҳои субҳгоҳӣ кор мекардааст. Дар ин шабака, ҳам-

чунин ӯ барномаи ток-шоу низ дошт. Барномаи ток-шоуи ӯ аз ҷониби роҳбарияти 

шабака идора мешуд» [8].  

Солҳои аввали фаъолият Донахю аслан ба ток-шоу ҳунармандону 

санъаткоронро даъват мекард, зеро бо ин шахсиятҳо суҳбат кардан ҷолиб буд.   

  Ф. Донахю дар барномаҳои баъдии худ на танҳо ситораҳои санъатро даъват 
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мекунад, балки мавзуъҳои проблемавиро низ матраҳ месозад. Дар аввалин 

қадамҳо ӯ дарк намуд, ки гуногунмавзуӣ омили аслии пешрафту комёбии 

барномааш мебошад. Дар нахустин ток-шоуи худ Фил хунарпешаи машҳур 

Маделин Ҳейрро даъват намуда, дар бораи  муносибати устодон бо шогирдон 

суҳбат мекунад: «Дар барномаи баъдӣ мавзуи зоишгоҳро интихоб намуда, аз 

таваллудхона сюжа омода намуда, дар студия ба меҳмонон нишон медиҳад» [8]. 

Ф. Донахю муваффақияти барномаи худро дарк намуда буд ва барои доман 

афрохтани он талош мекард. Ӯ медонист, ки дар оғози фаъолият танҳо аз як нук-

та наметавон ба барнома шуҳрат бахшид: «...миёнаи солҳои ҳафтодуми асри гу-

зашта Фил бо ҳайати эҷодӣ аввал ба Чикаго ва баъд ба Ню-Йорк сафар кард. 

Ҳамин тариқ, ток-шоу шуҳрати ҷаҳонӣ пайдо кард» [8]. 

Бо гузашти вақт тамошобинони ток-шоу бештар мешаванд. Ток-шоу бо тай 

кардани ҳамагӣ як ё ду даҳсола ҳамчун барномаи телевизионӣ дар Амрико 

солҳои 80-ум машҳуру маъруф гардид. Дар тамоми шабакаҳои телевизионии 

Амрико ин жанр нисбати дигар жанрҳо бештар омода мешуд. Омили зуд маъру-

фият пайдо кардани онро муҳаққиқон дар робита доштани он ба санъат медо-

нанд: «Вай зодаи зиначаҳои эстрадӣ, яъне эстрада аст» [71, с. 78]. 

 Дар барномаҳои телевизионии Русия бошад ин жанр каме дертар ворид 

шуд. Бинандагони рус бо ин намуди барномасозӣ соли 1986 ошно гардиданд, ки 

ба анъанаи амрикоиҳо иртибот дошт: «Соли 1986 бори нахуст дар таърихи жур-

налистикаи телевизион телемост ташкил карда мешавад, ки асосгузори он низ 

Фил Донахю мебошад» [35]. Ӯ тариқи телемости худ бинандагони Амрико ва со-

биқ СССР-ро пайваст мекунад. Дар ин барнома ӯ ҳуқуқи марду занро баррасӣ 

намуда, гоҳ аз ҳабсхонаҳои Огеяву гоҳи дигар аз соҳили уқёнус сюжа пешниҳод 

менамояд. Нахустин чеҳраи телевизиони рус Владимир Познер мебошад, ки дар 

чандин телемостҳои Донахю ҳамкорӣ мекард. Баъдтар Познер дар шабакаҳои те-

левизионии Русия даҳҳо барномаҳои ток-шоу ташкил намуда, садҳо одамонро 

қаҳрамони барнома интихоб кардааст. Муҳаққиқон пайравӣ ба қолаби барно-

маҳои Донахюро ба сохти иҷтимоии замон вобаста медонистанд: «Азбаски сиё-

сати идеологии Иттиҳоди Шуравӣ хеле сахт буд, тамошобинони Шуравӣ бо ток-
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шоуи Донахю фақат дар соли 1986, ки бозсозӣ ба саҳнаи сиёсат ворид шуда буд, 

шиносоӣ пайдо намуда буданд» [1, с. 30]. 

Ток-шоуро баъзан ба гурӯҳи барномаҳои фароғатӣ ва саргармсозанда до-

хил мекунанд ва маҳз барномаҳои фароғатӣ пойдевори ток-шоуи ватанӣ ба ҳисоб 

рафта метавонад: «Оғози барномаҳои фароғатӣ дар собиқ Иттиҳоди Шуравӣ аз 

«Огонёк» ном барномаи Шабакаи аввали телевизиони марказӣ шуруъ мешавад, 

ки баъди соли 1960 рӯйи кор омадааст. Дуюмин барномаи фароғатии ҷолиб низ 

ба ин ТВ тааллуқ дошта, барандаи он Юрий Николаев буд ва ба номи «Золотой 

цыплёнок» (Ҷӯҷаи зарин) моҳе як маротиба пахш мешуд» [27, с. 61]. 

Дар аввалҳо барномаҳои пешниҳодшуда чун як барномаи мубоҳисавӣ ном 

бурда мешуданд. Бо назардошти ин паҳлуҳо муҳаққиқ Д. Давронов ток-шоуро 

дар телевизионҳои русӣ чандон ҷавон намеҳисобад: «Ток-шоуҳои дароз умр дар 

телевизиони Русия кам нестанд. «Город женщин» (Шаҳри занон), «Большая 

стирка» (Ҷомашӯӣ), «Принцип домино» (Усули домино), «Что хочет женщина» 

(Зан чи мехоҳад?), «Кратке замыкание» (Расиши кутоҳ), «Поле чудес» (Майдони 

муъҷизот), «Личная жизнь» (зиндагии фардӣ) дар телевизионҳои НТВ ва «Пер-

вый канал» аз ҷумлаи онҳо мебошад» [20, с. 149]. 

В. Листев дар давоми фаъолияти худ ҳамчун чеҳраи намоёни намоишҳои 

телевизионии Русия сабт гардидааст. Мо барномаҳои «Тема» (Мавзуъ), «Поле 

чудес» (Майдони муъҷизот) ва дигар  барномаҳои маъруфи телевизиони Русияро 

медонем, ки маҳз бо пешниҳоди Листев оғоз шудаанд. Маълум аст, ки барно-

маҳои телевизиони Русия дар аввал ҳамчун шакл аз барномаҳои телевизионҳои 

Амрико гирифта шуда буданд. Бо назардошти ин таъсир ва қолабгирӣ онро 

даврабандӣ низ кардаанд: «Ток-шоуро дар таърихи телевизионҳои Русия шартан 

ба ду марҳила ҷудо мекунанд. Марҳилаи аввал миёнаҳои солҳои 1980-ум то соли 

1990 ва аз соли 1990 то инҷониб» [20, с. 149] мутаносибан барномаҳои В.Листев 

ба давраи аввал хос буда метавонад. 

Роҷеъ ба таърихи пайдоишу таҳаввули жанри ток-шоу мутахассисон бар он 

назаранд, ки пеш аз ҳама, дар ду кишвар Амрико ва Британияи Кабир ин жанр 

мақом пайдо кардааст. «Ток-шоу» ягона жанри телевизионие мебошад, ки барои 
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мардуми одӣ имкон медиҳад, то фикри худро дар баробари кормандони давлатӣ, 

ҳуқуқшинос, вазир, сардори муассиса ва ғайра баён созад» [17]. Мавриди зикр 

аст, ки ин имкониятро то пайдоиши ин жанр дигар жанрҳо надоштанд.  

Намунаҳои нахустини ин жанр, ки дар Русия пайдо шуда буд, дар даҳсолаи 

аввал бинандагони бештарро ҷалб намуд, вале азбаски дар он давра баҳри озо-

дандешии мардум дар Иттиҳоди Шуравӣ мушкилот вуҷуд дошт, барномаҳо дер 

давом намекарданд. Аз рӯйи пахши барномаҳо маълум мегардад, ки танҳо он 

барномаҳое умри дароз дидаанд, ки ба як соҳа бахшида шудаанд. Барномаҳое, ки 

бештар мушкилоти иҷтимоиро матраҳ менамуданд, зуд-зуд иваз мешуданд. 

Баъди моҳи августи соли 1991 дар Русия низоми коргузории тоза дар сиё-

сат, иқтисодиёт, фарҳанг ва ВАО ба миён меояд. Дар ин ҳангом жанри ток-шоу 

ба усули нав ва диққатҷалбкунанда пешниҳод мешавад. Шакли нави ток-шоу аз 

рӯйи  шаклу мундариҷа ба барномаҳои Амрико монанд буд. Дар ин миён барно-

маҳои «Колесо фартуни» (Чархи омад), ки баъдан номи «Поле чудес» (Майдони 

муъҷизот)-ро мегирад, «Женский вопрос» (Суоли занона), (баъдтар «Я сама» 

(Ман худам)) рӯйи эфир меоянд. Ҳарчанд ин барномаҳо ба мисли дугоникҳои 

амрикоӣ нуфус пайдо накарда бошанд ҳам, вале нақши худро дар пайдоиши ток-

шоу гузоштаанд. Дар аввалҳо ток-шоу ҳамчун барнома ва ё жанри тоза танҳо 

шабона пахш мегардид. Ба ин хотир, онро бинандагони зиёд тамошо менаму-

данд. Баъдтар барномаҳои ток-шоу дар ҳар вақти дилхоҳ пахш мегардиданд, зеро 

роҳбарияти шабакаҳо мехостанд, бо ин роҳ бинандагони хешро ҳатто рӯзона ни-

гоҳ доранд. Аз оғоз то ба имрӯз дар Русия, дар давлатҳои Ғарб ва ё дар Осиёи 

Марказӣ жанри ток-шоу, пеш аз ҳама, барои ба даст овардани фоида истифода 

мешавад, зеро рангорангии барнома тарғибкунандагонро дар канор монда наме-

тавонист,  барномаҳои ток-шоу ҳамеша сарпараст доштанд ва имрӯз низ доранд. 

Владимир Познерро дар Русия асосгузори ток-шоу меноманд. Ӯ дар яке аз 

навиштаҳои худ мегӯяд: «...ток-шоу яке аз жанрҳои озоди телевизионӣ мебошад, 

ки ба одамони одӣ имконияти изҳори андеша медиҳад. Ба ин жанр ҳатто барно-

маҳои оммавии публитсистӣ низ баробар шуда наметавонанд» [17]. Муҳаққиқи 

тоҷик Д. Давронов низ нақши таърихии ин шоуменро истисно намедонад: 
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«В.Познер ҳамчун муаллифи аввалини ток-шоу дар телевизиони Шуравӣ муар-

рифӣ мешавад» [20, с. 148].  Ин ақидаро муҳаққиқ Г. Абдуллобек низ эътироф 

кардааст: «Дар телевизиони марказии Иттиҳоди Шуравӣ Владимир Познер чун 

нахустин барандаи ток-шоу эътироф шудааст» [1, с. 30].  

Инкишофи ток-шоуро дар телевизионҳои Русия ба ду давра ҷудо кардан 

мумкин аст. Давраи аввал–замони Шуравӣ: аз соли 1986 то солҳои 1990-1991. 

Дар ин ҳангом жанри ток-шоу дар шабакаҳои телевизионии Русия пайдо шуд. 

Интихоби мавзуъ, шакл, мақсад низ сохта ва идора карда мешуд.  

Раванди ташаккул ва таҳавули ин жанр зина ба зина дар робита ба пешрафт 

ва дигаргуниҳои иҷтимоиву сиёсӣ ҷараён меёфт. Муҳаққиқ Г. Абдуллобек нақши 

журналистони алоҳидаро махсус зикр менамояд: «Барномаҳои «12-ый этаж» 

(Ошёнаи 12-ум), «Угадай мелодию» (Мусиқиро пайдо кун), «Взгляд» (Нигоҳ) ва 

даҳҳо барномаҳои дигар дар солҳои аввали пайдоиши ток-шоу дар қатори 

Владимир Познер, Эдуард Сагалай, Владимир Молчанов, Владислав Листьев, 

Владимир Комиссаров хизмати арзанда кардаанд» [1, с. 31]. Муҳаққиқ Е. 

Поберезникова оғози ток-шоуи асилро дар телевизиони русӣ ба В. Листев ва 

барномаи ӯ марбут медонад: «Дар шабакаҳои телевизионии Русия жанри ток-

шоу соли 1992 бо барномаи «Тема» (Мавзуъ)-и В. Листев оғоз мешавад» [58, с. 

59]. 

Таъсиси шоу–барномаҳо дар телевизионҳои русӣ тақрибан ба як давра рост 

меоянд. Аз рӯйи андешаи Ш. Соҳибназарбекова дар ин самт як навъ дар байни 

шабакаҳои телевизионӣ сабқат вуҷуд дошт. Ҳақиқат он аст, ки телевизиони аз 

Шуравӣ боқимонда дар як ҳолати шахшуда қарор надошт. Журналистони теле-

визиони марказӣ бо идея ва нақшаҳои гуногун барномаҳои худро дар қолабҳову 

таъиноти мухталиф созмон медоданд. Акнун ба ин раванд, пеш аз ҳама, сохти 

сармоядорӣ мусоидат мекард ва телевизион як навъ ба истеҳсолоти сармоявӣ 

табдил меёфт: «Ба таври рамзӣ ширкати телевизионии НТВ соли 1996 аввалин 

барномаи фароғатиро бо номи «Про это» (Дар ин хусус) роҳандозӣ мекунад. Ху-

ди ҳамон сол дар ОРТ шумораи аввалини барномаи В.Комиссаров бо номи «Моя 

семья» (Хонаводаи ман) пахш мешавад» [73, с. 98].  
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Давраи дигари рушди ин жанр аз солҳои 1992-1993 то имрӯз мебошад, ки 

қариб ҳар сол бо пешниҳоди даҳҳо барномаи тоза жанри ток-шоу шаклу қолаб 

иваз мекунад. Маълум аст, ки баъди ин солҳо  марҳилаи тозаи таърихӣ дар ки-

шварҳои собиқ Иттиҳод оғоз гардид ва то андозае озодбаёнӣ дар барномаҳои 

мубоҳисавӣ пайдо шуд. Дар ин миён онҳое, ки мехостанд, дар бозиҳои сиёсӣ 

ширкат намоянд ва онҳое, ки худро муаррифӣ кардан мехостанд ба ток-шоу роҳ 

ёфтанд. Аслан наздики 40 фоизи барномаҳои ток-шоуи Русия то ба имрӯз 

мавзуъҳои сиёсиро интихоб менамоянд. Масалан, дар барномаи «Вечер с В. Со-

ловьевим» (Шом бо В. Соловёв) ҳамеша намояндаи парлумон ва ё суд ширкат 

мекунад. Барномаи «Пусть говорят» (Бигзор бигӯянд) низ ҳар моҳ чанд     нашри 

хешро ба масоили сиёсӣ мебахшад. Барномаҳои дигар низ дар шабакаҳои телеви-

зионии Русия пахш мегарданд, ки мавзуи асосиашон баррасии масоили сиёсати 

дохилӣ ва хориҷии Русия мебошад.  

Аз нигоҳи муҳаққиқон ин жанр дар давраҳои таърихӣ ба инкишоф ва 

маҳбубияти шабакаҳои телевизионӣ мусоидат мекард: «...мавҷудияти чунин 

намоишҳо ба инкишофи рӯзафзуни жанри ток-шоу дар бисёр каналҳои телеви-

зионии Русия (аз ҷумла ОРТ, РТР, СТС, НТВ, ТНТ, ДТВ ва ғайра) боис гашта-

аст» [70, с. 79].  

 Дар қатори барномаҳои ток-шоуи шабакаҳои телевизионии  Русия ин жанр 

дар телевизионҳои дигар кишварҳои аъзои собиқ Иттиҳоди Шуравӣ  низ пайдо 

шуд. Агар ин жанр дар Русия соли 1986 пайдо шуда бошад, дар ҳамсоя 

кишварҳои он тақрибан солҳои 90-ум ба вуҷуд омад. Дар дигар кишварҳо низ 

вазъи сиёсии онвақта баҳри рушди ин жанр  нақш бозидааст, зеро он ҳангом «дар 

тамоми кишварҳо марҳилаи барқарорсозӣ идома меёфт ва бештари баҳсҳои 

телевизионӣ низ вобаста ба мероси собиқ Иттиҳод буд» [26].  

Барномаҳои телевизионӣ бахусус ток-шоу рӯҳияи сиёсӣ дошт. Бештаре аз 

журналистон мехостанд мавзуъҳоеро интихобу матраҳ намоянд, ки дар болои 

онҳо баҳси бештар сурат гирад. Ин ҳолат ба он овард, ки бинандаи барномаҳои 

ток-шоу низ бисёр шавад. Агар дар он давра дар барномаҳои ток-шоуи телеви-

зионҳои Амрикову Олмон бештар бо жанри мусиқӣ ҷараён мегирифт, пас дар 
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барномаҳои телевизионии собиқ Иттиҳоди Шуравӣ ин жанр иттилоотиву сиёсӣ 

буд. Мушкилоти рӯз, муҳоҷират, ҷангҳои шаҳрвандӣ дар гӯшаву канори ин 

давлати пурқудрат мавзуъҳои асосии ток-шоу ба ҳисоб мерафтанд.  

       Муҳаққиқон А. Саъдуллоев ва М. Шоев соҳиби аудитория будани бар-

номаҳои журналистони маъруфи русро махсус зикр намудаанд: «Мо аз шаба-

каҳои телевизионии Русия бисёр ток-шоуҳоро дидаем. Намоишҳои Владимир 

Познер, Валерий Комиссаров, Юлия Меншова, Артур Крупенин, Елена Ханга, 

Андрей Малахов бозгӯйи фарохии мавзуъҳои фавқулодда ҳассос ва аз нигоҳи 

фарохонд басо васеъ ҳастанд» [71, с. 79]. 

Баъди солҳои 1998-1999 марҳилаи нави ток-шоу дар Русия оғоз мегардад. 

Барномаҳои тозаэҷод дар жанри ток-шоу пешниҳод мешаванд, ки дар онҳо  аслан 

дар бораи ситораҳои санъат, зиндагинома ва муносибати онҳо бо аҳолӣ суҳбат 

доир мегардид. Дар солҳои 2010–2019 шабакаҳои телевизионии Белорус ва 

Украина аз жанри ток-шоу хеле зиёд истифода намуданд. Мавзуъҳои барномаҳои 

ток-шоу бештар вазъи минтақа ба ҳисоб мерафт. Масалан, дар ин ҳангом барно-

маи «Говорит Украина» (Украина мегӯяд) пешниҳод мешавад, ки аслан масоили 

сиёсии миёни Русия ва Украинаро дар бар мегирифт. Интихоби мавзуъ дар ин 

барнома якранг нест, вале ҳамеша этикаи касбӣ дар он  вайрон мешуд, зеро дар 

он роҷеъ ба  самти фаъолият, шахсият ва сиёсати давлатии як кишвари ҳамсоя–

Русия сухан меравад ва гоҳо ин суханон аз доираи одоб берун мебошанд.  

Дар ин давраҳо телевизионҳои нав рӯйи кор омаданд. Аз ҷумла, «Мир» 

ҳамчун шабакаи телевизионии ИДМ: Ширкати телевизионии «Мир» соли 1992 

таъсис ёфта, дар баробари 30 барномаҳои мухталифи худ аз жанри ток-шоу ҳанӯз 

дар аввалин солҳои таъсисёбӣ истифода кардааст, ки «…он барномаи «Слово за 

слово» (Сухан пас аз сухан) [74, с. 94] ба шумор меравад. 

Яке аз умумиятҳое, ки миёни барномаҳои шабакаҳои ватанӣ ва хориҷӣ дар 

ток-шоу дида мешавад, ин монандии барномасозӣ ва як навъ пайравӣ ба қолаб 

аст. Таъйинот ва хосияти ин жанр нишон медиҳад, ки шакли барномасозӣ аз 

ҳамон тарҳи аҳром: шоумен, мутахассис ва аудитория иборат аст, вале унсур ва 

фарқи комиле, ки аз нигоҳи мазмуну мундариҷа дар  ин барномаҳо ба назар ме-
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расад, таҷассуми фарҳанги миллӣ мебошад. Дар тавозуни рӯҳия ҳеҷ вақт барно-

маҳои ток-шоуи Амрико ба Русия ва аз Русия ба Тоҷикистон дараҷаи якхела до-

шта наметавонанд. Интихоби макону муҳити сабт, зоҳиру ҳаракати шоумен, 

ҷузъиёти декоратсия ва оҳанги баҳсу муҳокимаҳо мутафовутанд ва қолаби 

ҳатмии такрор ҳеҷ гоҳ мувофиқи мақсад гардида наметавонад.  

Аслан дар давлатҳои бузург барномаҳои ток-шоу бо номи муаллифони 

барнома гузошта мешаванд. Барои мисол, даҳгонаи беҳтарин барномаи ток-шоу 

дар ИМА чунин аст:  

«Вечер с Конан О. Брайном» (Шом бо Конан О Брай).  Яке аз барномаҳои 

ток-шоуи Амрико мебошад, ки беш аз 10 сол пахш гардидааст. Барномаи мазкур 

тарзи пешниҳоди хоссаи худро дошт. Дар он оркестри мусиқӣ даъват мешуд ва 

бо ситорагони санъату мусиқӣ суҳбат ҷараён мегирифт. Чун О. Брай худ ҳазлу 

мазҳакаро дӯст медошт, бо ин роҳ тавонист бинандагонро ба барнома ҷалб намо-

яд. Ҳамин гуна пешниҳод гоҳ–гоҳ аз тариқи шабакаи «Тоҷикистон» дар ровигии 

хунармандони театр (Бахтиёр Раҳимов, Ҷамшеди Ҳалим, А.Абдуллоев ва ғ.) ба 

чашм мерасид. 

 «Шоуи Эллен Дедженерес». Ин барнома дар давоми 18 сол аз шабакаи 

NBC пахш шудааст. Муҳаррири барнома Эллен ҳунарманди соҳаи рақс буд. 

Мавзуи барнома низ асосан рақс ба ҳисоб мерафт. Дар барнома иштироки қаҳра-

мон маҳдуд набуд. Аз донишҷӯ то профессор, аз деҳқон то сиёсатмадор метаво-

нист қаҳрамони барнома бошад.  Машҳуртарин қаҳрамони барнома соли 2007 

Барак Обама буд. Обама дар барнома чанд намуди рақсро низ иҷро намудааст. 

Барномаи мазкур 4 маротиба соҳиби ҷоизаи «Эмми» дар Амрико шудааст. 

«Шоуи Крейг Фергюс». Барномаи мазкур соли 2005 дар Амрико маҳбубият 

дошт. Муаллифи он ҳунарманд, коргардон ва нависанда Крейг тавонист дар бар-

номааш аудиторияи воқеиро ҷалб намояд. 

«Шоуи Регис ва Келли». Ин барнома низ дар шабакаи NBC рӯйи эфир ома-

дааст. Соли 2011 Мишел Обама дар барнома ширкат варзида, дар бобати ҳамсари 

худ ҳикоя мекунад. Мавзуъҳои асосии барнома шинохти ашхоси маъруф аз 

ҷониби наздиконаш буд. Дар барномаи мазкур ҳангоми суҳбат гоҳ–гоҳ этикаи 
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касбӣ риоя намешуд, зеро меҳмони барнома аз муносибати заношӯйӣ ва ё изди-

воҷи ғайриқонунӣ ҳикоят мекард. 

«Шоуи 106-и Парк». Ин барнома нисбат ба дигар барномаҳо аз нигоҳи ша-

кли пешниҳод дигаргунтар буд. Дар он тозатарин клипҳо пешкаш шуда, баҳогу-

зорӣ тариқи паёмакҳо (смс) сурат мегирифт. Ҳамчунин дар барнома сарояндагон 

низ ширкат менамуданд. Солҳои 2012-2013 ҳамин гуна шоу бо номи «Панҷгонаи 

беҳтарин» аз Телевизиони «Сафина» пахш мешуд. Фарқ дар он буд, ки дар бар-

номаи «Сафина» касе ин клипҳоро таҳлил намекард, танҳо интихоби бинандагон 

ба инобат гирифта мешуд. 

«Шоу бо Девид Леттермен». Ин барнома дар миёни дигар барномаҳо бо он 

фарқ мекард, ки муҳаррири он на ҳунарманду коргардон, балки журналист буд. 

Барномаи Литтермен соли 2002 миёни 50 барномаи беҳтарини Амрико ҷойи 7-

умро ишғол кард. Барнома асосан  шабона ба эфир мерафт. Дар барномаи мазкур 

перомуни роҳи тайкардаи як ҳунарманд бо аудитория суҳбат сурат мегирифт. Ба 

ин монанд дар солҳои 2000-ум  аз тариқи Телевизиони «Тоҷикистон» барномае 

бо номи «Суҳбати мардона» пахш мешуд. Баъдтар солҳои 2007-2010 дар шаба-

каи Сафина барномаи «Нигоҳи зан» омода мегашт. Фарқ дар он буд, ки агар дар 

«Суҳбати мардона» роҳи тайкардаи як шахсият таҳлил мешуд, «Нигоҳи зан» ба 

мушкилоти рӯзгор аз нигоҳи занон назар мекард. 

Барномаи дигари маъруфи Амрико «Имшаб» ном дошт. Муаллифи барно-

ма Ҷонни Карсон буд. Дар Амрико Карсон асосгузори барномаҳои фароғатии 

шоу ба ҳисоб меравад. Жанри барнома фароғатӣ буда, асосан ситораҳои санъат 

қаҳрамонони он мебошанд. Бояд зикр кард, ки дар шабакаҳои телевизионии ва-

танӣ низ чунин барномаҳо омода ва пахш мешуданд, ба монанди «Созу роз» дар 

телевизиони «Сафина» (2011-2014), «Гули маҳтоб» Телевизиони Тоҷикистон 

солҳои 2000-ум ва барномаи «Имшаб» аз шабакаи телевизионии «Душанбе». 

Барномаи калонтарин, ки муддати зиёд дар эфири шабакаҳои Амрико буд, 

ин «Шоу бо Опри Уинфи» мебошад. Барномаи мазкур 25 сол дар эфир будааст. 

Аз ин барнома дар 25 мавсим 4561 сабт боқӣ мондааст.  

Ток-шоуҳои русӣ (бо имкони дастрасии забон) имрӯз дар ҳудуди ИДМ ба-
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рои аксари журналистон намунаи беҳтарини қолабсозӣ ба шумор мераванд. Ба-

рои тавзеҳ ва ташхиси умумӣ чанде аз барномаҳои бонуфуси телевизионҳои ру-

сиро дида мебароем.  

1.«Большая стирка» (Ҷомашӯӣ) (ОРТ). Барномаи мазкур ҳамчун намунаи 

озодбаёнӣ ба майдон омада, то охири соли 2004-ум дар эфир пахш мегардид. Ин 

барнома аз рӯзи душанбе то панҷшанбе ҳар рӯз соати ҳабдаҳ ба эфир мерафт. Ро-

вии барнома Андрей Малахов буд. Дар ҳар як шумораи барнома як мавзуи хоси 

иҷтимоӣ, ки барои бисёриҳо ошно буд, интихоб мегардид. Аз ин мавзуъҳо 

ҷузъиёти умда интихоб гашта, доираи баҳс ба вуҷуд меомад. Масалан, дар муно-

сибатҳои хонавода мавзуъҳои «…роҳ ёфтан ба дили мард тариқи меъдаи ӯст», 

«…бо ҳамин зебоиям ман ҳамсар намеёбам», «…ҳусни зан душмани аввалини 

ӯст» ва амсоли он дар ҷомеа валвалаи хосро ба миён меоварданд. Ҳамин гуна 

мавзуъҳои ба зиндагии ҷомеа наздик интихоб мешуданд ва дар ҳар як барнома 5–

6 нафар шахсиятҳои шинохта даъват мегардиданд, ки ба ин восита қадру ман-

залати барнома баланд мегардид. Аудиторияи фаъол ва эҳсосу ҳаяҷону ҷуръат 

боис мешуд, ки тамоми меҳмонон майлу хоҳиши суҳбат карданро пайдо намо-

янд. Чунин барномае, ки ҳар ҳафта 4-5 маротиба дар эфир бошад, дар телеви-

зионҳои ватанӣ кам дида намешавад. Аз оғози соли 2021 дар «Телевизиони Са-

фина» лоиҳаи тозаи телевизионӣ дар жанри ток-шоу бо номи «Фазо» роҳандозӣ 

гардид, ки шакли тозаи пешниҳодро дорад. Барномаи мазкур дар як ҳафта се ма-

ротиба пахш мегардад. 

2. «Поле чудес» (Майдони муъҷизот) (ОРТ). Барномаи мазкур миёни дигар 

барномаҳо мақоми хоссаро дорад. Он беш аз 20 сол аст, ки ба эфир мебарояд ва 

дар аксар манотиқи ҷаҳон онро тамошо мекунад. Пойдевор ва лоиҳаи барнома 

дар солҳои навадуми асри гузашта аз ҷониби журналист Владислав Листев гузо-

шта шуда буд. Меҳмонону иштирокдорони барнома низ аз давлатҳои дуру 

наздик даъват мешаванд. Ровии феълии барнома Леонид Якубович аст. Барнома 

ҳар ҳафта рӯзи ҷумъа соати 19:50 ба вақти Маскав пахш мегардад. Дар барнома 

одамони гуногунмиллату гуногункасб ширкат мекунанд ва аз рӯйи шартҳои бар-

нома маҳорати худро нишон медиҳанд.  
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3. «Что хочет женшина» (Зан чи мехоҳад) (РТР). Барнома фароғатӣ буда, 

ҳар ҳафта аз рӯзи душанбе то панҷшанбе пахш мешавад. Ровии барнома Елена 

Яковлева мебошад. Мавзуи аслии барнома проблемаҳои рӯзгор аст. Ду қаҳрамо-

ни асосӣ дорад ва табиист, ки дар атрофи паҳлуҳои мусбату манфӣ изҳори анде-

ша карда мешавад. Дар рафти барнома аудитория низ метавонад нақш дошта 

бошад ва ба муҳокимаву баҳсу саволҳо дар ҳаллу фасли мавзуъ иштирок намояд. 

4. «Принцип домино» (Усули домино) (НТВ). Барномаи мазкур ҳамарӯза аз 

душанбе то панҷшанбе соати 16-у 20 дақиқа пахш мегардад. Вақти барнома як 

соат аст. Ровиёни он Елена Ханга ва Елена Старостина мебошанд. Мавзуи бар-

нома як ҷиҳати умдаро дар бар гирифта, бобати мушкилоти он мутахассисон ва 

аҳли аудитория суҳбат менамоянд. 

5. «Свобода слова» (Озодии сухан) (НТВ). Барномаи мазкур яке аз барно-

маҳои сотсиологию сиёсӣ дар НТВ мебошад, ки ҳар рӯзи панҷшанбе соати 19–у 

35 дақиқа дар ҳаҷми 1 соату 20 дақиқа пахш мешавад. Гуногунмавзуӣ дар он 

риоя гардида, ки ҳар ҳафта дар барнома масъалаи мубрам ва тозатарини иҷтимоӣ 

ба риштаи баҳс кашида мешавад. Дар ин барнома 150 нафар меҳмон ва чанд 

нафар мутахассисон ширкат менамоянд, ки нуқтаи назари гуногун доранд. 

6. «Одноклассники» (Ҳамсинфон) (ТВС). То соли 2003 бо чунин унвон ҳар 

ҳафта рӯзи чоршанбе пахш мегардид ва онро чун як барномаи такмилёфта дар 

қолаби талаботи фазои фарогир номидан мумкин аст. Дар барнома ҳамсинфон 

ҷамъ мешуданд ва дар бораи зиндагии яке, ки муваффақ шудааст, суҳбат мекар-

данд. Аз рӯзҳои мактабии худ ёд мекарданд. Барномаи мазкур баъдтар ба «От 

всей души» (Аз самими рӯҳ), «Старая квартира» (Утоқи куҳан) табдили ном 

карда солҳои охир зери унвони «Жди меня» (Маро интизор шав) маълуму 

маъруф аст.  

7. «Культурная революция» (Интихоби фарҳангӣ) (Культура). Барномаи 

мазкур масоили ҳамкориҳои байнидавлатӣ ва бахусус, муаммоҳои фарҳангу та-

маддунро дар бар мегирад. Ин барнома ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе соати 21-у 25 

дақиқа пахш мегардад ва ровии он Михаил Швидков мебошад. Рӯҳияи барнома 

бештар бо мавқеи якҷониба сурат мегирад ва манфиатҳои ҷониби муайян ҳимоя 



25 
 

карда мешавад. Ин барнома барандаи ҷоизаи ТЭФИ–2002 дар бахши барномаҳои 

ток-шоу мебошад.  

Ин маълумоти маҳдуди ток-шоуҳои русӣ дар мисоли телевизионҳои мин-

тақавию музофотии ин кишвар ниҳоӣ нест. Дар ин ҷо барномаҳое ҳамчун мисол 

оварда шуданд, ки дар пайдоиши ток-шоу дар шабакаҳои Русия пойдевор гузо-

штаанд ва барномаҳои дигарро намунае дар қолаби онҳо пазируфтан мумкин аст. 

Дар нигоҳи аввал маълум нест, ки кадоме аз ин барномаҳо дар шаклбандӣ ва ё 

мазмуну муҳтавои худ пешниҳоди тозае доранд.  

Аз ҷониби дигар, дар такя ба баъзе паҳлуҳо ва ҷузъиёти барномасозиҳо 

гуфтан мумкин аст, ки барномаҳои номбаршуда бо назардошти табъу завқи омма 

таҳия шудаанд, ки он ба хосияти равонии он марбут мебошад. Ин масъала аз ни-

гоҳи пажӯҳишгарони рус берун намондааст. Мутахассисон Л.Б Ителсон («Лек-

ции по общей писихологии») ва Е.Е. Соколова («Тринадцать диологов о психо-

логии») вобаста ба   сохтори ҳар як барнома ва фаъолияти шоумен изҳори назар 

кардаанд. Диққати муҳаққиқони мазкурро бештар хосияти таъсири равонии бар-

номаҳо ҷалб намудааст, ки муҷиби дигаргунии афкори иҷтимоӣ мешавад. Таҷри-

баву таҳқиқҳо мушаххас намудаанд, ки нуфузи ҳар як барномаи ток-шоу ба ин-

тихоби мавзуъ ва қаҳрамон вобастагии бештар дорад. Чунин тавозун сабаб ме-

шавад, ки нақши телевизион дар идора намудани шуури ҷамъиятӣ бештар гардад 

ва дар ин самт уфуқҳои нав ба нав пайдо намояд. Маҳз телевизион имкон дорад,  

ки ба фаъолияти одамон дигаргунӣ ворид намояд ва вобаста ба ҳунару касбияти 

корманди он дар татбиқи идеяҳо мусоидат намояд: «…донистани нозукиҳои нутқ 

ва калом дар ҷилои идея кӯмак мерасонад» [34, с. 94]. Ин масъала аз нигоҳи кор-

мандони собиқадори телевизиони тоҷик низ чун маҳсули мактаби таҷриба баён 

гардидааст: «Ба воситаи экран бо бинандагон суҳбат кардан дигар асту рӯ ба рӯ 

бо иштирокчиёни барнома дар дохили студия дигар» [2, с. 14].  

Бо назардошти ҷузъиёти боло чунин натиҷа ҳосил мешавад, ки ток-шоу 

ҷузъи ҷудонопазири телевизиони муосир гаштааст. Ҳунари комили шоумен ва 

маҳбубияти нуфузи намунае аз ток-шоуҳо симои комили як телевизионро ба 

вуҷуд меоварад. Доираи эътирофи моҳият ва арзиши иҷтимоии ток-шоу васеъ 
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аст. Ҷомеаи маданиву фарҳангӣ дар суроғи чунин барнома (жанр) аст ва он аз 

бисёр ҷиҳатҳо баёнгари  сатҳи маънавии ҷомеа низ дониста мешавад. 

Яке аз дигаргуниҳои барномаҳои мазкур дар дилхоҳ барномаи  ток-шоуи 

Русия суҳбат бо «қаҳрамон» мебошад. Дар барномаҳои ток-шоуи Русия ба мисо-

ли «ДНК», "Пуст говорят"(Бигзор бигуянд), «Давай, поженимся» (Биё ҳамхона 

шавем) ва дигарон қаҳрамон як нафар ва суҳбат дар бораи рӯзгори як шахс аст. 

Вале садҳо нафари дигар бо ҳолати ин қаҳрамон ҳамтақдиранд, ки метавонанд 

пас аз тамошои чунин барномаҳо муносибати худро бо наздикон ва ҷомеа дигар 

созанд. 

Ин ҳолат дар барномаҳои ток-шоуи ватанӣ дигаргун аст. Барои мисол, дар 

барномаи «Ҷаҳони андеша» масъалае аз ҳаёти ҷомеа пешниҳод мешавад ва аз ни-

гоҳи мутахассисону меҳмонони студия матраҳ мегардад, яъне ҷойи қаҳрамонро 

мутахассисон мегиранд. Интихоби қаҳрамон муҳимтарин кори муҳаррирони ток-

шоу аст. Дар барномаҳои ток-шоуи шабакаҳои Русия бештар онҳое интихоб ме-

шаванд, ки зиндагии хуб надоранд ва ё ба пул эҳтиёҷ доранд. Яке аз муҳарриро-

ни собиқи барномаи «Пуст говорят» (Бигзор бигӯянд) менависад, ки «агар 

қаҳрамон пиразани нафақахӯр бошад, ки барояш як миқдори муайяни маблағ 

пешниҳод намоӣ, ӯ зуд розӣ мешавад, зеро шояд маблағи пешниҳодшуда ба 

миқдори яксола нафақаи ӯ баробар бошад».  

Дар ток-шоуҳои русӣ тамоми ширкаткунандагон маблағ мегиранд ва «...ҳар 

як қимати худро доштааст, мисол меҳмонони одӣ то 5 ҳазор рубл мегиранд, ба 

қаҳрамононе, ки зуд розӣ намешаванд, вале бояд биёянд, аз 30 то 100 ҳазор рубл 

пешниҳод мегардад» [113]. Яке аз кормандони барномаи «Пуст говорят» (Бигзор 

бигӯянд) Андрей Заокский баъди рафтан аз кор бо номи «Нельзя молчат» 

(Набояд хомӯш буд) китобе навиштааст. Китоб аз корҳои пасипардагии ток-шоу 

ҳикоят мекунад. Ӯ менависад: «2 сол ман шабу рӯз дар бинои «Останкино» 

зиндагӣ намудам.  Дар ин муддат талош кардам то ҳар як фикре, ки пешниҳод 

мешуд, амалӣ шавад. Мо тамоми роҳҳоро истифода менамудем, ё қаҳрамонро 

зорӣ мекардем ва ё барояш маблағ медодем ва ё фиребаш менамудем. Мақсад як 

буд: сабт намудани барнома» [113]. 
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«Вақте ки қаҳрамонҳоро даъват мекардем, гумон мекарданд, ки ба барно-

маи «Здоровья» («Тандурустӣ») ва ё ягон шоу–консерт даъват шудаанд, вале 

вақте ки онҳо ба аудитория ворид мешаванд ва дар рӯ ба рӯйи худ дигар журна-

листро мебинанд, ҷои гурез намеёбанд. Онҳо ба тақдири худ тан медиҳанд», –

мегӯяд собиқ муҳаррири барномаи «Прямой эфир» ( Пахши мустақим) Кристина 

Покатилова [109]. Аз рӯйи нақли онҳое, ки дар калонтарин лоиҳаи ток-шоу 

фаъолият намудаанд, маълум мегардад, ки дар он этикаи касбӣ риоя намегардад, 

зеро бо роҳи фиреб овардани қаҳрамон аз рӯйи этикаи касбӣ нест ва дар бархе аз 

барномаҳои ток-шоу қаҳрамони барнома ба касалии «фишорбаландӣ» ва ё «сак-

таи дил» гирифтор шудааст. Яке аз қаҳрамонҳои барномаи «Прямой эфир» Реги-

на Ястренская мегӯяд [110], ки «моро бо роҳи фиреб оварданд. Гуфтанд, ки дар 

барнома намояндагони ҳукумат, депутатҳо ва табибон ширкат мекунанд, онҳо ба 

шумо кӯмак хоҳанд кард, вале ҳамааш баръакс шуд, ҳеҷ кас ба мо кӯмак накард. 

Ҳангоми тамошои барнома яке аз дӯстони ман Миша, ки аз бемории сактаи дил 

азоб мекашид, ҷон дод».  

Ҳамзамон барои он ки дар барнома иштироккунанда фаъол бошад, мута-

саддиён роҳҳои дигарро кор мефармоянд. Пеш аз оғози сабт ҳамаи меҳмонон дар 

чор утоқ тақсим мешаванд ва бо онҳо равоншинос кор мекунад. Равоншинос бо 

роҳҳои хоссаи фаъолият ба фикрронии одамон таъсир мерасонад.  

 Маълум мегардад, ки бо як ва ё ду нафар сохтани ток-шоу мумкин нест ва 

ин кор, пеш аз ҳама, фаъолияти аҳлона мебошад. Ин ҳайат аз ҷониби роҳбари 

лоиҳа идора карда мешавад ва барои ҳар барнома маблағи муайян ҷудо мегардад. 

Дар рафти ҳар барнома чеҳраи барнома машҳур мешавад ё ӯро ҷомеа бо хуш-

нудӣ қабул мекунад ва ё сӯяш санг мепартояд. Ин ба он вобастагӣ дорад, ки 

самти хулосаи барнома ба     нафъи кӣ анҷом меёбад. 

Мутасаддиёни барнома вазифадор нестанд, ки ба фаъолияти баъдинаи 

чеҳраи барномаи худ кафолат диҳанд. Ширкати хабарии «Дожд» ду маротиба ба 

«ОРТ» ва «Русия–1» мактуб ирсол намудааст, то дар бораи вазъи риояи этикаи 

касбӣ дар ток-шоу маълумот диҳанд, вале касе ҷавоб нагуфтааст. Сардори 

дафтари матбуотии шабакаи НТВ Мария Безбародова бошад гуфтааст, ки 
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«мавзуъҳоро  шабака шарҳ дода наметавонад». Аз нигоҳи дигар, ин кирдор чун 

сирри муассиса боқӣ мемонад.  

Фаъолияти ровии телевизион хусусияти хосса дорад. Якум, имкони ҷалби 

бештари таваҷҷуҳро соҳиб аст. Дувум, даромади махсус дорад. Бахусус онҳое, ки 

чун ровии ток-шоу фаъолият мекунанд, ҳам аз ҷиҳати муваффақияти касбӣ ши-

нохта мешаванд ва ҳам аз ҷиҳати ҳаққи хизмат. Ҳаққи қалам дар ин гуна барно-

маҳо аслан аз рӯйи аудитория пешниҳод мегардад. Ҳар қадар ки аудитория 

бештар бошад, ҳамон қадар шумори таблиғот зиёд мешавад ва аз ҳисоби фоизи 

таблиғот як миқдор ба ровӣ низ дода мешавад. Ин намуди коргузорӣ солҳои 60-

уми садаи XX оғоз гардид ва маҳз аз ҳамон ҳангом таваҷҷуҳ ба шоумен бештар 

шуд. Маблағи шоумен дар кишварҳои ҷаҳон гуногун аст. Аксари шабакаҳо ин 

масъаларо пинҳон медоранд, зеро миёни кормандони телевизион нофаҳмиҳо рух 

медиҳад. То солҳои 30-юм ва 40-уми садаи XX кармандони бахши хабарӣ ма-

блағи бештар мегирифтанд, нархи баъзе аз хабарҳояшон то 100 доллари амрикоӣ 

буд, вале баъд аз он маҳбубияти ток-шоу бештар шуд, зеро маблағҳои ғай-

ричашмдошт пешниҳод мегардиданд. Чанд ишора дар бораи ҳаққи қалами шо-

уменҳо дар Русия аз «матбуоти зард» ба даст омадааст. 

Григорий Лепс ҳунарманди машҳури рус, ки ҳамзамон ровии шоу–

барномаи «Главная сцена» (Саҳнаи асосӣ) аст, 1 млн. доллари Амрико маош 

мегирифтааст. Иван Ургант–ровии шоу–барномаи «Вечерний Ургант» (Шоми 

Ургант) ва шоу–консертҳои зиёд мебошад. Моҳонаи ӯ 285 000 доллар будааст. 

Мартиросян Гарик иштирокчии барномаи «Камеди клаб» ҳаками барномаи «Ка-

меди Батл» ва «Главная сцена» (Саҳнаи асосӣ) 250 000 доллари амрикоӣ маблағ 

мегирифтааст. Чеҳраи намоёни телевизион дар Русия Андрей Малахов ровии 

барномаҳои «Привет Андрей» (Салом Андрей) ва «Прямой эфир» (Пахши 

мустақим), ҳамзамон муаллифи якчанд лоиҳаҳои телевизионӣ 125 000 доллар 

моҳона доштааст. Ксения Собчак, продюсер ва ровии барномаи «Собчак живь-

ём» (Сабчак зиндаги мекунад) ва «Битва ресторанов» (Муҳорибаи тарабхонаҳо) 

100 ҳазор доллар маош доштааст. Ҳамзамон Олга Бузова–ровии барномаи «Дом–

2» (Хонаи 2-юм) 50 ҳазор доллар моҳона мегирифтааст. Чеҳраи дигари телеви-
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зиони рус Владимир Соловёв мебошад. Имрӯз ӯ муаллифи барномаи «Вос-

кресний вечер» (Шоми якшанбе) мебошад. Моҳонаи ин рӯзноманигор танҳо аз 

ҳамин лоиҳа 25 000 доллар будааст. Аз ҳисоби дигар лоиҳаҳои телевизионӣ ӯ 

наздикии 1 млн. доллар маблағ мегирифтааст. Заминаи асосии ба даст овардани 

маблағ дар ин лоиҳаҳо шумораи бештари бинандагон аст. Таҳқиқҳои сотсиологӣ 

нишон додаанд, ки шумораи бинандагони ток-шоу дар Русия 138 млн нафарро 

ташкил медодааст, ки қисми зиёди  онҳо сокинони давлатҳои собиқ Иттиҳоди 

Шуравӣ  ба ҳисоб мераванд. Миқдори бештари бинанда имкон медиҳад, бо-

нуфузтарин ширкатҳо аз саросари ҷаҳон дар ин барномаҳо реклама пешниҳод 

намоянд.  

Ҳамин тариқ, ба хулосае омадан мумкин аст, ки зодгоҳи ток-шоу ИМА ба 

ҳисоб рафта, қолаби он дар нимаи дуюми солҳои ҳаштодум ба фазои собиқ Ит-

тиҳоди Шуравӣ интиқол ёфтааст. Таҳқиқ нишон медиҳад, ки хусусияти жанрии 

ток-шоу дар телевизионҳои Русия дар солҳои шастуми асри гузашта шакл 

гирифтааст.  

Дар фосилаи муайяни вақт ин жанр ба  телевизионҳои кишварҳо ба таври 

фарох ворид гардид. Дар таърихи мавҷудият ин жанри телевизионӣ  тавонист дар 

ҳар кишвар маҳбуб гардад. Журналистони телевизион бо истифодаи ин навъи 

барнома ба тарғиби фарҳанги мардум машғул шуданд ва маҳз ҳамин тарзи  

коргузорӣ тавонист,  ин услубро барои бинанда на ҳамчун жанри бегона балки 

тозаэҷод муаррифӣ намояд. Рӯз то рӯз дар жанри ток-шоу падидаҳои тоза зуҳур 

меёбанд ва ин  гуна  барномаҳо бо омезиши хурдтарин ҷузъиёт рӯшантар ва 

ҷолибтар пешниҳод мегарданд, ки метавонанд бинандаи имрӯзро қонеъ намоянд. 

                  

1.2. Вижагиҳои жанрии ток-шоу 

 

Имрӯз ток-шоу дар низоми жанрҳои телевизионӣ ҷойгоҳи хос дорад. Ҳарчанд 

дар бораи ин жанр баъзан тафсилоти умумӣ ба назар мерасад наметавон онро 

ҷонибдорӣ кард: «...баъзан ҳама гуна барномаи муколамавие, ки дар он 

журналист суҳбати озод менамояд, чун ток-шоу шинохта мешавад» [35, с. 198]. 
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Дуруст аст, ки муколама дар ток-шоу мавқеи устувору созанда дорад, аммо 

танҳо муколама унсури шинохти ин жанр нест. Ба назари мо, муколама чандин 

аҷзои созандаи дигарро дар бар мегирад, ки онҳо дар таҷрибаи журналистикаи 

телевизион нисбатан нав мебошанд ва ин ҷузъиёти тоза муҷиби тавлиди жанри 

нав бо номи ток-шоу мебошанд.  

Аз ҷониби дигар, жанри мазкур танҳо ба ВЭА хос буда, на ҳама 

журналистон ба он сару кор гирифта метавонанд: «Ток-шоу жанрест, ки танҳо 

хоси телевизион буда, дар матбуот истифода намешавад» [82, с. 134]. Муҳаққиқ 

И. Усмонов нақши телевизионро дар пайдоиши жанрҳои нав зикр намуда, ток-

шоуро қолаби нав медонад: «Воситаи визуалӣ, махсусан телевизион мутолиаро 

маҳдуд карда, системаи жанриро тағйир дод. Ҳақиқати воқеиро дар қолабҳои нав 

пешниҳод карда истодааст, ки шоу дар ин самт истисно нест» [81, с. 21].  

Ҳарчанд ток-шоу ба таври мушаххас бо тақозои таҳаввулоти жанрӣ ба 

миён наомада бошад ҳам (ҳолати тасодуфӣ муҷиби пайдоиши он аст (Ф. А.), 

аммо табиати замонияш баёнгари он мебошад, ки ҷомеа ҳамеша  ба ҳамин гуна 

қолабҳои нави баёни фикр ниёз дорад. Тафсилу хусусияти намоишии жанрро 

муҳаққиқон А.Саъдуллоев ва М. Шоев чунин муайян кардаанд: "..намоишҳои 

зиндаи сабтшуда (аҳён–аҳён мустақим)-ро ток-шоу мегӯянд. Агар онро айнан ва 

таҳтуллафзӣ аз англисӣ баргардонем, маънояш тамошои шифоҳӣ (гуфтугӯйӣ), 

намоиши гуфтугуйӣ аст" [70, с. 78]. Дар нишондоди муҳаққиқон Д. Давронов ва 

Ҷ. Раҳмонова шинохти ин жанр сурати суфтаву одӣ дорад: «ток-шоу дар асоси 

таваҷҷуҳи мардум ба ягон масъалае таҳия мешавад» [20, с. 149].  

Дар шароити ҷаҳонишавии имрӯза ҳадафи таъсир ба афкор торафт амиқтар 

мешавад. Созмондиҳандагони барномаҳои мухталиф дар партави ҳамин мақсад 

ақидаҳои худро бештар шакл мебахшанд. Аз ин рӯ, ток-шоуро жанри равонӣ низ 

гуфтан мумкин аст. Ба ақидаи М. Муродов шоумен «...бо робитаи психологи та-

ваҷҷуҳи аудиторияи зиёдро ба худ ҷалб менамояд» [46, с. 135]. 

Таркиби ин жанр аз унсурҳои зиёди созанда иборат аст ва ҷой доштани 

проблемаву мавзуи муҳими рӯз аз ҷумлаи онҳост. Маълум аст, ки ток-шоу аз 

ҷузъиёти мухталифи бадеӣ (саҳнаҳо, сужаҳо, ҳаракатҳои озод, нутқи мустақим 
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ва ғ.) иборат аст. Дар баробари ин дар ток-шоу таҳлили муаммо ҷой дошта, 

масъалаи муҳими иҷтимоӣ матраҳ мешавад. Масъалагузориҳо дар ток-шоу чун 

дигар жанрҳои таҳлиливу таҳқиқӣ сурати ором надорад ва ин ҳолатро ба назар 

гирифта, муҳаққиқ А. Азимов менависад, ки «…жанри ток-шоу сюжети тезу 

тунди шакли ташкилии мавод аст» [3, с. 50]. 

Ток-шоу дар такя ба уфуқҳои зиёд масъалаи хосеро аз чанд равзана бар-

расӣ кардан мехоҳад, ки ин равзанаҳо фикру ақоиди маҷмуӣ мебошанд. Ток-шоу-

и комил дар ҳамон сурат ҳосил мешавад, ки агар дар он унсурҳои таҳлил ва ба-

деият таҷзия (синтез)-и хуб ёфта бошанд. Ба ин мазмун дар он ҷиддият, ҳазлу 

шӯхӣ, шарҳу таҳлил, муҳокимаву хулоса ва чандин аҷзои дигар вуҷуд дорад, ки 

дар маҷмуъ хусусияти андармонсозиро соҳиб мешавад. 

Ҷойи инкор нест, ки ток-шоу мавқеи аксар жанрҳои телевизиониро танг 

гардонд, хусусиятҳои аксари онҳоро аз худ кард. Ток-шоу фарҳангу иқтисодиёту 

сиёсатро аз дидгоҳи махсус баррасӣ менамояд, ки ин имконро дигар жанрҳо 

надоранд. Ток-шоу қолаби жанрии худро соҳиб гардидааст ва таҳқиқу 

мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки аудиторияи он торафт васеъ мегардад. Дар 

тақсимбандии жанрии замони шуравӣ ток-шоу вуҷуд надошт, аммо акнун чун як 

истилоҳи маъмул дар ҷомеа мебошад. Муҳаққиқ М.Сафарова дар такя ба маънии 

истилоҳ сифати зоҳирии жанрро чунин тафсил медиҳад: «ток-шоу аз ду калимаи 

англисӣ иборат буда, маънояш чунин аст: ток–гап задан, изҳори ақида намудан, 

мулоҳиза рондан. Шоу – нишон додан, намоиш додан, пешкаши омма 

гардонидан» [67, с. 22-26].  

Баъзе муҳаққиқон ба он ақидаанд, ки ток-шоу ба тақдири инсонҳои 

алоҳида сари кор дорад. Тақдирсозии ток-шоу бештар аз паҳлуи мусбат сурат ги-

рифта, зиндагиву мушкилоти печидаву ҳайратбахши як нафар дар маркази ток-

шоу қарор мегирад. Албатта, дар он тавсифу таҳният ва афсӯсу шафқат самти 

ягона набуда, омилҳои бадбахтии ҳамон як нафар дар асоси ҳукму таҳлилҳои 

иштирокдорон мушаххас карда мешавад. Он баъзан ба як мурофиаи васеъдоман 

табдил меёбад, ки бинандаро ба қазоват водор мекунад. Ба ин мазмун муҳокимаи 

сарнавишти инсон ва роҳҳои ҳалли қазияи печидаи рӯзгори шахс хосияти жанр 
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дониста мешавад:  

Ба ақидаи Г. Кузнетсов, ток-шоу маънии «намоиши муколама» [33, с. 193]-

ро дорад. Дуруст аст, ки дар ток-шоу муколама мавқеи устувор дорад, аммо ин 

маънои онро надорад, ки ток-шоуро маҳз бо ин унсур шиносем. Яъне муколама 

дар доманаи таҳлилҳои фарох бо ҳар гуна баҳсу ихтилофҳо таҷзия меёбад. Ҳатто 

онро мусоҳибаву баҳс номидан низ душвор аст. Ба андешаи муҳаққиқон А. 

Саъдуллоев ва М. Шоев ин ҷузъиёт дар маҷмуъ самти ягона пайдо менамоянд: 

«Дар жанри ток-шоу аносири бисёр жанрҳои телевизионӣ истифода мешавад. 

Масалан, дар ҳар гуна ток-шоу ҷузъе аз мусоҳиба, мубоҳиса, сужаҳои бозидор 

дар атрофи шахсияти баранда (модератор) гирд оварда ва дар мавқеъгирии муал-

лиф нақши ҷузъи асосиро иҷро менамояд» [70, с. 7]. 

Мегӯянд, ки шоумен «вобаста ба таъиноти барнома актёр ва 

рӯзноманигорест, ки намоиши телевизиониро ҷараён мебахшад» [46, с. 13].  

Дар ин маврид то андозае нақши пассиви барандаи барнома низ зикр карда 

мешавад: «Журналист сарфи назар аз истеъдоду банду басти дурусти кадрҳо, 

ҳамагӣ танҳо як миёнарав байни қаҳрамон ва тамошобин аст» [34, с. 140].  

Аз ҷониби дигар, тарзи пешниҳод ва интихоби мавзуъ дар ток-шоуҳои 

телевизионҳои ватанӣ тақозо менамояд, ки бояд мавзуи интихобшуда дуруст 

матраҳ шавад, яъне  дар баъзе аз барномаҳо муҳиммияти мавзуъ асос дониста 

мешавад. Чунон ки зикр гашт, жанри ток-шоу дар худ таъйиноти жанрҳои 

дигарро низ ҷой менамояд. Масалан, дар ин жанр унсурҳои саволу ҷавоб, ки хоси 

жанри мусоҳиба мебошанд, дида мешавад. Ҳамчунин то андозае дар ин жанр 

суҳбатҳои кӯтоҳ ҷой доранд. Танзу ҳаҷв низ дар он истисно нест, вале ток-шоу 

бо характери шифоҳии худ аз дигар жанрҳо фарқ менамояд. Масалан, танҳо 

аудиторияе, ки дар ин барнома даъват карда мешавад, бо як ҳаракат, як ханда ва 

ё як сухан метавонад ҷузъи наве дар ин барнома илова намояд. 

Дар барномаҳои ток-шоу фикр беҳудуд аст, яъне вобаста ба мавзуъ 

ақидаашро озодона баён менамояд. Ин ҷузъиёт дар ягон жанри телевизионии ди-

гар дида намешавад. Барандагони намоишномаҳои мазкур, пеш аз ҳама, бояд до-

рои дониши хуби соҳавӣ бошанд.  «Нақши асосиро дар барнома баранда дорад. 
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Асоси кори ӯ қобилияти кор бурдан бо омма аст. Вай бояд пеш аз ҳама дониши 

кофии сиёсиву фарҳангӣ, иҷтимоиву ҳуқуқӣ ва дар бораи мавзуи интихобкар-

дааш маълумоти   муфассал дошта бошад» [67, с. 22-26]. 

Шоумен дар ток-шоу ровии фаъол аст ва ҷаҳонбиниву дониши амиқи ӯ 

омили асосии неру пайдо кардани барнома мегардад. Мутолиаи беохир, ки хоси 

рӯзноманигорон аст, метавонад барои тақвияти ҷаҳонбинӣ ва захираи фонди 

луғавии наттоқон кумак расонад. Чун барнома хусусияти шифоҳӣ дорад, гоҳ–гоҳ 

ҳолатҳое ба миён меоянд, ки аудитория аз мавзуъ дур мешавад, аз ин рӯ  баранда 

барои ба сари мақсад овардани ҷонибҳо талош менамояд. 

Журналистони рус бо пешниҳоди барномаҳои ток-шоу аввалан озмун таш-

кил менамоянд то дар барномаи худ ровиро интихоб намоянд. Ин коргузорӣ ба-

рои рушди кори телевизион кумак расонидааст. Дар чунин барномаҳо ҷалб  ва ё 

истифодаи назари иштирокчиёни аудитория вазифаи асосии шоумен (баранда) 

аст.  Дар асл миёни телевизионҳои хориҷии дуру наздик мо бештар ба барно-

маҳои ток-шоуи шабакаҳои Русия ошно ҳастем. Ҳарчанд ин жанр ба 

телевизионҳои Русия аз дигар давлатҳо омада бошад ҳам, вале журналистони рус 

тавонистанд, онро ба шакли хос барои бинандагони худ истифода намоянд. Мах-

сусан, ин жанр дар шабакаҳои НТВ, ОРТ, РТР маъруф гардидааст.  

Ток-шоуҳои телевизионҳои Тоҷикистон дар роҳи такомул қарор дорад. 

Барномасозии ток-шоуро мо аз барномаҳои телевизионии Русия қабул намудем. 

Ток-шоу аз қабили жанрҳое мебошад, ки дар интихоби мавзуъ муаллиф азоб 

намекашад, зеро тамоми масоили ҷамъиятӣ метавонад мавзуи барнома бошад: 

«...як махсусияти асосии шоу–барнома ва умуман дигар жанрҳои публитсистӣ ин 

равшанӣ андохтан ба ягон воқеаи рӯзмарра, таҳлили факту далелҳои ба ягон 

воқеаи рӯзгор дахлдошта ва бо мақсади ҳаллу фасл ё ба вуҷуд овардани гуногу-

нандешӣ дар бораи мавзӯе суҳбат намудан аст» [67, с. 23].  

Ба он хотир, чунин  мавзуъҳо интихоб карда мешаванд, ки дар бораи онҳо 

ширкаткунандагони касбу кори гуногун байни худ баҳс карда тавонанд. Бояд 

ҳамаи онҳо ба ҳамдигар ошно гардида аз ин мушкилот огоҳӣ дошта бошанд. Дар 

ҳолате ки қисме аз иштирокчиён доир ба мавзуъ маълумоти кофӣ надоранд, бар-
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нома ҷолиб намешавад, зеро онҳо ба баҳс ворид намешаванд. Таъиноти иҷтимоӣ 

доштани ток-шоу дар ҳамин зоҳир мешавад. 

Ровие, ки барои пеш бурдани чунин барномаҳо интихоб мешавад, бояд 

ҳунари идора намудани аудиторияро дошта бошад. Аз доираи ҷаҳонбиниву до-

нишҳои иштирокдорон то ҳадде воқиф бошад. Дар баъзе аз барномаҳои ток-

шоуи Русия ва Украина ровиён миллатгароӣ менамоянд, ки ин ҳолат дар фаъоли-

яти журналистӣ бегона ҳисобида мешавад, зеро ҳангоми интихоби мавзуъҳои 

глобалӣ рӯзноманигор ҳуқуқи ба иззати  нафси мардуми дигар расиданро надо-

рад. Дар бисёр ҳолат, вақте ки ток-шоу мақоми худро дар шабакаи телевизионӣ 

гум мекунад, ҳамон замон шакли пешниҳоди дигар рӯйи кор меояд ва ё барномаи 

нави ток-шоу ба эфир меравад. 

Ток-шоу бо тарзи пешниҳод ва равиши баҳсу мулоҳизаҳо хеле зуд дар 

ҷомеа шинохтаву эътироф мешавад ва муаллифу барандаи он маҳбубият пайдо 

менамояд. Дар ин ҷода,  пеш аз ҳама, самт пайдо кардани худи жанр нақш мегу-

зорад. Аз ҷониби дигар, интихоби дурусти меҳмонон низ имконияти маъруф шу-

дани барнома ва ё барандаро ба миён меорад. Дар баъзе ҳолатҳо одамони касбу 

кори гуногун бо мақсади ба ҷомеа муаррифӣ шудан кӯшиш менамоянд, ки дар 

барномаҳо зуд-зуд иштирок намоянд. Ин ҳолат, одатан дар арафаи маъракаҳои 

интихобот ва ё раъйпурсӣ сурат мегирад. Барнома тарзе роҳандозӣ мешавад, ки 

тариқи саволу ҷавобҳо баҳсҳо ба вуҷуд оянд ва гуфтугӯву муколамаҳо дар ҳаллу 

фасли қазияву буҳронҳо нақш пайдо мекунанд: «...аз усули муколама бо тамо-

шобин бо мақсади ба амал овардани бозори ақида ва ташхиси он аз импровизат-

сияи жанрӣ ба таври васеъ кор гирифта мешавад» [90, 39-42]. Мушоҳидаву 

таҳқиқҳо нишон медиҳанд, ки ҳақиқатан дар ток-шоу дар баробари баррасии 

воқеияту руйдод муколамаву баҳсҳо шиддат меёбанд ва ҳамин аст, ки муҳаққиқ 

А. Азимов ток-шоуро чун як «намоиши гуфтугӯӣ» [3, 70] пешниҳод мекунад.  

Дар баробари ин вобаста ба меҳмони даъватшуда журналист низ метавонад 

рейтинги худро баланд гардонад. Ба кадом андозае меҳмон доир ба касбу кори 

хеш маҳбубият дошта бошад, ҳамон қадар метавонад журналист низ маҳбуб ша-

вад. Дар тамоми шабакаҳое, ки барномаҳои ток-шоу омодаву пахш мешаванд, 
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гоҳ-гоҳ барои ҷалби диққати бинанда мавзуъҳое интихоб мешаванд, ки дар 

зиндагии одамон дуюмдараҷа  мебошанд, вале ба хотири он, ки дар барнома озо-

дфикрӣ пешниҳод    мешавад, аудитория онро тамошо мекунад: «Мавзуъҳои 

шоу–барномаҳо гуногун мешаванд. Масъалаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, иттилоотӣ, 

илмӣ, фарҳангӣ ва амсоли инҳоро дарбар мегиранд. Дар ҳар сурат мавзуи онҳо 

бояд ба масъалаҳои «доғи рӯз» бахшида шуда бошад. Солҳои охир ин шакли 

барномасозӣ дар ҳамаи телевизионҳои мамлакатҳои Ғарбу Шарқ бисёр маъмулу 

машҳур гаштааст» [43, с. 117].  

  Хусусияти жанрии барнома имкон медиҳад, ки аз миёни аудитория 

фикрҳои хато (сенсатсионӣ) низ гуфта шаванд, ки ин гоҳо хостаи муаллифи бар-

нома низ ҳаст. То чи андоза дуруст ва ё нодуруст будани фикрро бинанда муайян 

мекунад. Муаллифи барнома ҳамзамон аз интихоби мавзуъ низ бурд карда мета-

вонад. Як мавзуи хуб сабаб мешавад то бинанда барномаи навбатиро интизор 

шавад. «Баъд аз он ки дар экранҳои телевизионҳои Русия намоиш-барномаҳои 

мубоҳисавӣ ба монанди «Один на один» (Як ба як)-и А. Любимов ва «Мы» (Мо)-

и Познер) хусусияти оммавӣ пайдо карданд, касби барандаи барномаҳои ток-шоу 

таваҷҷуҳи бинандагони телевизионро ҳар чи бештар ба худ ҷалб намуд». 

Озодиву озодбаёнӣ сабаб мегардад, ки бинандаи телевизион ба барандаи 

барнома таваҷҷуҳ намояд. Аз ҷониби дигар, ширкати одамони дорои синну сол 

ва кору фаъолияти гуногун ба суханронии барандаи барнома таъсир мерасонад, 

зеро ҳар яке бо шеваи худ ҳарф мезананд. Бархе аз муҳаққиқони соҳа бар онанд, 

ки барандаи барнома бояд ҳозирҷавоб, латифтабъ ва зарофатбаён (Л. Якубович) 

низ бошад, то тавонад дар як навбат бо мардум муошират кунад ва бо ҳазлу 

шухӣ аудиторияро ба суҳбат ҷалб намояд. Дар бораи шоумен чанд ақида мавҷуд 

аст; «баъзеҳо ӯро актёри хуби драмма, бархе журналисти ҳақҷуй ва гурӯҳи дигар 

ӯро дрижёри намоиш мегӯянд» [89, с. 82].  

Ин андеша низ ҳақиқат дорад, вале дар навбати аввал барои барандаи бар-

номаи ток-шоу сифати соҳибилм ва соҳибахлоқ будан муқаддам аст, зеро ҳам 

бинандаи телевизион ва ҳам аудитория аввал ба сару либос, одоби саҳнаороӣ ва 

баъдан ба чӣ гуфтани баранда диққат медиҳанд. Муаллифони китоби «Асосҳои 
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журналистикаи телевизион» дар бораи ток-шоу навиштаанд, ки «жанри ток-шоу 

шахсиятсозӣ аст, ҷузъиёт шахсият месозад ва шахсият ба ҷузъҳо мавқеъ мебах-

шад» [70, с. 79].  

Ин андеша то ҳадде ҳақиқат дорад, зеро мо дар миёни мардум мефаҳмем, 

ки ситораҳо ток-шоуро офаридаанд ва ё ин жанр аслан ба хотири ситораҳо ме-

бошад: «ток-шоу ситора месозад ва ситораҳо ток-шоу месозанд» [80, с. 198]. 

Таърихи жанр низ собит месозад, ки нахустин қаҳрамонони шоу–

барномаҳо ситораҳо буданд. Ширкат намудани ситора ва ё ҳунармандони 

машҳур дар чунин намуди барномаҳо маъмул шудааст, ки дар аксар ҳангом 

эфирро барои маҳбубияти худ истифода менамоянд. Дар барномаҳои телеви-

зионӣ танҳо ширкат намудан низ бе ягон намуд суҳбат метавонад бар нафъи ҳу-

нарманд бошад, зеро ҳунармандон ҳамеша миёни мардум маҳбубият доранд.  

Аз ҷониби дигар, ин маҳбубият ба барномаҳои телевизионӣ низ фоида 

меорад. Ба хотири қаҳрамони барнома таваҷҷуҳи бинанда банд мешаваду барно-

маи навбатиро интизор мешавад. Ин нуктаҳоро ба назар гирифта метавон гуфт, 

ки нақши жанри ток-шоу дар шахсиятсозӣ калон аст. Искандар Мирзоев менави-

сад: «Барномаи ток-шоу бояд шавқовару диданибоб бошад, вале то кадом андоза 

тамошобобу диққатҷалбкунанда баромадани барномаи ток-шоу ба меҳнати 

таҳиягарони гурӯҳи эҷодӣ ва донишу маҳорати касбии иштирокчиёни намоиш 

вабастагӣ дорад» [43, с. 177].  

Диққатҷалбкунандагӣ дар ток-шоу ягона аз омилҳое мебошад, ки барнома-

ро ҳам бо тарзи пешниҳод ва ҳам бо шакли жанри дигаргуна нишон медиҳад. 

Тартиби шаклгирии ин жанр чунин аст, ки оғози барнома нарм сурат мегирад ва 

зина ба зина доманаи суҳбат васеъ ва мубоҳисаҳо тезу тунду мураккаб мешаванд. 

Ин раванд ба он вобаста аст, ки чӣ гуна барандаи барнома масъалагузорӣ 

мекунад ва аз усули пешниҳоди саволҳо аз тартиби «аз сода ба душвор» 

истифода мешавад. 

Унсурҳои жанри мусоҳиба дар телевизион хеле зиёд истифода мешаванд. 

Шоумен бо саволгузории худ ба барнома самт мебахшад. Ӯ муваззаф аст, ки са-

волҳои душвору печидаро якбора ба қаҳрамони барнома пешниҳод накунад. Ан-
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дешаи муҳаққиқ Ҷ. Муқим дуруст аст, ки мегӯяд: «...мусоҳибаро аз саволҳои 

осон шуруъ карда, саволҳои душворро дар охир диҳад» [47, с. 29].  

Аз нигоҳи қолаби жанрӣ ташхис ва баҳогузории баъзе барномаҳо андаке 

душвор низ ҳаст, яъне ҳар барномаи фароғатии фазову муҳити озоддоштаро ток-

шоу номида наметавонем. Ба таври мисол, агар аксар муҳаққиқон «Поле чудес» 

(Майдони муъҷизот)-ро ток-шоу номанд, пас муҳаққиқ Ф.Олешко онро танҳо як 

бозии шавқовар медонад. Дар шинохт ва ташхиси ин барнома муҳаққиқ истилоҳ, 

ё мафҳуми ток-шоуро ба кор намебарад: «Ба гурӯҳи барномаҳои шавқовар мета-

вон «Поле чудес», «Как стать миллионером», «О, счастливчик», «Сто к одному» 

ва монанди онро дохил кард» [54, с. 146]. Хеле аҷиб ва номафҳум аст, ки ин 

муҳаққиқ ба ҷойи истилоҳи ток-шоу «дог–шоу» [54, с. 146]-ро истифода карда-

аст. Шояд чунин ранг гирифтани тасаввур ба он вобаста бошад, ки талаботи 

аудитория торафт ба ҷузъиёти андармонсоз васеъ мешавад: «...шоуҳои замонӣ 

низ талаботи ҳамарӯза ва гуногунпаҳлуи инсониро қонеъ намегардонанд ва дар 

натиҷа видеою кинонаворҳое пайдо мешаванд, ки аз фарзияҳои воқеӣ ва 

кайҳонӣ, ҷанги байни ситораҳо, эҳёи ҳаёт дар сайёраҳои дуру наздик ҳикоят ме-

кунанд» [90, с. 38-42]. 

Гоҳе ин жанрро бо жанри «Интеллект–шоу» ҳамранг медонанд. Ҳарчанд 

монандӣ дар номи ин жанрҳо дида шавад ҳам, сохторашон гуногун аст. Аслан 

озодие, ки дар ток-шоу аст, дар ягон жанри дигар дида намешавад. Интеллект–

шоу ба барномаҳои озмунӣ бештар наздик аст. Дигар шаклҳои тозаи шоу низ 

пайдо шудаанд, ки хусусиятҳояшон ба ҳам монанд аст: «Интер–шоу» барномаи 

шавқовари бо иштироки санъаткорони бомаҳорату мухлисони шӯху завқманд 

дар муҳити ниҳоят озод таҳия гашта мебошад, ки дар онҳо суруду оҳангҳои 

халқҳои мухталиф истифода мешаванд. Поп–шоу барномаи шавқовари бо му-

сиқиҳои маълум ва оммафаҳм бо услуби мухталифу жанри мусиқии эстрадӣ 

таҳия гашта» [1, с. 144].  

Хусусияти хоссаи жанри поп–шоу дар он аст, ки ҳаёти шахсони маъруфро 

аз диди наздиктарин шахсонашон таҳлил менамояд. Ин ҷо метавон гуфт, ки чу-

нин жанрҳо нахуст дар шабакаҳои Амрико пайдо гардидаанд. Зеро дар 
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телевизионҳои Амрико имконият барои журналистон бештар аст. Баъди 

муаррифии ин жанр мақоми он дар ҷаҳони муосир боло рафт ва ҳеч як жанри 

дигар натавонист чунин маҳбубиятро касб намояд.  

Барномарезии Донахю бештар доир ба масоили  равонӣ буд. Бо ин роҳ ӯ 

кӯшиш менамуд, ки ҳар чӣ  бештар бинанда пайдо намояд. Ӯ дар барномарезии 

худ масъалаи ҷиддии сиёсиро бо театри кӯчагӣ омехта мекард. Ҳамин нозукиҳо 

ба ӯ имкон медоданд, ки барномааш бемисл бошад. Масъалаи дигаре, ки барои 

муваффақияти Донахю нақш дошт, ин коллектив буд, яъне, ҳама якҷоя заҳмат 

мекашиданд. Агар гӯем, ки муттаҳидии гурӯҳро дар ток-шоу Донахю пешниҳод 

кардааст, хато намекунем. Шоуи Донахю дар аксари давлатҳо пахш мегардид ва 

маҳбуб буд. Ӯ кӯшиш менамуд, то ҷомеаҳоро ба ҳам наздик намояд, ба ин хотир 

тариқи телемост барои бинандагони дигар кишварҳо низ барнома пахш менамуд. 

Назар  ба дигар кишварҳое, ки аз тариқи телемост баромад мекард, дар Москва 

барояш мушкилтар буд, зеро ҳанӯз дар Москва мардум ба ток-шоу омода набу-

данд. Барои мардуми рус ҳатто ба забон овардани номи барнома мушкилӣ дошт.  

Дар нахустин телемосте, ки Донахю бо Маскав  ташкил намуд, иштирок-

кунандагони он дар Останкино мактаббачагон буданд. Онҳо оғози барномаро бе-

ниҳоят интизорӣ мекашиданд, на ба хотири экрани калон дар студия ва на ба хо-

тири оне, ки Донахюро бинанд, балки умед доштанд, ки тариқи ин барнома бо 

ҳамсолони амрикоии хеш суҳбат мекунанд. Ба ҳар сурат  ток-шоуи Донахю 

маҳбубият пайдо намуд. Ин падида оғози дар фазои иттилоотии имрӯзаи ИДМ ба 

вуҷуд омадани жанри мазкур мебошад: «Жанри ток-шоу дар саҳнаи телеви-

зионҳои хусусӣ дар оғози солҳои 2000 пайдо шуда буд, ки нусхабардорӣ аз теле-

визионҳои Ғарб ва Шабакаи аввали ТВТ буд» [55, с. 49]. Ин танҳо оғози доман 

паҳн кардани ток-шоу ба ҳисоб мерафт ва ташаккулу таҳаввул ёфтани он ба ра-

вандҳои иҷтимоӣ робита пайдо мекард. Ҳамчун жанр шинохта шуд ва қолабсо-

зиҳо аз он ба ҳукми анъана даромад. Телевизионҳои Русия барои дигар 

ҷумҳуриҳои Шуравӣ аз нигоҳи дастрасӣ ба забон як намунаи пайравӣ гардид.  

«Махсусан дар телевизионҳои Федератсияи Русия ин жанр хеле пешрафта 

ва ҷолиб аст. Мисоли онро дар барномаҳои «Жди меня», «Пусть говорят», «Пря-
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мой эфир», «Поле чудес», «Давай поженимся» бараъло эҳсос менамоем» [43, 

с.117]. 

Дар ток-шоу сохтани  фазои солим бисёр муҳим аст. Ин фазои солим низ 

идора карда мешавад ва таҳти таъсири барандаи барнома қарор мегирад. «Шарти 

аввалини муваффақияти журналист «тасарруфи фазо» мебошад, ки баъди он ба-

ёни ҳадаф осон мегардад» [34, с. 140]. 

Ин фазо аз ҷузъиёти маълум иборат мешавад ва мутасаддиёни барнома 

пеш аз роҳандозии лоиҳа муайян мекунанд, ки барномаи онҳо барои кӣ пеш-

ниҳод мегардад. Шаклгирии ин фазо ба шахсияти иштирокдорони барнома, кас-

бу кор ва синну соли онҳо иртиботи қавӣ дорад. Бинандагони телевизионро аз 

рӯйи синну сол чунин ҷудо карда метавонем:  

1. Наврасон  

2. Ҷавонон  

3. Калонсолон. 

Аслан, тартиби фазосозӣ аз ҳамин ҷо оғоз меёбад, яъне  аудиторияи шумо 

барои киҳо барнома месозад. Ҳамзамон, дар рафти барнома гоҳе масъалае  ба 

миён меояд, ки барои тамоми ҷомеа муҳим аст. Ин ба он монанд аст, ки гоҳ-гоҳ 

театри «Лӯхтак» намоиш барои калонсолон пешниҳод мекунад. Масъалаи дигар 

дар фазосозӣ мақсади мутасаддиён мебошад.Мутасаддиёни барнома бояд дони-

ста бошанд, ки барномаашон бештар ба нафъи бинандагон бошад, на муаррифии 

як моҷарои хонаводагӣ. Дар ток-шоу мусбат хотима ёфтани мавзуи 

пешниҳодшуда кам ба назар мерасад, зеро мавқеи на ҳама иштирокчиён якранг 

аст. Қаҳрамонони барнома низ ин ҷо шахсони гуногунанд. Онҳоро донандагони 

соҳа ба чанд гурӯҳ ҷудо менамоянд: 

1.  Меҳмонон-суханварон, ки дар соҳаи хеш мутахассиси хуб ҳастанд; 

2.  Чеҳраҳо, онҳое, ки миёни мардум маҳбубанд: сароянда, ҳунарманд, 

оҳангсоз, рӯзноманигор ва ғ; 

3.  Одамони табақаҳои гуногун; 

4.  Бинандагон: онҳое, ки ба барнома тамос мегиранд (дар баъзе ҳолатҳо). 

Маълум мегардад, ки хусусияти умдаи ток-шоу дар фазосозӣ  бештар ҷой 
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додани андешаҳои ҳангомадор мебошад. Ин ҳолатро,  пеш аз ҳама, бинандагон 

ба миён меоранд. Бинандагон низ ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: 

1.  Онҳое, ки бевосита дар аудитория ширкат меварзанд; 

2.  Онҳое, ки дар хона барномаро тамошо мекунанд.  

Маҳз гурӯҳи дуюм яъне тамошобинон ба вуҷудоварандагони ҳангома буда 

метавонанд. Онҳо баъди тамошои барнома дар кӯча, маҳалла ва ё дар ҷойи кори 

худ перомуни мавзуи барнома суҳбат менамоянд. Ин гуфтугӯҳо сабаби зиёд 

шудани нуфузи барнома дар ҷомеа мегардад. Ин гуна доман густурдани фазо 

пеш аз ҳама,  аз пешниҳод ва ба назар гирифтани мавқеи бинанда вобаста мебо-

шад. Маҳз мавзуъҳое вирди забон мегарданд, ки ба дарди ҳамаи мардум 

мехӯранд. Ин мувофиқат аст, ки толори барнома шоуменро ботантана ҷонибдорӣ 

менамоянд: «Кафкӯбиҳо ба шарафи қаҳрамон ва барандаи барнома як хусусияти 

жанри ток-шоу мебошад» [55, с. 50]. Фазосозӣ дар тамоми намуди барномаҳо 

дида мешавад. Дар яке бештар дар дигар камтар. Маҳбубияти барнома низ воба-

ста ба фазои паҳншудаи он ба инобат гирифта мешавад. Яъне, таҷзияи мавқеи 

баранда ва тамошобинони студия ниҳояти ҳадафи барнома мебошад. Тамошоби-

нон ва барандаи шоу дар иртиботи тарафайн қарор мегиранд: «Жанри ток-шоу 

имконият медиҳад, ки дигар иштирокдорон дар атрофи баранда фаъол бошанд» 

[1, с. 29], –  навиштаанд Г. Абдуллобек ва Х. Бекзод вале мушоҳидаҳо нишон 

медиҳанд, ки на ҳар як ширкаткунанда хоҳиши дар канори барандаи барнома бу-

данро дорад, зеро аксари вақт  қисме аз меҳмонон дар барнома бо баранда ҳам-

фикр нестанд.      

Имрӯз аз  сомонаҳои интернетӣ дилхоҳ барномаро пайдо намудану тамошо 

кардан мумкин аст. Сомонаи интернетӣ барои доман паҳн кардани барномаҳои 

телевизионӣ кумак мекунад. Бахусус дар сомонаҳо имрӯз мо ток-шоуҳоеро ди-

дан метавонем, ки шумори зиёди бинанда доранд, бидуни аудиторияи барнома, 

инчунин  бинандагоне, ки ба таври мустақим ё «онлайн» барномаро тамошо ме-

кунанд, кам нестанд. Дар замони имрӯза ҳар як шабакаи телевизионӣ сомонаи 

худро дорад, ки аз тариқи он маҳбубияти барномаҳоро зиёд мекунад. 

Дар зиндагӣ новобаста ба касбу ҳунар ва вазъи оилавӣ одамон дар      назди 
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худ ҳадаф мегузоранд. Ҳадаф гузоштан ба хотире аст, ки инсон ҳар рӯзи ҳаёти 

худро тавонад барои манфиати худ ва ҷомеа сипарӣ намояд. Дар барномаи теле-

визионӣ бошад, ҳадаф  аз мақсадҳои шахсӣ ва орзуҳои як шахс ба куллӣ фарқ 

мекунанд. Ягон мавзуъ дар телевизион бе ҳадаф интихоб намегардад. Интихоби 

мавзуъ, даъвати мутахассис ва ҳатто интихоби вақти эфир бояд муайян бошад, то 

журналист бо мавзуъ ба ҳадафаш расида тавонад. Барномаҳои ток-шоу аз рӯйи 

пешниҳод  нисбат ба дигар жанрҳо сарфу харҷи бештар дорад. Дар ҳар як барно-

маҳои бузурги шоуи русӣ ҳудуди як миллион рубл ва ҳатто аз он ҳам зиёдтар 

харҷ мегардад. Маълум аст, ки мутасаддиёни барнома ин маблағро аз ҳисоби ре-

кламаҳои худ бармегардонанд, вале саволе ба миён меояд, ки ин навъи барно-

маҳо бештар ба нафъи кӣ сурат мегиранд? Ҳангоми омӯзиши жанр ва ошноӣ бо 

барномаҳои кишвари Амрикову Руссия ва Украинаву Тоҷикистон  ба хулосае 

омадан мумкин аст, ки ин чунин  барномаҳо барои манфиати чанд гурӯҳи одамон 

равона карда мешаванд. 

Якум, ба нафъи ҳукумат. Маҳз аз тариқи ҳамин гуна барномаҳо ҳукумат 

метавонад аз муҳимтарин масъалаҳои ҷамъият огоҳ бошад. Чун барнома дар ша-

кли озод сурат мегирад, намояндагони ҷомеа мавқеи худро муайян мекунанд. 

Дуюм, ба нафъи ҳизбҳои сиёсӣ. Маҳз ток-шоу ба намояндагони ҳизбҳои 

сиёсӣ имкон медиҳад, то вобаста ба вазъи ба миёномада самти фаъолияти худро 

муаррифӣ намоянд. Бахусус, дар Амрикову Русияву Украина дар даҳсолаи охир 

нақши ток-шоу дар пешниҳоди чеҳраҳои сиёсӣ бузург аст. Дар муқоиса бояд 

бигӯем, ки дар кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Кавказ ток-шоу дар мавзуъҳои 

сиёсӣ ниҳоят кам аст. 

Сеюм, ба нафъи ҷамъият. Чун аксари барномаҳои ток-шоу ба масъалаҳои 

ҷамъиятӣ бахшида мешаванд, пешниҳоди чунин барномаҳо метавонад барои 

ҳама гуна ҷомеа омӯзанда бошад. Ин ҷиҳати омӯзишиву тарбиявӣ бештар аз 

ҳама ба моҳияти иҷтимоии барнома рабт дорад: «Ҳамаи иштирокдорони ток-шоу 

аз қаҳрамону шоҳидон то коршиносон дар маҷмуъ чизеро мегӯянду баррасӣ ме-

кунанд, ки ба ҳаёти тамошобинони телевизион низ иртибот дорад» [74, с. 98]. 

Масалан, муноқишаи оилавӣ дар Амрикову Русия ва ё Украинаву Тоҷикистон 
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яксон аст ва қонунгузории тақрибан якхела доранд. Ба ин хотир ин навъ барно-

маҳо бинандаи зиёд пайдо менамоянд. Барномае, ки хуб омода шудааст, метаво-

над барои пешгирии баъзе аз ҳолатҳои ногувори оилаҳои дар ҳолати ҷудошавӣ 

қарордошта нақш бозад, яъне аудиторияи барнома аз ҷараёни он роҳи ҳалли 

мушкилотро ҷӯё мегардад: «Арзиши ток-шоу он аст, ки дар он мақсаду 

мавқеъҳои гуногун кумак мерасонад, ки роҳи ҳалли як проблема возеҳ шавад» 

[74, с. 98-101].  

Чунон ки дар боло ишора гашт, ток-шоу бештар хосияти фарҳангиро фаро 

мегирад. Аммо аз нигоҳи муҳаққиқон, «ток-шоу ба зоҳир барномаи мубоҳисавии 

шавқовар, дар ботин сирфан сиёсӣ ва таъинотӣ мебошад» [20, с. 150]. Чунин фар-

зия дар асоси хусусияти таҳлилӣ доштани ток-шоу ба амал меояд. Маълум аст, 

ки феълан дар атрофи руйдоди сиёсиву иҷтимоии рӯз ба таври фаврӣ барномаи 

ток-шоу созмон дода мешавад. Дар ин маврид ба андешаи муҳаққиқон Д. Давро-

нов ва Ҷ. Раҳмонова ток-шоу «...ақидаи фармоишӣ ва қаблан тарҳрезишуда» [20, 

149]-ро таблиғ менамояд. Ин навъ барномаҳо инсонро водор менамоянд, то 

мавқеи худро дар ҷомеа муайян намояд. Яъне дар татбиқи ҳадафҳои идеологӣ то 

андозае жанри фаъол шинохта мешавад: «...ток-шоу дар ташаккули ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ва мавқеи шаҳрвандии ҳар як нафар нақш дорад» [86, с. 195].  

Барномаҳои ток-шоу метавонанд барангезандаи бадхоҳӣ миёни фарҳангҳо 

бошанд ва ё кинаву ғаразро миёни халқҳо ба миён оваранд. Ҳамзамон метаво-

нанд муҳаббати халқҳоро нисбат ба ҳамдигар бештар намоянд. Масалан, дар ак-

сари барномаҳои «Пуст говорят» (Бигзор бигӯянд) ва «Прямой эфир» (Пахши 

мустақим) (2014, май), ҳангоме ки қаҳрамон аз Тоҷикистон ва Ӯзбекистон буд, 

ҳам аз ҷониби аудитория ва ҳам ровии барномаву қаҳрамонони дигар таҳқир 

мешуд, яъне ба тарзи зиндагии ин мардум ва ё тарзи либоспӯшии онҳо таҳқиро-

мезона дахолат мекарданд. Эҳсос мешуд, ки сухангӯён аз этикаи касбӣ дур 

ҳастанд ва аз ин ҷост, ки аудиторияи худро идора карда наметавонанд. Меъёрҳои 

ахлоқӣ ва баъзе унсурҳои дигар тақозову таъкид менамоянд, ки журналист 

ҳуқуқи таҳқири дигар фарҳангҳоро надорад.  

Дар муқоиса, аз  барномаҳои «Шом бо Владимир Соловёв» дарк мегардад, 
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ки рӯзноманигор аз таърих, сиёсат ва муносибатҳои сиёсии Русия бо давлатҳои 

Осиёи Марказӣ ба хубӣ огоҳ аст. Дар яке аз барномаҳо, ки ба муносибати Русия 

бо давлатҳои Осиёи Марказӣ бахшида шуда  буд, ӯ гуфт: «Мо бояд аз тоҷикон 

сипосгузор бошем. Тоҷикон дар замони Ҷанги Бузурги Ватанӣ русҳо, украинҳо 

ва белорусҳоро дар сарзамини худ ҷой доданд. Онҳо он вақт нагуфтанд, ки ин 

мардум барои мо бегонаанд. Мо дар назди онҳо қарздорем» [114].  

Чунин ранг гирифтани маҷрои суҳбатро ҳеҷ қаҳрамон интизор набуд. 

Таъкиди ҷиддии Соловёв ба он овард, ки мардум бори дигар ба таърих назар ку-

нанд, дӯстро аз душман фарқ намоянд. Ин ҷо маърифату дониши баланди жур-

налист аён гардид. Ҳадафи ӯ таҳкими дӯстӣ миёни халқҳо буд. 

Дар ток-шоу риштаи суҳбат бояд дар дасти журналист бошад. Нигоҳ до-

штани фазои аудитория воситаи асосии ба мақсад расидан аст. Ба ин хотир, гоҳе 

ӯ маҷбур мешавад,  мисолҳои хосса орад ва ё аз донишмандону олимон иқтибос 

биёрад. Ин ҳама ба омодагии рӯзноманигор вобастагӣ дорад. 

Чунонки дар боло ишора гардид, навъу шаклҳои ток-шоуро бештар қолаби 

жанрӣ мушаххас мекунад. Ба таври фишурда доир ба қолабҳои корбастшудаи 

жанрҳои дигар дар дохили ток-шоу чунин маълумот мушаххасоти онро нишон 

дода метавонад:  

Хабари телевизионӣ. Дар дохили ток-шоу жанри хабар дида мешавад. 

Масалан, ровии барнома дар оғоз дар бораи рӯй  додани воқеаи нав, ки мавзуи 

навбатии барнома аст, хабар медиҳад ва барномаро оғоз менамояд. «Шоми дирӯз 

яке аз сарварони гурӯҳи мухолифин, ки рӯзгоре дар канори ҳукуматдорон 

фаъолият мекард, Борис Немсов аз ҷониби шахсони номаълум кушта шуд. Ёдрас 

мешавем, ки номбурда солҳои 1993–1995 ҳамчун сиёсатдон ҳамроҳи Борис Ел-

син кор мекард» [108]. Дар ҳамин мисол мо гуфта метавонем, ки ин ҷо пурра 

жанри хабар ҷой шудааст. Бинанда ба таври одӣ аз воқеа хабар меёбад. Дар ток-

шоу хабаре, ки бо навори кутоҳ нишон дода мешавад, таъсири амиқ дорад, зеро 

дар  телевизион мо навор, матн  ва  садоро пурра мебинем.  

Мусоҳибаи телевизионӣ. Яке аз жанрҳои дигар, ки дар барномаҳои ток-

шоу ҷойи худро дорад, мусоҳиба мебошад. Яъне, қолаби ток-шоу дар чорчӯбаи 
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саволу ҷавоб шакл мегирад ва инро муҳити барнома ба вуҷуд овардааст: «дар 

шоу–барнома тамошобин имкон пайдо мекунад, ки доир ба масъалаҳои дахлдор 

ба хизматчии давлатӣ савол пешниҳод кунад»[30, с. 113-120].  

Чун дар барномаҳои ток-шоу аудитория васеъ истифода мешавад, ин жанр 

тарзи пешниҳоди хосса дорад. Агар мусоҳиба бо як нафар баргузор шавад, дар 

ток-шоу як савол ба чанд нафар пешниҳод мешавад ва ҷавобҳои гуногун шунида 

мешавад. Аз ҷониби дигар, агар дар мусоҳиба саволро танҳо журналист пеш-

ниҳод намояд, дар жанри ток-шоу аудитория низ ҳуқуқи савол доданро дорад. 

Чунин тарзи мусоҳиба барномаро ҷолиб месозад.  

Суҳбати телевизионӣ. Жанри суҳбат низ то андозае дар таркиби жанри 

ток-шоу ҷой меёбад. Он дар  қиёс бо дигар ҷавобҳову баҳсҳо ором сурат 

мегирад. Дар барномаҳои ток-шоу пешниҳоди суҳбат хосса мебошад. Агар дар 

суҳбат саволҳо оромона дода шуда, ҷавобро дурудароз гӯш кунанд, дар ток-шоу 

мусоҳиб имконияти дурудароз суҳбат карданро надорад. Ба ин хотир, гоҳе 

ҷавобҳои «ҳа» ё «не» низ метавонад қонеъкунанда бошанд. 

Гузориши телевизионӣ. Жанри дигаре, ки аҳён–аҳён дар миёни ток-шоу 

ҷой мегирад, ин гузориши телевизионӣ аст. Гузоришҳое, ки дар ток-шоу чун 

лаҳзаи сужавӣ сабт мешаванд, хеле кутоҳ ва назаррас мебошанд. Интихоб ва ё 

истифодаи гузориш дар ток-шоу метавонад фикр, андеша ва маҷрои суҳбатро ди-

гар намояд. Аслан ин ҳолатро кормандони шабакаҳои телевизионии Русия 

бештар истифода мекунанд.  

Очерки телевизионӣ. Намунаҳои ин жанр низ дар дохили ток-шоу дида 

мешаванд. Муаллифони барнома ба хотири ошно намудани аудитория ба мавзуъ 

ба ин жанр рӯ меоранд. Пеш аз барнома очерки хурдеро дар бораи нафаре омода 

намуда, тариқи экран (монитор) дар дохили студия пахш менамоянд. Ин намуди 

коргузорӣ, пеш аз ҳама, ба аудитория барои дуруст дарк намудани мавзуъ ва ши-

нохти қаҳрамони барнома кумак мерасонад.  

Мактуб. Жанри нома, ки хоси телевизион нест, дар ток-шоу низ дида ме-

шавад. Аз рӯйи таҳқиқи мо аз он хеле бамаврид истифода мешавад. Масалан, дар 

яке аз барномаҳои «Айёми шубоб аст»–и телевизиони Сафина, ки  мавзуъ ба 
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хондан ҷалб намудани духтарон буд, чунин нома қироат шуд: «Ман як модар аз 

ноҳияи Қумсангир. Соҳиби 7 фарзанд мебошам. Ягон фарзандам хондагӣ нест. 

Падарашон иҷозат намедиҳад ва хонданро гуноҳи азим мешуморад. Дар бобати 

аз хондан дур мондани духтарон, ки мавзуатон ҳаст, мехоҳам гӯям, ки дар 

ноҳияи мо дар аксарияти деҳаҳо духтаронро ба мактаб рафтан намемонанд. 

Ҳатто баъзеашон синфи як ҳам нарафтаанд. Духтаронро хеле ҷавон ҳуҷҷат 

карда, ба шавҳар медиҳанд. Ояндаи онҳоро месӯзонанд...» [104].  

Спектакли телевизионӣ. Муҳаққиқ И. Усмонов андеша дорад, ки «эъти-

бори зиёди телевизион дар он аст, ки вай хислатҳои радио, кино ва театрро дар 

як вақт дар худ инъикос мекунад» [84, с. 99] ва ба назари мо, чунин сифат дар 

навбати аввал ба шоу–барномаҳо хос мебошад. 

Шоу. Ин намуди барномаҳо дар бисёре аз шабакаҳо дида мешаванд. Аз ди-

гар жанрҳо бо он фарқ мекунад, ки аслан дар он дар бораи мусиқӣ сухан меравад 

ваё дар он бозиҳои шавқовар сурат мегирад. Ин намуди жанр аз рӯйи шакл ва 

пешниҳод ба ток-шоу монандӣ дорад. Шоу жанри хосса буда, имрӯзҳо хеле 

назаррас аст.  

Қисмати хоссае, ки дар ток-шоу аз нигоҳи мардум дур мемонад, ин 

эҷодкорӣ аст. Агар дар адабиёт зеботарин шеър дурӯғтарин шеър бошад, дар ток-

шоу низ аксар вақт ҷолибтарин барнома ҳамонеро гӯянд, ки дар он воҳима 

бештар истифода шавад. Масалан, дар аксар барномаҳои "Бигзор бигӯянд" 

меҳмонон такрор мешаванд, яъне, коргардон бо иваз намудани ҷойи меҳмонони 

студия кӯшиш менамояд, мардумро фиреб диҳад.  

Сохтакорӣ дар чунин барномаҳо хеле назаррас аст, зеро то ба имрӯз аксари 

ширкаткунандагон ба коргузории телевизион одат накардаанд. Дар дилхоҳ шаба-

каи телевизионии ҷаҳонӣ сохтакорӣ вуҷуд дорад. Ин сохтакорӣ танҳо аз ҷониби 

мутахассисони соҳа дарк мешавад. Дар шабакаи «ОРТ»-и Русия барномаи «Мас-

ка» (Ниқоб) рӯйи эфир меомад (солҳои 1998-2006). Дар барномаи мазкур аксари 

қаҳрамонҳо сохта буданд. Ҳарчанд тақдири чанд касро қаҳрамони барнома бозгӯ 

менамуд, вале дар он «маска» (ниқоб) қаҳрамони асл вуҷуд надошт. Ӯ аксар вақт 

чеҳраҳои сиёсиро танқид менамуд ва ё дар бораи тақдири онҳо ҳикоят  мекард. 
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Маълум буд, ки мутасаддиёни барнома барои расидан ба ҳадафхояшон  омодагӣ 

дидаанд, ҷустуҷӯ кардаанд, далел ёфтаанд ва қудрат пайдо намуда, як тақдирро 

аз тариқи телевизион нишон додаанд. 

Ба чунин натиҷа расидан мумкин аст, ки ток-шоу ҳамчун жанри фаъоли 

публитсистии телевизион торафт саҳнаҳои телевизиониро тасарруф менамояд. 

Аз ҷумла, барои телевизиони тоҷик аллакай жанри маъмулӣ ба ҳисоб меравад: 

«Шоу–барнома дар замони имрӯза  ҳам барои телевизион ва ҳам барои радио 

жанри маъмул гардидааст» [67, с. 22]. Бо хосияти оммавии худ ин жанр дар 

рақобати байни жанрҳо хеле устувору тавонманд мебошад, озодиро меписандад 

ва бо имкониятҳои зиёди чеҳрасозии худ шоуменҳоро дар ҷомеа дар кӯтоҳтарин 

фурсат нуфуз мебахшад.  

Дар баррасии ҳамагуна масъала имкон дорад, оҳанги фаврияти он бештар 

шавад. Ток-шоу бо хосиятҳои умдаи худ ба як минбаре низ табдил ёфтааст, ки аз 

он мардум дарди дили худро мегӯянд, мавқеи худро ошкор месозанд, як 

мавқеъро инкор ва мавқеи дигарро тасдиқ менамоянд. 
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БОБИ II 

МАВҚЕИ ТОК-ШОУ ДАР НИЗОМИ БАРНОМАҲОИ 

ТЕЛЕВИЗОНӢ 

 

2.1. Ташаккули ток-шоу дар шабакаҳои телевизионии Тоҷикистон 

 

Барои муайян кардани таърихи жанри ток-шоу дар телевизионҳои ватанӣ 

ба мо шинохти сифатҳои шоумен мусоидат намуда метавонад, зеро замоне 

барандагоне буданд, ки дар баъзе ҳолатҳо чун шоумени имрӯза масъалагузориву 

суҳбатороӣ менамуданд. Яъне, дарёфти хусусияту қолаби ин жанр дар шаклу 

андозаҳо дар домани жанрҳои дигар ба мо кумак мерасонад, ки замони зуҳури 

онро низ то дараҷае мушаххас карда тавонем. Дуруст аст, ки 40-50 сол қабл 

истилоҳи ток-шоу вуҷуд надошт, аммо унсурҳои онро ҳатман дар доираи дигар 

жанрҳо дучор омадан мумкин аст. Шоуменро дар барнома аз рӯйи чунин 

таъйинот шинохтан мумкин аст: «Шоҳидони ҳодиса имкон доранд, ки 

андешаҳояшонро оид ба ин ё он масъала изҳор намоянд, мухбирро лозим меояд, 

ки дар ин маврид андаке гӯшагириро интихоб намояд: «Ман ин ҷо на барои 

гуфтани андешаҳои худ, балки барои он ҳузур дорам, ки дар бораи чӣ андеша 

доштан ва чӣ кор кардани шумо хабар диҳам» [85, с. 12]. Маҳз аз рӯйи чунин 

хислату сифат муайян кардан мумкин аст, ки аввалин барномаҳо дар ин қолаб 

кай падид омадаанд ва маълум, ки ҳанӯз дар даҳсолаҳои аввалини таъсиси 

телевизиони тоҷик чунин барномаҳо ба вуҷуд омаданд. 

Маҳбубият ва нуфузи журналисти телевизион ҳанӯз дар солҳои аввали 

таъсиси телевизиони тоҷик меафзуд. Чун журналисти матбуот корманди эҷодии 

ин даргоҳ низ таваҷҷуҳи ҷомеаро дар кӯтоҳтарин фурсат ҷалб мекард. Табиати 

эҷодии корманди телевизион дар ҳамбастагӣ ба принсипҳо ва унсурҳои оммави-

яту халқияти журналистика боис гардид, ки дар назди иттифоқи синамогарони 

тоҷик бахши махсуси эҷодии кормандони телевизион таъсис ёбад, ки ин аввалин 

падидаи дар фаъолияти корманди телевизион ба назар расидани унсурҳои шоу 

мебошад: «Соли 1961 дар назди Иттифоқи кинематографистон сексияи корман-
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дони телевизион таъсис ёфт ва аксар кормандони телевизион ба он ҷалб шуданд» 

[42, с. 142]. 

Чун ҳама гуна шакли васоити ахбори омма дар ҳоли рушд қарор мегирад, 

аудиторияи он афзоиш меёбад. Афзудани теъдоди аудитория боис мегардад, ки 

расона муҳтавои барномаҳои худро дигар намояд, унсурҳои ҷолибсозиро ба кор 

барад. Ҳамаи ин қадамҳои аввалин ба ҳисоб мерафтанд ва афзудани халқияти те-

левизион сабаби дар назди Иттифоқи журналистони Тоҷикистон таъсис додани 

сексияи телевизион гардид: «Соли 1966 дар назди Иттифоқи журналистони 

Тоҷикистон сексияи телевизион таъсис дода шуд» [42, с. 142].  

Ба назари мо, ақидаи якбора пайдо шудани онро низ наметавон ҷонибдор 

буд. Тай кардани марҳилаҳои таърихӣ асоси такмил ёфтану чун жанри мустақил 

шинохта шудани он мебошад. Агар нахустин рӯзи пахши барномаҳо якуним со-

атро ташкил медод, пас имрӯз он ба 15-18 соат ва аз он бештар (шабонарӯзӣ) 

расидааст. Агар он вақт Тоҷикистон соҳиби як шабакаи телевизионӣ буд, имрӯз 

(2019), хушбахтона, ҳафт шабакаи сартосарӣ дар фазои иттилоотии Тоҷикистон 

ва берун аз он барнома пахш мекунанд. Ба миён омадани шабакаҳои гуногуни 

телевизионӣ дар Тоҷикистон мактаби журналистикаи телевизиониро тақвият 

бахшидааст, ки дар ҳоли такмил қарор дорад.  

Дар ҳамбастагӣ бо таҳаввулоти замон дар телевизион низ жанрҳои нав  

рӯйи кор меоянд ва имрӯз яке аз жанрҳое, ки бештар дар шабакаҳои дохиливу 

хориҷӣ истифода мешавад, ток-шоу мебошад. Дар замони имрӯза  танҳо як бар-

номаи телевизионӣ, балки ҳамчун як оинаи истиқлолхоҳи ҷилои унсурҳои му-

сбату манфии ҷамъиятӣ дониста мешавад, зеро моҳияти ток-шоу кашф ва пеш-

ниҳод кардани мушкилоти ҷомеа дар доираи васеъ мебошад. Маълум аст, ки 

«…ток-шоу бо иштироки даъватшавандагон ба студия…» [86, с. 227]  шакл 

пайдо карда, имкони фаро гирифтани паҳлуҳои зиёдро дорад. Дар фаъолияти 

телевизионӣ на ҳамаи жанрҳо мақоми густурдаро соҳиб мегарданд. 

Як хосияти раванди ҷаҳонишавии муосир он аст, ки бештари мушкилоти 

ҷомеа хусусияти ҷамъиятию сиёсӣ доранд. Ҳамин аст, ки дар барномаҳои ток-

шоуи шабакаҳои телевизиони давлатҳои мутараққӣ бештари мушкилот аз нигоҳи 
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сиёсатдонҳо матраҳ мешавад. Он нукта низ мавриди зикр аст, ки дар аксари 

барномаҳои шабакаҳои телевизиони  ватанӣ нигоҳи сиёсатдонҳо нисбатан 

маҳдуд аст. Ба ин ваҷҳ барномаҳои ток-шоуро дар Тоҷикистон наметавон сиёсӣ 

номид. Омӯзишу таҳқиқҳо нишон медиҳанд, ки ин гуна барномаҳо бештар ху-

сусияти сиёсиву фарҳангӣ доранд. Имрӯз ток-шоу дар кишварҳои бузурги дунё 

доман паҳн менамояд, шакл иваз мекунад.  

Аслан аз нигоҳи аввал рушди ин жанр вобаста ба фарҳанги ҳар миллат су-

рат мегирад. Тарзи интихобу барномасозии Телевизиони Тоҷикистон аз телеви-

зионҳои Амрикову Русия  тафовут дорад, зеро ҳар як миллат таъриху тамаддуну 

фарҳанг, расму оин ва анъанаҳои қадимаю аҷдодии худро дорад ва дар такя ба 

онҳо ҷолибияти барномаро таъмин мекунад. 

Дар навбати аввал барои ток-шоу интихоби дурусти мавзуъ нақш дорад. 

Мавзуи ҷолиб, муҳим ва иҷтимоӣ дар ҳар як барномаи ток-шоу дараҷаи 

маҳбубияту нуфузи онро нишон дода метавонад. Ақидаи муҳаққиқ А. Саъдулло-

ев, ки «...жанр хоссагии мавзуъ ва рангорангии мундариҷа аст» [69, с. 25] мегӯяд, 

гувоҳи он аст, ки жанр бо иқтидори хоси худ арзиши мавзуъро мушаххас карда 

метавонад. Бо назардошти холигоҳи фазои иттилоотии кишвар журналистони 

Телевизиони Тоҷикистон аз рӯйи маҳорат ва тавоноӣ қолаби дар ин жанр барно-

ма омода менамуданд. Метавон гуфт, ки намунаҳои аввалин шоу–барномаҳои 

телевизиони тоҷик дар солҳои ҳафтодуми асри гузашта муваффақона буданд. 

Мавзуъҳои иҷтимоиву иқтисодиву фарҳангӣ дар як барнома таҷзияи махсус ме-

ёфтанд. Чунин хосият дар клуби телевизионии «Дугонаҳо» хеле равшан ба назар 

мерасид: «Дар клуби телевизионии «Дугонаҳо» масъалаҳои касбу кор таълиму 

тарбия, ишқу муҳаббат, оиладорӣ, ҳурмату эҳтироми якдигар ва амсоли онҳо 

матраҳ мешуд ва тамошобинони ин барнома ниҳоят зиёд буданд. Аз рақсу су-

рудҳои иҷрокардаи иштирокчиёни барнома ҳаловат мебурданд» [43, с. 112].  

Дар баробари ин, чунин хулосаву натиҷае низ пайдо мешавад, ки асоси та-

комулу рушди ин жанр дар телевизионҳои мо тамоюли фарҳангӣ аст. То кадом 

андоза майлу рағбат доштани журналистон ва то кадом андоза ҷой доштани озо-

диву имкон дар ин масъала низ нақши муҳим дорад. Аз рӯйи андешаи журнали-
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сти собиқадори телевизион Г. Умарова, зуҳури ток-шоу дар асоси тай кардани 

чунин марҳилаҳо сурат гирифтааст: «Аз давраи пайдоши худ ток-шоу дар се 

марҳала зуҳур ёфтааст:      Марҳилаи аввал: фолклорӣ, саҳнавӣ–театрӣ, марҳилаи 

дуюм: барномаҳои радиоӣ ва марҳилаи саввум: барномаҳои телевизионӣ, ки 

имрӯза маънии ток-шоуро мукаммал намудааст» [1, с. 28]. 

Фаъолият ва як навъ озодии эҷодии журналистони телевизион боис мегар-

дид, ки дар таркиби барномаҳои алоҳида унсурҳои имрӯзаи ток-шоуро истифода 

кунанд. Аз ин ҷиҳат, дар Тоҷикистон ин жанр таърихи хосса дорад. Барномаҳое, 

ки хусусияти шоуро доранд, то ҳадде заминаҳои таърихиро соҳибанд. Ҳанӯз 

солҳои шастум ҷалби актёрон ба саҳнаи телевизион ба назар мерасад, ки инро 

заминаи пайдоиши ток-шоу номидан мумкин аст. Аз ҷумла, даъват намудани 

Майрам Исоева ва ҳунармандони дигари театр ба саҳнаи телевизион дар он 

солҳо аввалин падидаҳои шакл гирифтани ток-шоу баҳисоб меравад: «Таъсири 

ҳамин барномаҳо буд, ки дар Телевизиони Тоҷикистон низ барномае бо номи 

«Чӯҷаи заррин» рӯйи кор омад. Барандагони ин барнома Саёҳат Неъматова ва 

актриса Майрам Исоева буданд. Баъдан барномаҳои солинавӣ низ дар ТВ маъмул 

гаштанд. Солҳои 1970 барномаи Муҳиддин Олимпур бо ҳамроҳии журналист 

Ҷобири Азизмурод бо номи «Сапеда» дар кулли ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна 

маъмултарин барнома буд, ки ҳамагон тамошо мекарданд» [27, с. 61-62].  

Қисмати охири ин навишта то андозае ба ҳақиқат рост намеояд,  зеро то ба 

имрӯз ягон барномаи телевизионҳои Тоҷикистон дар телевизиони дигар ки-

шварҳо пахш намешавад. Аз нигоҳи дигар солҳои 70–уми асри гузашта шаба-

каҳои телевизионии Тоҷикистон дар маҳвора пайваст набуданд, ба ин хотир он 

барномаҳоро дар дигар кишварҳо тамошо кардан номумкин буд. Шояд муаллиф 

гуфтанист, ки баъзе меҳмонҳои барнома намояндагони санъат ва фарҳангӣ дигар 

кишварҳо буданд. 

Тавре аз ақидаи муҳаққиқону собиқадорони телевизион бармеояд, ба назар 

расидани хусусиятҳои ток-шоу дар барномаҳои алоҳида, ба завқи эҷодӣ ва 

маҳорати журналистони алоҳида алоқаманд буд. Журналистони лаёқатманд 

қолабҳоро мешикастанд, унсурҳои публитсистикаи  бадеиро дар барномаҳои худ 
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бештар ҷой медоданд.  Чунончи фаъолияти Муҳиддин Олимпур ва Ҷобири 

Азизмурод аз навсозӣ иборат буд: «…баъдан ин ду нафар (М. Олимпур ва Ҷ. 

Азизмурод) барномаи «Ситораҳои Шарқ»-ро ташкил намуда, аввалин бор 

ҳунармандони мусиқии попи Эронро ба мардуми тоҷик шиносонданд, ки ин яке 

аз дастоварди беҳтарини даврони Шуравии телевизиони тоҷик буд» [27, с. 61-

62]. 

  Телевизион саҳнаест, ки бо ҷалби шахсиятҳои шинохтаи фарҳангу санъату 

сиёсат минбари худро неру мебахшад. Дар телевизиони Тоҷикистон ин амал 

ҳанӯз дар солҳои аввали пайдоиши худ амри маъмулӣ буд. Чунин ба назар мера-

сад, ки маъмурияти он вақтаи телевизион дар ин роҳ талошҳои зиёд мекард. 

Вақте ки ба телевизион шахсиятҳои маъруфу шинохта барои ҳамкорӣ ҷалб карда 

мешаванд, ҷиддияти телевизион дар миёни ҷомеа меафзояд, бовариву эътимод ба 

вуҷуд меояд ва шумораи аудитория зиёд мегардад.  Агар аз як ҷониб, телевизион 

чеҳрасоз бошад, аз тарафи дигар, аз нуфузу эътибори чеҳраҳои шинохта хеле 

осон истифода кардан мехоҳад. Ба телевизион ҷалб кардани адибони маъруф ин 

як муваффақияти телевизион дар ҳама давру замон мебошад, зеро рӯҳияи ба-

деиву публитсистии телевизион баланд мегардад ва омилҳои ҷолибсозӣ як бар 

даҳ меафзояд. Бо ин асос «...ҳамкории адабиёт бо телевизион дар заминаи хо-

нишҳои бадеӣ дар соли 1962» [92, с. 102]-ро метавон пойдевори нахустини рӯҳи 

бадеиву публитсистӣ пайдо кардани барномаҳои телевизиони тоҷик номид. 

Чунончи: «Норасоии кадрҳо ва набудани неруҳои зеҳнӣ дар телевизион дар 

солҳои аввали таъсиси телевизиони тоҷик боис гардида буд, ки ба кори телеви-

зион шахсиятҳое чун М. Турсунзода, Б. Раҳимзода ва А. Деҳотӣ ҷалб карда ша-

ванд» [42, с. 141]. Ҷалби ин афрод ва дигар адибон ба барномаҳои телевизионӣ 

боиси шикасти қолабҳои маъмулӣ гардид. 

Таваҷҷуҳи телевизион ба чеҳраҳои шинохтаи адабӣ мақсаднок аст. 

Шоирону нависандагон қишри фаъоли ҷомеа ба ҳисоб рафта, нигоҳи онҳо 

уфуқҳои фарогирро дарбар мегирад. Онҳо сухандону латифтабъу зарофатгӯ 

мебошанд, ҷаҳонбинии амиқ доранд ва дурнаморо то ҳадде бозгӯ менамоянд. 

Таҳлилҳои онҳо мутафовуту таъсирбахш буда, ба аудитория бе таъсир 
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намемонад ва ба ҳар як гуфтаи онҳо аудитория эътимод пайдо мекунад. Ин чанд 

сифату хусусият омилҳое мебошанд, ки дар сохтмони жанри ток-шоу хеле 

муҳиманд. Аз ин ҷиҳат, дар солҳои ҳафтодуму ҳаштодум хусусияти ҳанӯз 

шаклнаёфтаи ток-шоу дар телевизиони тоҷик такмил меёфт: «...дар барномаи 

«Мулоқот» дар солҳои ҳаштодум шоирони тавоно М. Миршакар, Лоиқ Шералӣ 

ва нависандагон Ҷалол Икромӣ, Сотим Улуғзода бо мухлисонашон мулоқоти 

бевосита карда, ба суоли номаҳои хонандагонашон посух додаанд» [42, с. 103].  

Посух ба саволҳо дар шоу–барномаҳои имрӯза маҳдуд буда, дар баъзе 

мавридҳо зангҳои телевизионӣ дар студия тавассути баландгӯякҳои махсус сурат 

мегирад. Барномаҳои дар асоси саволу ҷавоб шакл гирифта, ки хусусияти ток-

шоуро нигоҳ медоранд, дар телевизион сарчашмаи тавлиди ин жанр мебошад: 

«Жанрҳои гуфтугӯйӣ ва мубоҳисавӣ дар давоми зиёда аз ним аср қолаби худро 

нигоҳ дошта омадаанд» [80, с. 198].  

Замоне «Гуфтугӯи мустақими телевизионӣ» низ рушд карда буд. Телема-

рафон низ дар худ ҷузъиёти алоҳидаи ток-шоуро нигоҳ доштааст. Ҷалб гардида-

ни адибон, санъаткорон, сарояндагони маъруф ва актёрони соҳаи театр як омили 

шакл гирифтани ток-шоу дар он солҳо ба ҳисоб мерафт ва ин падида дар солҳои 

ҳафтодум аллакай таъсири худро дар маҳбубияти барномаҳо мегузошт. 

Таҳлилҳову мубоҳисаҳо, андешаву афкор, ҳаҷву танқид, ҷуръату ҳукм ҳамчун 

ҷузъиёти созандаи ток-шоу бо мурури вақт реша медавонид.  

Ба таври нисбатан мушаххас мутахассисон пайдоиши жанри ток-шоуро дар 

Телевизиони Тоҷикистон ба солҳои 70-уми қарни ХХ хос медонанд: «Ҳанӯз дар 

солҳои 70-80-и қарни гузашта баъзе унсурҳои жанри ток-шоу дар барномаҳои 

Телевизиони Тоҷикистон эҳсос карда мешуд. Барномаҳои «Чойхонаи дилкушо», 

клуби телевизионии «Дугонаҳо», «Ғалаба муборак!» (бахшида ба иҷрои нақшаи 

пахтасупорӣ), «Чароғаки солинавӣ», «Маърифат», «Офарин» ва ғайраҳо, ки 

ҳамон солҳо аз ҷониби гурӯҳҳои гуногуни эҷодӣ таҳия ва пахш мегардиданд, дар 

худ бисёр хусусиятҳои шоу–барномаҳоро таҷассум менамуданд. Лекин корман-

дони эҷодии онҳо дар бораи жанри телевизионии ток-шоу тасаввуроти мукаммал 

надоштанд» [43, с. 112].  
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Ҳарчанд тасаввур дар шинохти ин жанр вуҷуд надошт, аммо  шоумени он 

солҳо дар байни бинандагон шуҳратманд буд: «...таҳиягарону офарандагони ин 

намоишҳо Шоҳин Боев, Шодибек Ҳотамбеков, Иззат Самадов, Маҳкам 

Ҳоҷиқулов, Музаффар Ғаниев, Раҳмон Раҳмонов, дар байни тамошобинони сер-

шумор соҳиби маҳбубият гашта буданд» [43, с. 118]. Ин амрӣ табии аст, зеро на 

назария балки дарки фаъолияти амалӣ шинохти жанрро ба вуҷуд меорад. 

Дар ҳақиқат, дар он солҳо ҳанӯз назарияи шинохти ин жанр вуҷуд надошт. 

Ин омил танҳо хоси телевизиони тоҷик нест. Дар ҳудуди собиқ Иттиҳоди 

Шуравӣ низ то нимаи дуюми солҳои ҳаштодум дар ин бора ҳатто фикр ҳам 

намекарданд. Он қиёсҳое, ки феълан аз ҷониби собиқадорони телевизион ва 

муҳаққиқони соҳа нисбат ба хусусиятҳои баъзе барномаҳо вуҷуд дорад, назарияи 

муосири шинохти ин жанр мебошад. Дар гузашта ин гуна барномаҳоро 

публитсистию бадеӣ номиданд. Чунончи Р. Абдусаломова аз «…намоишҳои 

калонҳаҷми бадеӣ–публитсистӣ…» ёдовар гардида, барномаҳои «…«Клуби 

дугонаҳо»,  «Муҳаббат ва оила», «Ватан ва фарзандон», «Қавлу амал», «Иқтисод 

ва истиқлол», «Пойтахт», «Тарзи нави хоҷагидорӣ» ва ғайра…» [2, с. 226]-ро ба 

ин радиф мансуб медонад.  

Ҳамзамон,  маҳдудиятҳои баёни афкорро ба инобат гирифтан лозим аст. 

Табиист, ки дар шароити назорати қатъии афкор дар қолаби сиёсат чизе баён 

кардан хеле мушкил ва ҳам ғайриимкон буд. Агар дар баъзе ҳолатҳо 

журналистони алоҳида ба навҷӯйиву навгӯйӣ мекӯшиданд, он вақт телевизион ба 

таври қатъӣ таҳти таъсири сензура қарор дошт. Чунончи З.Эшматов навиштааст: 

«Инъикоси мавзуъҳои ҳангомаангез (сенсатсионӣ) ва иғвобарангез, ки дар 

телевизионҳои муосир хеле маъмул аст, мамнуъ будааст. Мавзуъҳои моҷароҳои 

сиёсӣ, дину оин, фаҳшу фоҳишагӣ ва ғайра барои телевизион бегона буд...» [92, 

с. 108]. 

Чунин маҳдудият ба сиёсати шадиди ҳизбӣ робита дошт ва сиёсати 

идеологии ҳукмрон хурдтарин ҷузъиётро дар мадди назар қарор медод. Ба назари 

мо, фарҳанг ягона василаи аз сиёсат дар фосила нигоҳ доштани ақидаву афкор 

мебошад. Бинобар ин, хусусияти фарҳангии барномаҳо дар мақоми аввал қарор 
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мегирифт. Дар замоне, ки сензураи шадид ҳукмрон буд ва мизони андешаву 

афкор дар ченаки махсус қарор мегирифт, тавлиди идеяву фикри нав як навъ 

қаҳрамонӣ ба шумор мерафт: «Дар он солҳо на ба ҳамаи кормандони телевизион 

иҷозат дода мешуд, ки чун бинанда дар оинаи нилгун пайдо шаванд. Мавзуи ав-

валини «Клуби дугонаҳо» ба духтарони деҳот бахшида шуда буд. Бо таъсири ин 

намоиш дар ноҳияҳо низ клубҳои дугонаҳо ташкил мешуданд» [2, с. 226].  

Заминаи дигари тавлиди ин жанр дар гузашта нигоҳи интиқодии журнали-

стон ба масоили муҳими иҷтимоӣ ба ҳисоб мерафт. Албатта, ин танқид домана ва 

уфуқҳои маҳдудро фаро мегирифт ва нисбат ба сиёсати давр мавқеи бетафовуто-

на пайдо мекард. Аз паҳлуи дигар, мақомоти роҳбарӣ нисбат ба баъзе тамоюли 

манфӣ дар фаъолияти афроди алоҳида таваҷҷуҳ зоҳир менамуд. Ҳамин буд, ки 

журналистони алоҳида бо ҷуръати маълуме ба таҳияи барномаҳои интиқодӣ рӯ 

меоварданд. Онҳоро ба маънии том ток-шоу номидан душвор бошад ҳам, аммо 

дар зоҳир хусусияти  танқидӣ пайдо намуданашон навоварӣ дониста мешуд: 

«Солҳои 70-уму 80-уми замони Шуравӣ муносибати танқидӣ дар телевизион хе-

ле қувват гирифта буд ва ба барномаҳои танқидӣ аз ҷониби роҳбарони болоӣ 

аҳаммияти хосса дода мешуд. Маҷаллаҳои телевизионии танқидии «Ҳотами 

ҳамабин», «Нештар», «Оинаи Мушфиқӣ», «Дурусттар назар кунед», «Поправте 

фокус», (русӣ) «Ранда»-ро журналистон Бобо Ҳоҷӣ, Асадулло Саъдуллоев, 

Раҳмон Остон, Облобердӣ Шодиев, Равшани Ёрмуҳаммад, Абдулло Қодирӣ, Ва-

лентина Бикова, Кароматулло Аҳмадов, Мирзо Боқӣ, Аҳмадшоҳ Маҳмадшоҳ, ки 

дар давраҳои гуногун таҳия ва пахш мекарданд, бинандагони зиёде доштанд» 

[43, с. 114].  

Бо мурури замон намоишҳои дигари телевизионӣ дар қолабу доираи жан-

ри ток-шоу ба миён  омаданд, ки  рӯз то рӯз хусусиятҳои бештари жанриро касб 

менамуданд. Қолаби мавзуии ин барномаҳо, ки ба масъалаҳои фарҳангӣ роби-

таи бештар дошт, таваҷҷуҳи бинандаи солҳои ҳафтодумро амиқ ҷалб мекард. 

Ҳарчанд сиёсат дар онҳо мавзуи канорӣ буд, аммо масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ 

публитсистикаи телевизиониро ривоҷ мебахшид. Воқеияти рӯз бо баёни баъзе 

унсурҳои манфии ҳаёти ҷомеа хеле нозукона дар пардаи ҳарири баён матраҳ 
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мегардид. Рафоати Абдусалом афзалияти барномаи «Дугонаҳо»-ро «намоиши 

публитсистӣ-бадеӣ» номида, онро дар қиёс бо дигар барномаҳо чунин тафсил 

медиҳад: «Бинандагони қадршиноси телевизион шояд барномаҳои «Гулдаста», 

«Муҳаббат ва оила», «Дилафрӯз», «Қавлу амал», «Наво», «Моликият», 

«Зиндагӣ», «Пойтахт», «Устодони санъат»-ро дар хотир дошта бошанд. Лекин 

бояд қайд кунам, ки ҳамчун муаллиф ва барандаи намоиши бадеӣ-публитсистии 

«Дугонаҳо» хизмат намудан барои ман хушиҳои зиёд овардааст» [2, с. 23].  

Ток-шоу дар шинохти имрӯза аз ҷузъиёти зиёди созанда иборат мебошад, 

ки яке аз онҳо декоратсия ба ҳисоб меравад. Маҳз ин ҷузъи ороиш аз омилҳои 

шинохти жанри мазкур дар саҳнаҳои телевизиони тоҷик ба ҳисоб меравад. Исти-

лоҳи декоратсия маънои ороишро дорад. Донандагони соҳа онро ороиши саҳна 

ва ё ороиши бадеӣ низ мегӯянд. Аввалҳо декоратсия дар маҳалҳо барои ороиши 

маҳал ва ё дар хонаҳои истиқоматӣ барои муайян намудани шакли хона пеш-

ниҳод мешуд.          

Азбаски ин усул дар ҳар соҳа мафҳумеро нишон медод, кормандони 

телевизион низ онро ҳамчун мафҳуми соҳавӣ қабул намуданд ва дар бахши 

пешниҳоди саҳнаҳои телевизионӣ истифода карданд. Пешниҳоди декоратсия ду 

навъ сурат мегирад: декоратсияи муваққатӣ, ки аслан барои намоиши 

галаконсерт ва ё барои доир намудани  шоу–барномаҳо, ки танҳо як маротиба 

сурат мегиранд, дуюм, декоратсияи соҳавӣ, ки бо максади сабти ин ё он барнома 

дар як муҳлати муайян пешниҳод мешавад.  

Дар такя бо ҷузъҳои ороишӣ (декоратсия) ва дигар омилҳои вобаста ба 

мазмун ва шакли пешниҳоди матлаб аз ҷониби мутахассисону коршиносон 

барномаҳои алоҳидаи телевизионӣ дар солҳои ҳафтодум намунаи беҳтарини ток-

шоу баҳогузорӣ гардидаанд. Омили дигари муайян кардани хосиятҳои жанрии 

ток-шоу дар гузаштаву имрӯза  ҳудуд ва доираи аудиторияи бавуҷудомада 

мебошад. Аудитория сифату арзиши жанри мазкурро хеле осон мушаххас карда 

метавонад. Аз ҷумла, таърихи ба вуҷуд омадани барномаи «Дугонаҳо» баёнгари 

он аст, ки он хусусиятҳои ток-шоуро фаро мегирифт: «Аз байни ин силсилаи 

барномаҳо клуби телевизионии «Дугонаҳо», дар шумораи нахустинаш хеле муа-



56 
 

ссиру машҳур гашт. Онро бонувону ҷавондухтарони ҷумҳурӣ чун як падидаи 

фараҳбахш пазироӣ намуда буданд» [43, с. 112].  

Муҳаққиқ З. Эшматов низ клуби телевизионии «Дугонаҳо»-ро чун як бар-

номаи публитсистӣ эътироф менамояд: «Ин аввалин намоиши бадеӣ–

публитсистӣ дар телевизиони тоҷик аст, ки моҳе як маротиба тӯли як соат рӯзго-

ри занону духтарон, ҳаёти оилавию иқтисодӣ, касбу ҳунар, дастоварду мушкило-

ти фаъолияти онҳоро таҳлилу баррасӣ мекард» [92, с. 108].  

Дар давоми чанд даҳсола дар телевизиони тоҷик, аниқтараш то фурӯпошии 

Иттиҳоди Шуравӣ барномаҳои зиёде рӯйи кор омаданд, ки аксаран вобаста ба 

хусусияту тавсифи умумӣ онҳоро ток-шоу меноманд. Аммо ин андешаву баҳогу-

зориҳо саҳеҳ нестанд. Ток-шоу маҷмуи талаботу сифатҳоеро дар бар мегирад, ки 

дар як таркиб ҷо кардани онҳо осон ҳам нест. Махсусан, барномаҳои дигаре, ки 

дар ҳошияи клуби «Дугонаҳо» шоумонанд гуфта мешавад, ақидаи саҳеҳ нест. 

Фаро гирифтани проблемаҳои ҳаёти бонувон дар як барнома маънои онро надо-

рад, ки он шоу аст. Дар баробари клуби «Дугонаҳо» барномаву намоишҳои дигар 

низ барои бонувон таҳия мегардид, аммо онҳо хусусияти шоуро надоштанд: «... 

бо номҳои «Зан ба давлат ёр шуд», «Зан агар оташ намешуд», «Занҳои муаззама, 

ид муборак» намоишҳо омода карда мешуданд, аммо барномаи хоссае, ки фаро-

гири рӯзгору фаъолияти меҳнати онҳо бошад, амсоли клуби «Дугонаҳо» дигар 

вуҷуд надошт» [92, с. 110]. Таҳқиқу қиёсҳо баёнгари онанд, ки журналистони те-

левизиони тоҷик дар солҳои ҳаштодуми асри гузашта бо диди наву тасаввури 

комили дигар вориди майдон гардиданд. Яке аз хусусиятҳои ток-шоу ин моҳияти 

ҷамъиятиву сиёсии он аст. Таҳлилу ташреҳи масъалаҳои умдатарини иҷтимоӣ 

чун ҳамешагӣ талаботи аудитория ба ҳисоб меравад. Талабот ва зарурат ба бар-

номаҳои хусусияти шоудоштаро ҳанӯз солҳои навадуми асри гузашта Саёҳат 

Неъматова чунин пешбинӣ карда буд: «Таҳиягарони барномаҳои телевизион такя 

ба маводҳое бояд кунанд, ки аз он сиёсатмадорон, ходимони дин, ҳатто воси-

таҳои дигари ахбор, яъне матбуот истифода менамоянд». 

Баъд аз истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон ин жанр дар шабакаҳои телеви-

зионии ватанӣ бештар гардид ва хусусияти оммавӣ пайдо кард. Ин тамоюлро 
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танҳо ба маҳорати баланди касбӣ вобаста донистан саҳеҳ нест. Ба назари мо дар 

ин самт афзудани  миқдори шабакаҳои телевизион бештар таъсир гузоштааст. 

Журналистон ҳамонҳое буданд, ки дар шабакаи аввал кор мекарданд. Ҷалб 

гардидани онҳо ба шабакаҳои нав ва ҳамзамон ба кор даъват гардидани 

журналистони ҷавон хоҳу нохоҳ ба таҳияи барномаҳои нав сабаб мегардид. 

«Баъди соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Шабакаи якуми 

телевизиони давлатии Тоҷикистон, баъдтар ба  шабакаҳои телевизиони 

«Сафина»–ю «Баҳористон» омадани неруҳои нави эҷодӣ, онҳо бо диди тоза ва 

дарки пешрафти ҳаёти ҷомеа, илму техникаи муосир ба рушду такомули жанри 

телевизионии «ток-шоу» аҳаммияти хосса медодагӣ шуданд. Дар барномаҳои 

«Фарҳанг ва ҷомеа», «Бармало», «Андеша», «Масъулияти падару модар» аз 

шабакаи якум баръало эҳсос карда мешавад, ки гурӯҳҳои эҷодии ин барномаҳо 

барои таҳия намудани «ток-шоу»–ҳои телевизионӣ кӯшишҳои зиёд ба харҷ 

медиҳанд» [43, с. 118]. 

Фаъолият кардани якчанд расона рақобати маълумеро дар пай дорад. Ба 

фаъолият оғоз намудани шабакаи фарҳангии «Сафина» (ТВС) сабаби бештар 

гардидани барномаҳои фарҳангиву тафреҳӣ дар шабакаҳои телевизионии 

Тоҷикистон гардид. Чунин фарзия низ ҷой дорад, ки ТВС аз рӯзи аввалини 

таъсисаш аз ин қолаби жанрӣ истифода кардааст. Истифодаи ток-шоу аз рӯзи ав-

вали таъсисёбӣ дар телевизиони «Сафина» [86, 189] -ро муҳаққиқон ҷиҳати хоси 

ин шабака медонанд. Онҳоро бо барномаҳои ток-шоуи имрӯзаи ғарбӣ қиёс кар-

дан душвортар бошад ҳам, вале унсурҳои алоҳидаи ин жанрро таҷассум карда-

анд. Он замон  аз тариқи Телевизиони Тоҷикистон барномаҳои «Фарҳанг ва мар-

дум», «Оила», «Гули маҳтоб», «Ниқоб», «Дар нимароҳ», «Нигоҳи комил», 

«Сиёҳу сафед», «Суҳбати мардона» ва амсоли инҳо  пахш мегардиданд, ки аз  

хусусиятҳои жанри ток-шоу бе баҳра набуданд. Баъдтар  дар шабакаи тозатаъси-

си «Сафина» низ як қатор барномаҳо аз қабили «Паймон», «Кастинг», «Имкони-

ят», «Нигоҳи зан» ба миён омаданд, ки тадриҷан хусусиятҳои ин жанрро ба худ 

касб карданд. Чун аксари кормандони «Телевизиони Сафина» ҷавонон буданд, 

ин барномаҳо нисбатан аз нигоҳи тоза омода гашта, аз навоварии эҷодӣ гувоҳӣ 
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медоданд. Ҳарчанд дар ин самт дар як қолаб таҳия гаштани барномаҳо бо назари 

муҳаққиқон дур намондааст: «дар давоми бист соли намоиши ток-шоуҳои теле-

визионҳои давлатӣ танҳо якрангӣ ба назар мерасад» [86, с. 185].  

Дар солҳои 2007-2014 ин жанр дар телевизиони «Сафина» ташаккул ёфта, 

дигар муаллифони барномаҳои телевизионӣ онро намунаи пайравӣ қарор медо-

данд. Дар ин оғози шаклгирӣ барномаҳои «Аркон», «Айёми шубоб аст», «Хона-

дон», «Ҷамъу тарҳ», «Вақт довар аст», «Панҷгонаи беҳтарин» рӯйи эфир ома-

данд, ки бинандаи зиёд доштанд.  

Дар Телевизиони Тоҷикистон барномаҳои «Дар нимароҳ» ва «Ниқоб» низ 

то андозае ин жанрро ранг доданд ва тавонистанд ток-шоуро ба мардум дар он 

рӯзгор муаррифӣ намоянд. Барномаи «Ниқоб» аслан нусхабардорӣ аз барномаи 

«Маска»-и шабакаи ОРТ-и Русия буд. Маълум аст, ки дар бештари шабакаҳо 

нусхабардорӣ дида мешавад. Вале чун он ҳангом бинандаи тоҷик барои  тамо-

шои барномаҳои ОРТ монеа надошт, зуд дарк намуд, ки шакли барнома монанд 

аст. Дар бахши шоу низ як қатор барномаҳое буданд, ки то андозае ба чорчӯбаи 

шакл ва талаботи шоу ҷавобгӯй буданд. Барномаи «Гули маҳтоб»-и Раҳматулло 

Камолов яке аз шоуҳое буд. Ин барнома нахустин барномаи ток-шоу дар шакли 

тарғиби мусиқӣ дар замони истиқлол ба ҳисоб мерафт. Бори аввал дар ин барно-

ма ҷавонони соҳибзавқ худро муаррифӣ намуданд. Озодии саҳна ва меҳмонон 

дида мешуд. Маҳз ҳамин барнома буд, ки ҳунармандони ҷавон Садриддини 

Наҷмиддин, Валиҷон Азизов, Манижа Давлатова ва чандин гурӯҳҳои ҳунарӣ аз 

вилояти Суғду Бадахшон ба ҷомеа муаррифӣ гардиданд. Масалан ҳангоми 

суҳбат бо аудитория ҷавоне аз саҳна ба Манижа Давлатова (моҳи майи 1999) 

мегӯяд, ки «барои шуморо дар рӯ ба рӯ дидан ман говамонро фурӯхтам. Ҳоло 

падару модарам бехабаранд». Ҳамин гуна мисолҳо дар ин барнома бисёр мешу-

данд. Озодии журналист, аудитория ва қаҳрамон ҳис карда мешуд. Шакл ва 

сохтори барнома аз дигар барномаҳои шифоҳӣ фарқ дошт. Муаллифони барнома 

мекӯшиданд, ки барномаашон дар модерни нав ва сифр эстрадӣ омода шавад. 

Дар ҳақиқат, онҳо то ҷое муваффақ шуда буданд, зеро бинандаи телевизион аз як 

барнома то барномаи дигар интизорӣ мекашид, ки қаҳрамони навбатӣ кӣ хоҳад 
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буд. Мутаассифона, барнома умри дароз надид. 

Солҳои 2000-2009 саъю кӯшиши кормандони телевизион бештар ба назар 

мерасид. Дар шабакаи тозабунёди «Сафина» барномае, ки аз рӯйи пешниҳод дар 

жанри ток-шоу омода мешуд, барномаи «Паймон»–и Талабшо Муқимов буд. 

Ҳарчанд муаллифи барнома аксари вақт дар сухангӯи ба иштибоҳ роҳ медод, ва-

ле бинанда ин барномаро хуб қабул карда буд. Шояд ба ин ваҷҳ аст, М. Орипова 

навиштааст: «…ток-шоу дар саҳнаи телевизиони тоҷик қадамҳои аввалини ин-

кишофи худро мегузорад» [55, с. 50]. 

Баъдтар дар шабакаи «Сафина» барномаҳои «Нигоҳи зан», «Манзари роз», 

«Шифо», «Айёми шубоб аст», “Дунё пур аз ҷавонист”, «Ҷамъу тарҳ» ва даҳҳои 

дигар дар қолаби жанри ток-шоу пешниҳод шуданд, ки ҳар як мақсад, маром, 

сохт ва пешниҳоди хосса дошт.  Яке аз ҳадафҳои асосӣ дар жанри ток-шоу ҷалби 

бештари бинанда ба телевизион мебошад. Бо таҳия ва пахши барномаҳои ток-

шоу дар аксари шабакаҳои телевизионӣ бинандагон 20-25% зиёд мешавад. Ин ба 

чанд омил вобаста аст: 

а) Дар ток-шоу озодандешӣ мавҷуд аст ва ин ҷо миёни ширкаткунандагон 

ҳеҷ унвоне мавҷуд нест; 

 б) Дар барнома шахсони синну сол, касбият, миллат ва ихтисоси дигар дар 

як макон (студия) ширкат мекунанд; 

  в) Изҳори андеша гуногун аст, ғалат андешаҳои хато низ дар барнома ҷой 

дода мешавад. 

Дар давоми 10-15 соли аввали истиқлол барномаҳое, ки хусусияти ток-шоу 

доштанд, дар телевизиони тоҷик дар як навъ сабқат қарор мегирифтанд. 

«Сохтакории беҳунарона дар барномаҳои мустақим низ ҳусни намоишҳоро 

мекоҳонад. Дигар аз падидаи хуб дар телевизион он аст, ки барномаҳои ҳаҷвӣ 

дигар мазоҳ набуда, балки воқеан ҳаҷву мутойиба ҳастанд ва дар назди 

телевизиони тоҷик фаъолият кардани театр-студияи «Табассум» амали хуби 

раёсати телевизион аст» [43, с. 85].             

Дар фаъолияти кормандони телевизион ду шакли барномасозӣ мавҷуд аст. 

Дар бештаре аз кишварҳои бузурги олам ба мисли Олмон, Амрико ва Русия 
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сабти барнома аз ҷузъ ба кулл сурат мегирад. Яъне, рӯзноманигор аз хурдтарин 

ҷузъиёт мавзуъро оғоз намуда, ба мушкилоти асосӣ мерасад. Дар дигар кишварҳо 

(Тоҷикистон, Хитой, Ӯзбекистон) шакл баръакс дида мешавад, яъне мавзуъ аз 

мушкилоти асосӣ оғоз шуда, рӯзноманигор ҳангоми таҳлил онро ба қисмҳо 

тақсим менамояд. Ҳар ду навъи  барномасозӣ низ аз нигоҳи касбият маъмул ва 

маъруфанд. Шакли аввали барномасозӣ, яъне «аз ҷузъ ба кулл» нисбатан нав 

буда, дар ҷолиб шудани барнома нақши бештар дорад. Бештари журналистон ба 

қисмати дуюми барномасозӣ, яъне «аз кулл ба ҷузъ» такя мекунанд, зеро ин 

тарзи корбарӣ осонтар аст. Дар барномаҳои ток-шоу ҳар ду навъ ба назар мера-

сад. Аксар вақт дар ток-шоуҳои Русия шакли аввали барномасозӣ дида мешавад. 

Махсусан, вақте ки сухан аз бобати вайроншавии оилаҳо ва ё беназорат гузошта-

ни наврасон меравад, барнома аз мушкилоти ҳамон оила оғоз мегардад, вале дар 

рафти барнома бештар «даъватшудагон» ба таъсири ҳамин гуна оилаҳо дар тар-

бияи ҷомеа такя мекунанд. Ба назар мерасад, ки аксар барномаҳои ток-шоуи ша-

бакаҳои Русия («Пуст говорят» (Бигзор бигӯянд), «Прямой эфир» (Пахши 

мустақим), «Давай поженимся» (Биё хонадор мешавем) «мустақим» пахш меша-

ванд, вале дар асл ингуна нест.  

Талабот ва қонунияти ток-шоу хеле нозук аст: «...шумо ба тамошобин бе-

восита дар хонааш муроҷиат мекунед –услуб, рӯҳия, матнро ба инобат бояд ги-

рифт» [24, с.67].  Ҳамин қаробат водор менамояд, ки барандаи барнома паҳлуҳои 

зиёдро ба инобат гирад.  

Дар фаъолияти телевизион мушоҳида мешавад, ки барномаҳои гуногун 

гоҳе мустақиман пахш шудаанд, вале дар пешниҳоди ток-шоу ин гуна амал хеле 

кам ба назар мерасад. Дар фаъолияти шабакаҳои телевизионии ИДМ ин коргу-

зорӣ тамоман сурат нагирифтааст ва ё шояд хеле кам сурат гирифта бошад. Ак-

сари шабакаҳои телевизионӣ аз пешниҳоди ин шакли барномаҳо худдорӣ меку-

нанд, зеро дар ток-шоу аудитория нисбатан озод аст ва ҳангоми идораи андеша 

суханоне садо медиҳанд, ки аз таҳқир орӣ нестанд. Дар таҷрибаи барномаҳои те-

левизионӣ одат шудааст, ки ҳар лаҳза бо хости коргардон ва ё муаллиф сохта 

шавад. Дар ток-шоу низ ҳар андешае, ки ба баҳс пешниҳод мегардад, аввалан 
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тарҳрезӣ мешавад. Ин дар шакле пешниҳод мегардад, ки бинанда онро ба таври 

ғайричашмдошт қабул менамояд. Дар барномаҳои ток-шоуи мустақим тасодуфан 

тамос гирифтани як нафар бинанда метавонад маъруфияти барномаро бештар 

намояд. Масалан, дар барномаҳои «Жди меня» (Маро интизор бош) ва ё «Поле 

чудес»(Майдони муъҷизот) вақте барандаи барнома ба ин ва ё он давлат му-

стақиман тамос мегирад, тамоми аудитория ва бинандагон дар ҳаяҷонанд, ки бо 

кӣ тамос мегирифта бошад. Ин саҳнаҳо дар зиндагӣ чун як ҳолати ҳаррӯза ба 

ҳисоб мераванд, вале ҳангоме ки аз тариқи телевизион нишон дода мешаванд, 

ҳаяҷоновар хоҳанд шуд. Ҳол он ки пеш аз барнома ровии барнома бо он шахс 

тамос гирифтаву аз занги тасодуфӣ огаҳ намудааст. Ин ҳолат ба хотири ҷалби 

таваҷҷуҳи бинанда равона мешавад. Ба ақидаи муҳаққиқони амрикоӣ, ин ҳолат 

«шоумания» ном дорад. «Аммо дорои воқеият аст, ба мисли дидани як «силси-

лафилм» беморӣ низ ҳисобида мешавад, ки ҳамеша тамошобинони худро до-

ранд» [9, с. 130].  

Ҳар масъалае, ки аз ҷониби мутасаддиёни барнома интихоб мегардад, бояд 

мушаххас баён шавад, зеро барномаи телевизионӣ бисёргӯйиро намеписандад. 

Дар ҳамин ҳол, нақши ровии барнома муҳим аст, то ширкаткунандагон аз мавзуъ 

дур нашаванд. «Мушаххасият дар журналистика монандкуниро металабад, вале 

нақл дар бораи касе ё чизе бояд порае аз мавзуи умумӣ бошад. Нақл дар бораи 

тақдири шахси алоҳида бояд барои инъикоси ҳодисае бузургтар хизмат кунад» 

[85, с. 135].  

Ҷойи инкор нест, ки дар ток-шоу қисмати бештари барномаро нақл ташкил 

медиҳад. Ин ба он хотир аст, ки дар ҳар мавзуъ паҳлуҳои номаълуме ҷой доранд, 

ки бо мисолҳои аниқ бояд онҳоро шарҳ дод. Муҳим он аст, ки ҳар як ток-шоуе, 

ки дар бораи зиндагии мардум сохта мешавад, аз суханони ровии барнома ва ё 

қаҳрамони барнома оғоз мешавад. Ин ҷо бештар ҷолиби диққат будани нақл ва ё 

бештар муҳим будани мавзуъ ба назар гирифта мешавад. Ҳар қадар нақлкунанда 

тавонад диққати аудиторияро ба худ ҷалб намояд, ҳамон қадар бинанда низ му-

таваҷҷеҳ мегардад.  

Маълум аст, ки аксари мавзуъҳои муҳими рӯз аз нигоҳи мутасаддиёни ток-
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шоу дур намемонанд. Ин бартариятҳо сабаб мешаванд, ки аз хусусиятҳои ин 

жанр дар жанрҳои дигар истифода шавад: «Истифодаи ҷузъиёти ток-шоуҳо дар 

барномаҳои дигар...» [3, с. 76] аллакай раванди маъмулӣ мебошад. Ин ба он во-

баста аст, ки ток-шоу дар худ ҷозибият дорад. Аксар вақт шоҳид мегардем, ки як 

мавзуъ бо ҷалби мутахассисони гуногун дар чанд шабака матраҳ мегардад. Ин 

ҳолат ба фаврияти мавзуъ алоқамандӣ дорад. Масалан, як шахсияти машҳур аз 

ҷониби касе кушта мешавад. Мутасаддиён дарҳол бо мақсади аз воқеият қафо 

намондан шоҳидони воқеа ва ё намояндагони мақомоти қудратиро даъват меку-

нанд ва суҳбати баҳснок пешниҳод менамоянд. Аксар вақт дар ин маврид 

рақобати эҷодӣ сурат мегирад. Кадом шабакае ин воқеаро зудтар пайгирӣ намо-

яд, шумори бештари бинандаро соҳиб мегардад. Чунонки дар боло ишора наму-

дем, оғоз нозуктарин қисми барномаи ток-шоу мебошад, махсусан барои ровии 

барнома, зеро ровӣ бояд дар назди худ рӯйхати муҳимтарин саволҳоро дошта 

бошад. «Муаллифро маҷмуи саволҳо идора менамоянд. Чун ҷавоби саволҳо бо 

ҳам пайваст мешаванд, аз онҳо сохтори андешаҳо ба вуҷуд меояд» [38, с. 25]. 

Маҷмуи андешаҳо ба он меоранд, ки дар барнома чанд нафар аз қаҳрамонони 

барнома ва меҳмонон сари як андеша меоянд. Ин нуқтаи муҳими баҳси барнома 

ба ҳисоб меравад, зеро тамоми суҳбатҳо оҳиста-оҳиста ба нуктаи лозима мера-

санд. 

Дар барномаҳои шоу–мусиқӣ нуқтаи кулиминатсионӣ он лаҳзае ба ҳисоб 

меравад, ки меҳмони аслии барнома даъват карда мешавад. Гоҳо ин гуна меҳмо-

нонро «меҳмони махфӣ» реклама менамоянд. Бештар нуктае, ки дар ин ҳолат та-

ваҷҷуҳи бинандаро  ҷалб менамояд, кӣ будани «меҳмони махфӣ» ба ҳисоб мера-

вад. Агар меҳмон махфӣ набошад, ҷолибтарин лаҳзаи барнома ҳамон вақте аст, 

ки меҳмон дастовези тозаашро ба аудитория пешниҳод менамояд. Пешниҳод дар 

барномаҳое, ки қисман мушкилоти ҷомеаро муаррифӣ мекунанд, дигаргун аст. 

Дар ҳақиқат «...фаъолияти барандаи телевизион аз маҷмуи вазифаҳои мураккаб 

иборат аст» [56, с.231].   

Аз ҷустуҷуйи  қаҳрамон то пайдо кардани  мавзуъ ҳамааш мушкил мебо-

шад.  Масалан, дар барномаи «Говорим и показиваем» (Мегӯем ва нишон 
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медиҳем) (НТВ) [98] мавзуъ кушта шудани Борис Немтсов-як сиёсатмадори ши-

нохта дар майдони Москва буд. Дар барнома тамоми намояндагони далхдор аз 

мақомоти амният, корҳои дохилӣ, институти ҷомеашиносӣ ҷамъ омада буданд.  

Ширкаткунандагони барнома ҳар яке воқеаро ба таври худ шарҳ медоданд. Аз 

ҷумла намояндаи амният изҳор дошт, ки "ин кор ба аъзои гурӯҳҳое дахл дорад, 

ки ба нафъи Украина кор мекунанд". Шояд то андозае гумони онҳо ҷой дошт, 

вале онҳо набояд ба сӯи як миллати дигар сангпартоӣ мекарданд, зеро онҳо 

чунин ҳуқуқ надоранд. Баъзе муносибатҳои байни давлатҳо бояд махфӣ боқӣ 

монанд. Мураккабии кори ровии барнома дар он аст, ки бояд чунин ҳолатҳоро 

дуруст идора намояд. Дар барномаи «Говорит Украина»(Украина мегӯяд)(моҳи 

сентиябри 2019) мавзуи «бачабозӣ ва ё ба мактаббачагон муносибати ҷинсӣ 

намудан»-и як мард баррасӣ гардид. Мавзуъ дар ҳақиқат ҷолиб ва рӯзмара буд, 

вале камбудии таҳиягарони барнома дар он буд, ки ҳамон навраси ҷабрдидаро ба 

студия оварда, ҳамаи ҳолатҳои воқеаро пурсон мешуданд. Ин ҳолат ба зиндагии 

он наврас бетаъсир намемонад. Ровии барнома бояд ин наврасро аз муаррифии 

манфӣ ҳифз мекард, зеро кормандони барномаҳои шифоҳӣ бояд нагузоранд, ки 

қаҳрамонашон мақоми хешро дар ҷомеа (дар байни ҳамсолони худ) аз даст 

диҳад. 

Ҳамин тариқ, ток-шоу дар телевизиони тоҷик ба таври номунтазам 

инкишоф ёфта, дар шароити имрӯза ҳамқадами замон будан мехоҳад. Таърихи 

ташаккули ин жанр нишон медиҳад, ки унсурҳои жанрии он ҳанӯз дар даҳсолаи 

аввали таъсиси телевизион ба зуҳур ёфтааст. Аммо чун дигар телевизионҳои 

собиқи Шуравӣ заминаҳои нисбатан чашмраси тавлиди ин жанр ба нимаи дуюми 

солҳои ҳаштодуми асри гузашта рост меояд. Дар солҳои соҳибистиқлолӣ то як 

андоза дар шабакаҳои ватанӣ шаклбандӣ дар намуди барномаҳои хоси ток-шоу 

пайдо шудаанд, ки метавон ба дурнамои он умед баст. Таҷриба нишон медиҳад, 

ки дар марҳилаҳои гуногун шабакаҳои бузург соҳиби барномаҳои хуб ва 

бинандаи зиёд гардидаанд. Дар солҳои охир пайдо гардидани шабакаҳои гуногун 

водор месозад, ки барномаҳои шифоҳӣ бештар гарданд ва жанри ток-шоу бештар 

истифода шавад. 
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2.2.  Ҷанбаҳои мундариҷавӣ ва мавзуии жанри ток-шоу  

 

Замоне рӯҳияи иттилоотии телевизион дар мадди аввал қарор дошт ва 

эътимоди аудитория низ аз нигоҳи журналистон қаноатбахш буд. Таҳаввулоти 

замон дар доираи воситаҳои дигари пахш ва нашри иттилоот ин вазифаро маҳдуд 

гардонд. Дар робита ба ин ҳолат рисолати телевизион самти навро пайдо кард ва 

акнун таъйиноти фароғативу андармонсозии он ниҳоят боло рафтааст. Дуруст 

аст, ки телевизион ба як василаи фароғатӣ табдил шудааст, ки фикри оммаро аз 

бекорӣ, болоравии нарх ва аъмоли террористӣ дур менамояд, зеро худи ҷомеа 

майл ба фароғат дорад. Дар он шоу–барномаҳои сиёсӣ ҷойгузини ҳама гуна 

баҳсҳо мегарданд.  

Дар баробари ин, дар як навъ фарогирии умумӣ гуфтан мумкин аст, ки те-

левизион ба сифати яке аз навъҳои фаъоли ВАО мақоми худро аз даст додан 

намехоҳад ва «нақши идеологиву фарҳангсозӣ» [86, с. 227]-и он вобаста ба тала-

боти ҷаҳони феълӣ боқӣ мемонад. Фаъолияти телевизион дар Тоҷикистон аз соли 

1959 оғоз гардидааст. Аз он давра то ба имрӯз кормандони телевизиони тоҷик 

мактаберо ба вуҷуд оварда, дар заминаи он дар робита ба таҷрибаву ҷаҳонбиниҳо 

аз жанрҳои гуногуни телевизионӣ истифода намудаву барнома омода месозанд. 

Мавзуъ дар ток-шоу самти ягонаву маҳдуд надорад ва бо даъвати мутахас-

сисону масъулон мазмуну муҳтавои он хеле ғанӣ мегардад. Ток-шоуҳои имрӯзаи 

русӣ аз ин хусусият  пурра бархӯрдоранд. Хеле падидаи накӯ ва хуб буд, ки 

ҳанӯз 40-50 сол муқаддам ин гуна муҳтаво дар барномаҳои шоумонанди телеви-

зиони тоҷик мушоҳида мегардид.  

Собиқадори телевизион И. Мирзоев бар он назар аст, ки барномаи 

мазҳакавии «Чойхонаи Мушфиқӣ» низ хосияти жанри ток-шоуро дошт, вале бо-

яд зикр кард, ки дар барномаи мазкур аслан жанри мазҳака истифода мешуд, ва-

ле сохтори барнома ток-шоу буд. Бисёр будани мардум дар барнома маънои ток-

шоу будани барномаро надорад, зеро дар бархе аз барномаҳо иштирокчиён 

нақши ороиши саҳнаро (декоратсия) мебозанду фаъол нестанд. Ток-шоу барно-

мае мебошад, ки дар он доир ба  як мушкилот фикрҳои гуногун садо диҳанд. 
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«Барои он ки шоу–барномаҳои телевизионӣ диданибобу шавқовар шаванд, 

гурӯҳҳои эҷодии онҳоро зарур аст, ки меҳнати зиёд кунанд, андешаҳои ҷолибро 

истифода баранд, таваҷҷуҳи тамошогаронро ба худ ҷалб намоянд» [53, с. 120].   

Нисбат ба дигар жанрҳои телевизионӣ ба ин навъи барномаҳо муттаҳидии 

бештар лозим меояд, зеро як ё ду кас наметавонад аз уҳдаи омода намудани бар-

номаи ток-шоу барояд. Ин ҷо тамоми ҳайат аз муаллиф то наворбардорону рав-

шанидиҳандагон бояд муттаҳид гашта, барномаро хубу беҳтар омода намоянд. 

Мавзуъ ва мундариҷаи «Чойхонаи Мушфиқӣ» танҳо як масъалаи мушаххас 

набуд. Баранда ба мавзуоти гуногун рӯ оварда, дар доираи ҳаҷву ҳазли хос як 

масъаларо матраҳ менамуд. Фориғболӣ, сӯйистифода аз мақому мансаб, фиребу 

найранг, дуздии моликияти ҷамъиятӣ ва амсоли он қариб дар ҳар як шумораи 

«Чойхонаи Мушфиқӣ» пешниҳод мегардид. Тафовут танҳо он аст, ки онҳо ху-

сусияту сифати луқмаро доштанд. Муҳаққиқ З. Эшматов мундариҷа ва мавзуоти 

телевизионро ба панҷ гурӯҳ-“сиёсӣ–тарғиботӣ, иқтисодӣ–иҷтимоӣ, адабӣ–

фарҳангӣ, таълимӣ–омӯзишӣ, мусиқӣ–фароғатӣ» [92, с. 118] тақсимбандӣ карда-

аст. Дар тақсимбандии ӯ барномаҳои хусусияти равонӣ дошта ба инобат гирифта 

нашудаанд. Вақтҳои охир дар шабакаҳои дохиливу хориҷӣ барномаҳое дар 

жанри ток-шоу омода мешаванд, ки бештар хусусияти равонӣ доранд. Масалан, 

дар шабакаи НТВ-и Русия барномаи "ДНК" омода мешавад, ки аз оғоз то ба охир 

қаҳрамон дар ҳолати ногувор қарор дорад. Ҳамзамон ҳолатҳое ба мушоҳида 

расидаанд, ки баъди иштирок дар ин барнома баъзе қаҳрамонон ба беморхонаҳои 

равонӣ муроҷиат намудаанд, Зеро аудитория ва саволҳои гуногуну ҳолатҳои 

ғайричашмдошт дар рафти барнома ба қаҳрамон бе таъсир намемонад. 

Талаботу қонунияти махсуси жанри ток-шоу аст, ки ҳар як мавзуъ, ки дар 

шоу–барномаҳо интихоб мешавад, бояд ба ҷомеа таъсир расонида тавонад. 

Интихоби мавзуи ҷолиб, пешниҳоди саволҳои асосист, ки барои бинанда 

фаҳмоянд, метавонанд шавқовар ва ҷолиб бошанд. Дар сурати он, ки бинандагон 

баъди пахши барнома дар атрофи он баҳс накунанд, маълум мегардад, ки барно-

ма бетаъсир будааст. Ин махсусият ҳанӯз дар оғози солҳои 2000-ум аз ҷониби 

муҳаққиқон таъкид гардидааст: «Наметавон гуфт, ки ҳамаи корҳо дар телевизион 
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хуб аст. Барномаҳои камтаъсир, каммуҳтавову каммазмун ҳанӯз ҳастанд. Зиёд 

шудани ток-шоуҳо низ он қадар хуб нест. Бахусус, ток-шоуҳое, ки муҳаррирон 

ва барандагон онро идора карда наметавонанд» [19, с. 34-39].  

Чунин ба назар мерасад, ки ин ноқисӣ дар навбати аввал аз номушаххасии  

мавзуъ ба вуҷуд меояд. Муаллифи барнома муваззаф аст, ки дар ҳар барнома 

мавзуъҳои гуногунро интихоб намояд. Масалан, агар дар як барнома бораи  ҳаҷв 

суҳбат намояд, дар барномаи дигар сиёсат метавонад муҳтаво асосӣ бошад. Му-

тасаддиёни барномаро лозим аст, то вобаста ба мавзуи интихобгардида меҳмон 

даъват намоянд ва аудитория низ аз меҳмонон пур бошад. Дар ҳолатҳое ки ин 

шумора зиёдтар мегардад, мутасаддиён ҷойҳои нишастро бештар банд менамо-

янд. Дар барномаҳои телевизиони Русия нарасидани иштирокчиён ба назар 

намерасад, вале дар шабакаҳои ватанӣ ин мушкилоти асосии ташкили  барнома 

мебошад. Мушоҳида мешавад, ки баъзан иштирокчиёнро маҷбуран ба барномаҳо 

мебаранд ва ё одамонро аз кӯча илтимос менамоянд. Ин ҳолат дар вақте сар ме-

занад, ки барнома бинандаи худро надорад ва ё мавзуе, ки матраҳ мешавад, ба 

дарди мардум намехӯрад. Агар барнома маҳбубият дошта бошад, тамошобини 

студия тариқи озмунҳо низ дар ин ток-шоу роҳ ёфта наметавонад. Ин ҳолатро 

дар мисоли барномаи «Поле чудес» (Майдони муъҷизот)-и Л. Якубович ва бар-

номаҳои А. Малахов мушоҳида кардан мумкин аст.  

Мушкилоти барномаҳои ватанӣ дар он аст, ки бештари муаллифон худ 

корсозанду муҳаррир. Бисёр вақт рӯзноманигорон аз интихоби мавзуъҳои муҳим 

худдорӣ менамоянд. Бинандагон гумон мекунанд, ки рӯзноманигорон аз уҳдаи 

кор намебароянд, вале таҳқиқҳо нишон медиҳанд, ки чунин нест. Ин ҳолатро ме-

тавон бо чанд сабаб иртибот дод: 

 – дар аксар ҳолат интихоби мавзуъ дар телевизионҳои ватанӣ ба ихтиёри 

журналистон нест; 

 – кори дастаҷамъӣ ин ҷо дуруст ба роҳ монда нашудааст; 

 – ҳанӯз ягон ток-шоу дар шабакаҳои ватанӣ сарпараст надорад (2020); 

 – мардуми куҳансоли кишвар барои иштирок дар барномаҳо хоҳиш надо-

ранд ва ё даъват намешаванд; 
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  – намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ ба барномаҳо даъват намешаванд.  

Коршиносон муайян намудаанд, ки беш аз 65%-и бинандагони телевизион 

ба барномаҳои ток-шоу завқ доранд. Дар кишвари мо низ шумори дӯстдорони 

ток-шоу кам нест. Ин аз талоши онҳо барои иштирок дар баъзе барномаҳои ток-

шоу аён мешавад. Ба хотири донистани андешаҳои ҷавонон мо таҳқиқеро миёни 

донишҷӯёни факултети журналистикаи ДМТ ва шуъбаи рӯзноманигории ДДФСТ 

ба номи М.Турсунзода анҷом додем. Маълум гардид, ки миёни сад нафар до-

нишҷӯёни курси сеюм 75 нафар бинандагони барномаҳои ток-шоу буда, 50 

нафари онҳо дар баъзе барномаҳо иштирок намудаанд. Аз рӯйи иштироки аҳли 

фарҳанг ва ё чеҳраҳои шинохти сиёсӣ бинанда дарк карда метавонад, ки 

муҳтавои барнома дар кадом самт аст, яъне мавзуъ сиёсӣ аст ва ё фарҳангӣ. 

Пешниҳоди жанри мазкур дар ҳар кишвар тарзи хосса дорад. Дар ин миён 

фарҳанги мардумӣ ба назар гирифта мешавад ва дар асоси маърифати шаҳрвандӣ 

интихоби мавзуъ сурат гирифта, баҳс ба миён меояд.  

Чунон ки зикр шуд, аввалин намунаи жанри ток-шоу дар Шабакаи аввали 

телевизиони ҷумҳурӣ ба миён омадааст, вале ин жанр танҳо баъд аз пайдо 

гардидани шабакаҳои дигар дар кишвар рушд кардааст. Баъд аз оне, ки дар 

шабакаи «Сафина» барномаҳои ток-шоу сабт гаштанд, рақобат миёни 

журналистони ватанӣ оғоз гардид. Журналистони ҷавон  Талабшо Муқимов, 

Дилафрӯз Сатторова, Орзу Исоев, Зевар Давлатова, Муҳиддин Нуров, Зафар 

Саидов аз ҷумлаи онҳое буданд, ки бевосита ба омода намудани ток-шоу дар ин 

шабака машғул мегардиданд. Беҳтарин барномае, ки тавонист тамоми хусуси-

ятҳои ток-шоуро инъикос намояд, барномаи «Нигоҳи дигар»-и Зевар Давлатова 

буд. Дар ин барнома аслан мутасаддиёни касбу кори гуногун даъват карда мешу-

данд. Аудиторияи барномаро низ мардуми синну соли гуногун ташкил медод. 

Шакли корбарии Зевар Давлатова ва коргардони барнома Носир Саидов нисбат 

ба дигар кормандон фарқ мекард. Ҳангоми омода намудани  барномаи мазкур 

дар студия  аз панҷ то шаш соат сабт мешуд. Дар вақти танзими барнома бо муа-

ллиф аз шаш соати навор танҳо 40 дақикаро барои эфир ҷудо мекард. Яъне он 

лаҳзаҳое интихоб мешуд, ки онро муаллифи барнома барои эфир раво медид. Аз 
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ҳисоби масъалагузорӣ ва хулосабарорӣ низ барнома фарқкунанда буд. 

 Ток-шоу як восита ва силоҳест, ки барои ба даст овардани шумораи 

бештари аудитория равона шудааст. Васоити ахбори омма чун як навъи истеҳсо-

лоти сармоя доман густурдаанд ва табиист, ки дар ин роҳ аз тамоми имконот ис-

тифода кардан мехоҳанд. Талаботи ҷаҳони сармоя ҳамин аст, ки бояд тиҷорат 

мавқеи маҳдудро ихтиёр накунад. Дар ин тиҷорат ҳама чиз ҳаст: фиреб, дурӯғ, 

ҳақиқат, найранг, ҷилва, бовар кунонидан ва монанди он. Аз ин ҷиҳат яке аз 

омилҳои ба миён омадану инкишоф ёфтани жанри ток-шоу ин тиҷорату реклама-

ву "пиарсозӣ" мебошад: «Шуҳрати беандозаи ин жанр аз натиҷаи авзои тиҷора-

тии ВАО-и замон, муборизаи беамон барои бинандаи оммавӣ–истеъмолкунандаи 

асосии реклама мебошад» [70, с. 80]. 

Ҳарчанд бархе аз рӯзноманигорони ҷавон кӯшиши озодиро дар барномаҳои 

худ мекунанд, вале тарзи пешниҳод яксон аст. Аз барномаҳое, ки дар Шабакаи 

аввал то андозае мақоми худро дар жанри ток-шоу пайдо намуда буд, ин барно-

маи «Оила»-и Гавҳар Умарова мебошад. Он барномае буд, ки бинандагон беса-

брона интизораш мешуданд. Барномаи мазкур муаммоҳои рӯзгорро фаро меги-

рифту ба миён мегузошт. Гавҳар Умарова дар китоби «Ток-шоу дар Телевизиони 

Тоҷикистон» аз лаҳзаҳои корӣ ёд карда, менависад: «Ҳангоми таҳияи шоу-

барнома дар мавзуи «Момодоя кист ё чаро кӯдакон иваз шуданд?» 21 апрели 

2008 соати 19-у 30 дақиқа ба як муаммо ва риштаи сарбастае дучор гардидем. 

Мавзуъ, ки басо нозук буду ба тори дили инсон нохун мезад, идора намудани 

меҳмонони барнома ба дараҷае мушкил шуд, ки нигарон набудем. Иштирокчиё-

ни барнома ба чор гурӯҳи мухолиф тақсим шуданд: кормандони соҳаи тиб (аз 

сатҳи ноҳия то масъулони Вазорати тандурустӣ), волидайн ва тарафдорони Ну-

риддин, волидайн ва тарафдорони Кароматулло, бетарафон ё худ онҳое, ки ба ас-

ли масъала пурра сарфаҳм нарафтаанд. Худ тасаввур кунед, кӯдакон дар тавал-

лудхона ду бор иваз мешаванд, волидайн дар нӯҳсолагӣ онро эҳсос намуда, ба 

ҷустуҷӯ мебарояд, ҳақиқати ҳол дар ҳабдаҳсолагии онҳо муайян мешавад» [1, с. 

110]. 

Чунин муаммоҳои сарбаста дар зиндагӣ бисёр руй медиҳанд. Ҷолибияти 
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ток-шоу низ дар ҳамин аст, ки мавзуи интихобшуда аз ҳаёти воқеӣ гирифта ша-

вад. Дар баъзе ҳолатҳо мутахассис ба чунин тарз ҷараён гирифтани воқеа бовар 

намекунад.  Рӯзноманигор бояд дар ин маврид  вазифаи худро иҷро намояд. 

Муҳаққиқи амрикоӣ Уилям С. Пейли менависад: «Воқеанигор бояд кӯшиш 

намояд, ки ба ифшои далелҳои маълум ҳама гуна мухолифатро возеҳ карда, 

беғаразона аз ҳар ду тараф масоили ба ҳам зидро нишон диҳад, ки шунавандагон 

ва бинандагон худашон бо ёрии он хулоса бароварда тавонанд. Ҳадафи асосии 

баранда бояд воқеанигорӣ ва бетарафӣ бошад» [95].  

Ин ба он иртибот мегирад, ки то андозае ба он мушкилот таваҷҷуҳ  банд 

гардад. Ин ҷо мехоҳем ба тариқи мисол чанд гуфтаро аз яке барномаҳои ток-

шоуи ТВ «Сафина» орем, ки дар мавзуи мушкилоти театр буд: «Мушкилии 

нарафтани ҷавонон ва ё калонсолон ба театр ин на танҳо дар мо будааст. Натиҷаи 

тадқиқоти Хазинаи ҷамъиятии моликияти зеҳнӣ, ки соли 2016 гузаронида шуда 

буд, чунин аст: «Танҳо 6%–и одамони аз 16-сола то 25-сола ба театр мерафтаанд. 

Онҳо боз якчанд муқоиса кардаанд, ки масалан наздикии 34% ба варзиш бештар 

рағбат доранд, ба мусиқӣ ва сарояндагӣ 28%, ба пур кардани кроссвордҳо 18%, 

ба тамошои кинофилмҳо ва бозиҳои компютерӣ 25% рост меомадааст. Дар ҳамон 

мавод шумораи умумии он нафароне, ки ба театр мераванд ба 15% расидааст» 

[105]. 

Овардани чунин далелҳо, агар аз як ҷониб барномаро ранги дигар диҳад, аз 

ҷониби дигар донишу ҷаҳонбинии журналистро нишон медиҳад, ки дар ҳақиқат 

ӯ барои омода намудани барнома ҷӯстуҷӯ кардааст.  

Як нуктаро бояд зикр намуд, ки на ҳамеша дар барномаҳои ток-шоуи ша-

бакаҳои ватанӣ факт истифода мешавад. Ин ба он боис мешавад, ки бинанда  на 

ҳамеша ба телевизион бовар кунад. Ин омил ба он вобаста аст, ки «объекти теле-

визион психологияи аудитория» [66, с. 15] мебошад. Вазифаи асосии журналист 

ҳам дар он аст, ки бинанда ба ӯ бовар кунад. Танҳо дар ҳамин ҳолат метавонад 

журналист маҳбуби бинандагон гардад. Маълум аст, ки дар ток-шоу ҳама намуди 

роҳҳо барои ташкилу сабти барнома истифода мегардад ва чун аксари барно-

маҳои муваффақ бо шаклгирии хосса омода мешавад, сирри онҳо як муддат 
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пинҳон мемонад, вале бо мурури замон тамоми пинҳонкориҳо дар сохтори ток-

шоу фош мегардад. Бинандаи имрӯза зирак аст ва дар моварои интихоби васеъ 

қарор дорад. Ҷаҳонбиниву донишҳои шоумен боис мегардад, ки доираи аудито-

рияи барномаи худро вусъат бахшад: «Тамошобинони тоҷик низ ба «оинаи 

ҷамъиятӣ» хеле дақиқкорона, кунҷковона дида медӯзанд, зеро баробари 

пешрафти ҷомеа тамошобин низ тӯли солҳои охир аз гиру дори рӯзгор сабақҳои 

зиёде гирифт. Аз ин лиҳоз, «…кормандони телевизионро лозим аст, ки барои 

қонеъ гардонидани талаботи тамошобини имрӯза маҳорати касбии худро баланд 

бардоранд, донишҳои эҷодиву доимии ин соҳаи хеле муҳиму масъулиятнокро 

тақвият диҳанд» [43, с. 67]. 

  Муҳим он аст, ки ин сохтакориҳоро бинанда дарк накунад, зеро чун бар-

нома аз нигоҳи тамошобин ноқис менамояд, он ҷойи худро дар ҷомеа аз даст 

медиҳад. Ба ин хотир ровии барнома бояд то ҳадди имкон аз чорчӯбаи этикаи 

касбии худ берун наояд. Хусусан, дар ҳолате ки рӯзноманигор аз гуфти хеш рӯ 

мегардонад ва ё ақидаи худро дигар мекунад, барнома барои бинанда ҷолиб 

наметобад, зеро бинанда ба хотири манфиати шахсӣ назди оинаи нилгун мени-

шинад. Ин омилро як унсури асосии нодории мавзуъ ва мундариҷа гуфтан мум-

кин аст: камбудӣ дар кори кормандони шабакаҳои телевизиони ватанӣ аз он аён 

мегардад, ки дар онҳо кори коллективӣ, қариб умуман, мушоҳида намешавад. 

Дар Русия барои омода намудани як шоу-барнома аз 20 то 40 нафар кормандони 

телевизион ҷалб мешаванд. Дар Тоҷикистон тамоми фаъолият ба дӯши ду кас – 

рӯзноманигор ва коргардон аст. Ток-шоу дар телевизион хусусияти публисисти-

ро дорад ва онро аз рӯйи пешниҳод ба ду равия ҷудо менамоянд. 

1. Муқобилфикрӣ (алтернативӣ)  

           2. Озодбаёнӣ   

Дар қисмати аввал, яъне муқобилфикрӣ шакли пешниҳоди барнома дигар 

аст. Аудитория ба ду қисм ҷудо мешавад ва ҳар як қисм дар навбати худ барои 

ғолиб омадан ва ё рад намудани фикри гурӯҳи дигар кӯшиш менамояд. Бо ин 

намуди барномаҳо бештари вақт барномаҳои мубоҳисавӣ ва озмунӣ дохил меша-

ванд. Солҳои 2000-2003 дар шабакаи Тоҷикистон барномае бо номи «Сиёҳу 
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сафед» пешниҳод шуда буд. Ровиёни барнома Раҳмоналӣ Шералиев ва Қурбон-

назар Восеев буданд. Дар барномаи мазкур як мавзуъ пешниҳод шуда, аз ҷониби 

аудитория, ки ду қисм дошт, матраҳ мешуд. Дар шабакаи «Сафина» бошад ин 

намуди ток-шоу соли 2016 бо номи «Ҷамъу тарҳ» пешниҳод шуд. Муаллифони 

барнома Фирӯз Азизов ва Муҳиддин Нуров буданд. Ин барнома аз рӯйи барно-

маи шабакаи ОРТ-и Русия «Плюс и минус» (Мусбат ва манфӣ) гирифта шуда 

буд. Фарқ миёни барномаи «Сиёҳу сафед» ва «Ҷамъу тарҳ» дар он буд, ки дар 

барномаи «Сиёҳу сафед» мавзуъҳое интихоб мешуданд, ки аслан сабук буданд, 

ба мисли «хонадор шудани барвақтӣ ва ё дер» танҳо як ҷанбаро дарбар меги-

рифтанд. Барномаи «Ҷамъу тарҳ» бошад масъалаҳоеро интихоб менамуд, ки са-

ривақтӣ ва ҳалталаб буданд. Масалан «коргузории соҳаи тиб», «таҳсилоти фоси-

лавӣ», «имтиҳоноти тестӣ» ва ғайра.  

      Озодбаёнӣ яке аз омилҳои фарқкунандаи ток-шоу мебошад. Жанри мазкур аз 

дигар жанрҳо маҳз бо ҳамин хосият фарқ карда мекунад. Ҳама озодона сухан ме-

кунанд, фикри худро мегӯянд. Ҳеҷ як иштироккунанда дар барнома нисбат ба  

дигарон имконияти беш надорад. 

Ток-шоу ҳамчун жанри телевизионӣ ба худ шакл ва мундариҷаи хосса до-

рад. Ҳарчанд дар қисм-қисми ин жанр мо монандиашро бо дигар жанрҳо эҳсос 

мекунем, вале бояд гуфт, ки унсурҳои дигар жанрҳо ин жанрро ғанӣ ва комил 

мегардонад. Дар он як мавзуи ҷолиб аз тариқи баҳсу муколамаҳо баррасӣ гар-

дида, вокунишҳоеро дар ҷомеа ба миён меорад. Дар ток-шоу баҳс рукни асосӣ 

аст: «...мубоҳисаҳо ин муҳокимаи муташаккилонаи проблема таҳти роҳбарии ба-

рандаи барнома аст. Дар чунин мубоҳисаҳо меҳмонони барнома аз 3 то 16 нафар 

(вобаста ба мавзуъ) иштирок мекунанд» [3, с. 70]. 

Публитсистикаи экран як намуди намоишест, ки ҷомеа, коллектив ва шах-

сони алоҳидаро дар маҷмуъ якҷоя ва ҷудо-ҷудо, дар ягонагӣ ё бархӯрд инъикос 

менамояд. Таъбири боло ҳамчун хусусияти комил дар ток-шоу дида мешавад. Ин 

жанр ва жанрҳои хабарӣ фарқ мекунад, зеро агар аз тариқи хабар одамон чӣ рух 

доданро фаҳманд, аз тамошои барномаҳои публитсистӣ бинанда пурра дар бораи 

воқеа ва ё мавзуи  интихобшуда огоҳии нисбатан пурра пайдо менамояд. Аз ҳама 
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асосаш ин аст, ки дар барномаҳои ток-шоу аслан мутахассисоне даъват меша-

ванд, ки мавзуъро аз нигоҳи комил дарк карда ва шарҳ дода метавонанд: «Барои 

аудиторияро ба чизе бовар кунонидан журналист бояд ба студия онҳоеро даъват 

намояд, ки шоҳиди воқеа мебошанд, ба мавзуъ шиносанд» [68, с. 150]. Вале 

борҳо эҳсос мешавад, ки меҳмонон ба мавзуъ ошно нестанд. Ҳангоми омода 

намудани яке аз барномаҳои «Айёми шубоб аст» (соли 2017) мо барои ширкати 

мутахассисон дар барнома ба унвонии Кумитаи ҷавонон ва варзиш нома ирсол 

намудем.  Мавзуъ «нақши ҷавонон дар рушди илм ва ҷойгоҳи кумитаи ҷавонон 

дар ҳаёти ҷавонон» буд. Чун вақти сабт фаро расид, намояндагони кумита дер 

омаданд, пеш аз оғози барнома пурсон шуданд, дар кадом мавзуъ суҳбат мена-

моем? Вақте  ки аз мавзуъ огоҳ шуданд, аз иштирок даст кашидаанд, зеро доир 

ба мавзуъ маълумот надоштанд. Ин ҳолат, пеш аз ҳама, аз бетарафии кумита гу-

воҳӣ медод, ки нисбати тарғиби фаъолияти хеш бетараф аст. Ҳамин гуна ҳолатҳо 

дар шоуҳои телевизионҳои  ватанӣ зиёд мешаванд. Оқибат ё барнома сабт 

намегардад ва ё ҷавобгуйи талабот омода намешавад.  

Аз ин ҳисоб бинанда аз тариқи ток-шоу ҳам қисмати манфӣ ва ҳам қисмати 

мусбати масъаларо дарк карда метавонад. Чунин ба назар мерасад, ки имрӯз ток-

шоу дар рақобат бо дигар жанрҳои телевизионӣ ғолиб аст ва қонунияте низ 

вуҷуд дорад, ки рақобат барои ташаккули ин жанр мусоидат кардааст.  

Ба назари мо, чунин раванди мураккаб бештар ба табъу завқи аудитория 

робита дорад. Ҷойи инкор нест, ки дар бештаре аз кишварҳои бузург вобаста ба 

шароити мусоиди озодбаёниву гуногунфикрӣ ин гуна барномаҳо диданианд. Дар 

кишварҳои пасошуравӣ худсензураҳо монеаи аслии рушд наёфтани жанри маз-

кур аст, ки дар навбати аввали харобии мавзуъ дар онҳо нигаронкунанда мебо-

шанд. Қолаби якхела барои бинанда дилбазан низ гаштааст. Эроди зикршуда ба 

масъалаи пешниҳоди барномаҳои ток-шоу  ва  саҳнаи онҳо ишора менамояд. 

Ҳамчун анъанаи роиҷ дар барномаи ток-шоу истифода шудани як саҳна аст, ки 

пешаки бинанда дар куҷо қарор доштани гӯяндаи суханро медонад. Аз ҷониби 

дигар меҳмонони аксари барномаҳо такрор мешаванд, ки бинанда аз ин сохта-

корӣ ба таври амиқ огаҳ аст, ҷараёни минбаъдаи барномаро дар олами тафаккури 
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худ эҳсос менамояд. Ин ҷиҳат аз сифати пасти барнома ва дараҷаи нокифояи 

касбияти муаллифи барнома ҳам дарак медиҳад. Масъалаи «…ба манфиати худ 

истифода карда тавонистан ва ба манфиати худ истифода карда натавонистани 

барнома» [23, с. 47] нишон медиҳад, ки бояд шоумен пеш аз ҳама, таҷрибаи 

касбиро соҳиб бошад. Маълум аст, ки бо чунин аҳвол журналист ё шоумен наме-

тавонад,  ҳамқадами замона бошад ва талаботи фазои иттилоотиро дарк намояд.  

Аз рӯйи хосият ва таъйиноти комили ин жанр чунин бармеояд, ки дар 4-5 

соли охир (2015-2019) дар шабакаҳои ватанӣ барномае дар қолаби ток-шоу, ки 

тавонад бинандаро ҷалб ва ё мунтазир намояд, дида намешавад. Мубрам набуда-

ни мавзуъ ва ҷой надоштани баъзе ҷузъиёти ҳангомасоз монеаи аслии рушд 

наёфтани он аст. Заъфи руҳияи иттилоотӣ, маҳдудияти марзи андеша, касбияти 

нокомил, имконоти маҳдуди техникӣ ва дигар ҷузъиёти худсензура низ намегу-

зоранд, ки ин жанр инкишофи бомаром дошта бошад.  

Ҷомеа роҳи ҳалли мушкилоти худро дар барномаҳои телевизион ҷӯё ме-

гардад. Ба  ӯ назди касе барои маслиҳат рафтан лозим намеояд ва дар доираи 

аудиторияи барномаи ток-шоу ба аксар саволҳои худ ҷавоб меёбад. Маслиҳати 

равоншинос, ҳуқуқшинос, ҷабрдида, шоҳидон, мутахассис ва дигарон дар доираи 

як барномаи ток-шоу маҷмуӣ мешаванд ва ин ҳама муҳимтарин ҷузъёти ин жанр 

маҳсуб нестанд. Мантиқи ток-шоу он нест, ки журналист аз як тараф ҷонибдорӣ 

намояд ва барои маҳкум кардани ҷониби дигар талош кунад, балки бетарафона 

манфиати бинандаи умумро инъикос намояд.  

Ток-шоу ҳамчун барномаи телевизионӣ дар пешниҳоди мушкилоти рӯз ра-

вандҳои тозаи тарғиботро ба амал овард. Маҳз дар ҳамин навъи  барномасозӣ бо 

ширкати мардум аз табақаҳои гуногуни ҷомеа дида мешавад, ки муносибати 

ВАО ба қишрҳои ҷомеа яктарафа набуда, балки тамоми қишрҳои ҷомеа ба назар 

гирифта мешаванд. Агар дар тамоми барномаҳои телевизионӣ дар охири ҳар 

ҷамъбасту хулоса карда шаванд, ток-шоу хулосаи мавзуъро ба дӯши бинанда 

мегузорад ва бинанда метавонад вобаста ба пешниҳоди андешаҳои гуфташудаи 

меҳмонони барнома мавқеи хешро муайян намояд. Хулосабарориро ба дӯши би-

нанда гузоштани ровии барнома шакли тозаи барномасозӣ буда, боз ҳам дар ра-
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ванди рушди соҳаи телевизион нақш дошта метавонад. «ВАО ва журналист бояд 

назару андешаҳои гуногунро беғаразона ва бидуни таҳриф ба нашр расонанд. 

Дар матолиб бояд тавозуни назарҳо риоя гардад» [49, с. 13]. 

  Вобаста ба ин меъёр шоистаи зикр аст, ки на ҳамеша мавзуи интихобшуда 

саҳеҳ аст. Агар дар баъзе шабакаҳои ватанӣ чунин ҳолат як андоза ҷой дошта 

бошад, вале дар бисёре аз ин мавридҳо рӯзноманигорон то охири барнома чанд 

маротиб аз мавзуи асосӣ дур мешаванд. Аслан  маҳаки барнома низ дар он аст, 

ки тавонад мушкилотеро баён созад ва бо ҷамъ овардани мутахассисон роҳҳои 

ҳалли он пешниҳод карда шавад. Вақте ки бо барномаҳои ток-шоу дар шаба-

каҳои ватанӣ ошно мешавем, маълум мегардад, ки аслан онҳо мавзуи асосиро 

пурра ҳал карда наметавонанд. Ками дар кам барномаҳое дар ин жанр пешниҳод 

мешаванд, ки тавонанд дар ҳалли мушкилоте нақш бозанд.  

Ток-шоу чун дигар жанрҳои фаъоли телевизион вобаста ба имконият ва 

дастрасии технологияи ҷадиду муосир рӯз то рӯз дигар мешавад. Ин аз он рӯшан 

аст, ки вақтҳои охир истифодаи мултимедиа дар ин намуди барномаҳо фаровон 

истифода мешавад. Агар дар аввалҳо то андозае аудитория барои изҳори андеша 

фаъол набуд, солҳои охир як андоза эҳсос карда мешавад, ки мардум барои 

таҳлил намудани мушкилоти рӯзгор кӯшиш менамоянд. Аз ҷониби дигар, 

масъалаҳое, ки дар барномаҳо то андозае ба риштаи таҳлил кашида мешаванд, 

метавонанд дар ҷомеа вокуниш ба амал оваранд. Дар барномаҳои ток-шоу одат 

шудааст, ки дар бораи ваҳдат, сулҳ, ватандӯстӣ суҳбат намоем. Агар мутасадди-

ёни барномаҳои ток-шоу кӯшиш намоянд, ки мавзуъҳои дардноки ҷомеаро ба 

риштаи таҳлил кашанд, ба манфиат наздик хоҳад буд, зеро «телевизион бо 

таваҷҷуҳ ба арзишҳои ҷомеа» [50, с. 15] метавонад, ки маҳбубиятро соҳиб гар-

дад. Дар барномаҳои аввали ток-шоу, ки дар    Телевизиони Тоҷикистон намоиш 

дода мешуданд, борҳо шоҳид гардидаем, ки кӯшиш шудааст, то барнома ба бар-

номаҳои шабакаҳои хориҷӣ монанд бошад, вале мутасаддиёни барномаҳо ба 

мақсади худ  нарасидаанд, зеро (минталитет) фарҳангӣ шарқии мардуми тоҷик як 

андоза ба ин иҷозат намедиҳад. 

Рисолати ток-шоуи ватанӣ ҳамин аст, ки бояд бо назардошти табиати 
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мавзӯӣ таҳия гардад: «ток-шоу бояд як барномаи дорои ҳадафи мушаххас, созан-

да ва дурнамои ратсионалӣ бошад. Дар ин барнома ҳатман фарҳанги мардумӣ, 

хостаҳои иқлимию ҷуғрофӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ ба нисбат гирифта мешаванд, ва-

гарна он аз барномаи мубоҳисавию проблемавӣ дида, ба барномаи шавқовари 

беҳадаф, яъне бетаъсир монанд мешавад» [20, с. 150].  

 Монандӣ дар тамоми барномаҳои ток-шоуи шабакаҳои ватанӣ дида меша-

вад. Ҳатто баъзан мешавад, ки дар як рӯз ду барнома дар як мавзуъ мавод омода 

намудаанд ва ё як шахс дар ду барнома суҳбат кардааст. Якранг пешниҳод наму-

дани барнома шояд аз рӯйи интихоби роҳбарият бошад, то вобаста ба ин ё он 

ҷашнвора барнома пешниҳод намоянд, вале такрор ёфтани қаҳрамон аз фаъол 

набудани журналист дарак медиҳад, зеро корманди шабакаи телевизионӣ вази-

фадор аст барномаҳои ток-шоуи пешниҳодшударо тамошо намояд, то тавонад аз 

такрори ҳамсуҳбат раҳо ёбад. Камбудии дигаре, ки мо дар барномаҳои шаба-

каҳои ватанӣ мебинем, ин фарогир будани танҳо маркази ҷумҳурӣ мебошад. Дар 

аксари барномаҳои ток-шоу қаҳрамонон ва ё аҳли ауди–тория сокинони пойтахт 

мебошанд. Ҳол он ки даъват намудани мутахассисон ва ё ҷавонон аз ноҳияҳои 

тобеи марказ ва ё ноҳияҳои наздик ба шаҳри Душанбе мушкил нест. «Ток-шоу 

ин намоиши сернуфуз аст. Дар он ғайр аз модератор, шоумен (баранда) меҳмо-

нон (иштирокчиён) чун қаҳрамонони намоиш ширкат меварзанд. Ҳар яки онҳо 

тарзи гуфтор, ҳаракат, донишу малака, афкор, тарзу тариқи зиндагии хосса до-

рад» [70, с. 78].  

Имрӯзҳо телевизиони тоҷик марҳилаи нави фаъолиятро аз сар мегузаронад. 

Агар пештар мутахахассисон соҳибилм буданду бо гузаштани чанд озмун инти-

хоб мегардиданд, (2019) имрӯз қисмати асосии кормандони шабакаҳои телеви-

зиони  ватанӣ донишҷӯён мебошанд. Бинандагон маҷбур мешаванд, ки ба 

насиҳати ҷавонон дар экрани телевизион гӯш диҳанд, зеро онҳо қадамҳои аввали 

худро мегузоранду бо гузашти вақт камол меёбанд. Мутаассифона, дар барно-

маҳои ток-шоу низ аксари ровиён ҷавонон мебошанд. Шояд онҳо низ дар кори 

хеш пухта набошанд, вале чун қисмати бештари аҳолии кишварро ҷавонон таш-

кил медиҳанд, бинандаи асосии телевизионҳо низ ҷавонон мебошанд. Фаъолияти 
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телевизион ҳам барои осон гардонидани ҳаёти мардум аст ва бояд гуфт, ки пеш-

ниҳод намудани мероси ниёгон, тараннум намудани тамаддуни гузаштагон 

ҳамеша ба васф ниёз дорад. Вале маводи тарғибшуда дар асоси сохтор ва ё муас-

сисае пешниҳод мегардад, ки нафъи он асосан ба роҳбарияти ҳамон корхона ме-

расад, яъне ин ҷо низ манфиати шахсӣ аз ҷамъиятӣ боло гузошта шудааст. Дар 

яке аз барномаҳои «Айёми шубоб аст» (2016) сюжае пахш гардид, ки хосияти 

таблиғотӣ дошт, ҳарчанд таблиғи либоси миллӣ буд ва таҳлили хубро дар бар 

мегирифт, аммо таваҷҷуҳи беандоза ба корхонаи либосдӯзӣ эҳсос мешуд, ки 

ғаразнокиро ошкор мекард.  

Интихоби чунин мавзуъҳо, ки танҳо бо мақсади муаррифии  корхонаҳои 

ватанӣ (аз оғози басти нави корхона ва ё истеҳсоли намунаи маҳсулоти нав) 

пешниҳод мешаванд, дар шабакаҳои ватанӣ бисёр дида мешаванд, зеро ин гуна 

масоил ба тамоми қишри ҷомеа тааллуқ доранд. Интихоби мавзуъ ва дастрасӣ ба 

маълумоти зарурӣ яке аз самтҳои  асосӣ дар назди таҳлилгарони барнома мебо-

шад, зеро ҳар як рӯзноманигор вазифадор аст, аз сарчашмаҳо истифода намояд ва 

ҳангоми таҳлил талаботи мардумро дар чорчӯбаи қонун ба инобат бигирад.  

 Барои муқоисаи монандӣ ва тафовути миёни барномаҳои ток-шоуи шаба-

каҳои ОРТ-и Русия ва шабакаи «Сафина»-и Тоҷикистон ду барномаро интихоб 

намудем: «Айёми шубоб аст» ва «Пусть говорят»(Бигзор бигӯянд). Дар як жанр 

омода шудани ин барномаҳо монандии онҳост. Интихоби мавзуъ дар ин барно-

маҳо тафовути онҳоро нишон медиҳад. Мавзуи ҷолиб ва то андозае хислати сиё-

сидошта «Пусть говорят» (Бигзор бигӯянд)–ро диданӣ кардааст. Масалан, 

мавзуе, ки А. Малахов интихоб намуда буд, чунин оғоз гардид: «Москва, ток-

шоу. Пусть говорят. Мо дар ин барнома дар бораи таърихе ҳикоят мекунем, ки 

хомӯш истодан нашояд. Қиссаи муҳаббат. Ин қисса низ чун дигар қиссаҳо аз 

вохӯрӣ оғоз шуд. Поёни ин қисса зебо анҷом меёфт, агар ин воқеа дар Донбасс 

сурат намегирифт... Дар ин ҷо аллакай ҳаракатҳои ҳарбӣ оғоз шуда буданд» [97]. 

Мавзуи барномаи мазкур «Ҷанг ва сулҳ» ном дошт. Оғоз хеле кутоҳу 

диққатҷалбкунанда буд.  

Ин махсусиятро дар яке аз барномаҳои «Айёми шубоб аст» мебинем. Бар-
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номаи мазкур ду баранда дорад. Интихоби мавзуъ низ нисбатан ҷиддист: мушки-

лоти имрӯзаи ҳаҷви тоҷик.  

Дар муқоиса бо «Пуст говорят» (Бигзор бигӯянд), оғози барнома дароз аст, 

зеро ду баранда ду маротиба фақат сухани муқаддимавӣ мегӯяд. Муҳаққиқон бар 

он назаранд, ки ҳар қадар сухан кам бошад, колаби жанри  ҳамон қадар  дуруст-

тар сурат мегирад, зеро мушаххасгӯӣ аз ҳунари журналист дарак медиҳад. 

Баъд аз салом Малахов дар «Пусть говорят» (Бигзор бигӯянд) сюжаро 

пешниҳод мекунад ва мавзуъро барои аудитория мефаҳмонад, вале дар «Айёми  

шубоб аст» ровиён дар бахши аввал мавзуъро мекушоянд ва суҳбат оғоз меша-

вад.  

Монандии дигар дар шакли саҳна мебошад. Ҳар ду барнома низ дар сту-

дияи секунҷа сурат гирифта, аз се қисм иборатанд: қаҳрамонони барнома, ки бе-

восита ба мавзуъ ошноянд, аудитория, онҳое, ки мавзуъро медонанд, вале аз 

қаҳрамонон бехабаранд ва ровӣ ва ё ровиён, намояндаи телевизион, ки маҷрои 

суҳбатро дар даст доранд. Дар омӯзиш маҳз ҳамин монандиҳо ба инобат гирифта  

мешаванд.  

Дар тақсимбандии ҳатмии навъҳои ток-шоу то ҳанӯз назарияи мушаххаси 

илмӣ вуҷуд надорад. Одатан онро аз рӯйи мавзуъ ҷудо менамоянд. Аз рӯйи 

қолабҳои жанрӣ низ як навъ шаклбандии он вуҷуд дорад, аммо ба таври парешо-

ну шартӣ навъҳои гуногуни интернетии он зикр карда мешаванд, ки як андоза ба 

табиати жанрии ток-шоу қаробат доранд. Ҳарчанд муҳаққиқон хеле пештар ба 

таври умумӣ чунин навъҳои ток-шоуро ҷудо кардаанд: «...пули телевизионӣ (те-

лемост), теледебат, суҳбат (мусоҳиба), мубоҳиса–баҳс» [20, с.150]. Таҳаввулоти 

рӯзафзун чорчӯбаву доираҳои навро ба вуҷуд овардааст, ки онҳоро ҷузъҳои тар-

кибии ток-шоу номидан саҳеҳтар аст: «…дар барномаҳои телевизион истифода 

кардани унсурҳои мултимедиа аз қабили инфографика, слайд–шоу ва аниматсия 

таваҷҷуҳи тамошобинро бештар ҷалб менамояд. Фаҳмидани мавзуъҳои мушкил-

фаҳмро осон менамояд» [10, с. 10]. 

Шакли маъмултарини барномаи ток-шоуро метавон ток-шоуи фарҳангиву 

фароғатӣ номид. Ин навъи ток-шоу тамоми шаклҳои шартии дигари ин жанрро 
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омехта менамояд. Дар як қатор ток-шоуҳо аксар вақт мавзуи мусиқӣ пешниҳод 

мешавад ва ё аксар бахшҳояш бо мусиқӣ сохта мешавад. Ин намуди ток-шоу аз 

дигар навъҳои ток-шоу бо он фарқ мекунад, ки тарзи пешниҳод ва мақсади муа-

йян дорад. Масалан, дар шакли маъмулии ток-шоу дар куҷо поён ёфтани 

мавзуъро намедонанд, вале аксар барномаҳои ток-шоуи фароғатӣ хосияти озму-

нӣ дошта, дар онҳо ғолиб муайян карда мешавад. Дар Телевизиони Тоҷикистон 

барномае бо номи «Шоҳмот» пешниҳод мешавад. Барнома барои муайян наму-

дани дониши ҷавонон аст. Дар ҳар барнома як гурӯҳ ғолиб меояд. Шакли пеш-

ниҳоди барнома ва бахусус саҳнаи он ба барномаи «Угадай мелодия» монанд 

аст, вале ин ҷо технология, ки бояд истифода шавад, ба талаботи рӯз ҷавобгӯй 

нест. Агар дар барномаҳои шабакаҳои Русия  студия бо шишаҳои гуногун ва ча-

роғҳои рангоранг оро ёфта бошад, дар студияҳои телевизионҳои ватанӣ ҳама 

ҷиҳозҳо аз қоғаз ва ё аз латтапора сохта мешаванд. «Видео воситаи беҳтарини 

ҳуҷҷати асоснок аст». Бо пешниҳоди навори наву тоза ҳар як барнома имкони 

бештари пайдо намудани бинандаро дорад.  

Ба ҳамин монанд, дар шабакаи «Сафина» солҳои 2013-2015 барномаи оз-

мунӣ миёни хонандагони мактаб, литсей ва донишкадаҳо бо номи «Маҳорат» 

пешниҳод мешуд. Барномаи  мазкур низ аз  камбудӣ холӣ набуд, вале коргардо-

ни барнома бо истифода аз ҳар гуна чароғҳо студияро диққатҷалбкунанда  наму-

да буд. Дар шабакаҳои Русияву Амрико низ ҳамин гуна барномаҳо пешниҳод 

мешаванд, вале шакли баҳогузорияшон тариқи паёмак (смс) сурат мегирад, яъне 

чунин барномаҳо мустақиман пешниҳод мешаванд. 

Шакли аввалаи ток-шоуи фарҳангӣ ба суҳбати телевизионӣ ва ё суҳбати 

мизи гирд монандӣ дошт. Танҳо дар ток-шоу фаъолияти ровии барнома нисбат 

ба суҳбати телевизионӣ назаррастар аст. Ин нозукӣ махсусияти хоссаеро касб 

намуд, ки пас аз он ба хусусияти равшани ток-шоу мубаддал гардид, зеро ток-

шоуро маҳз шоумен сохта метавонад. Муҳимияти шакли фарҳангии ток-шоу дар 

он аст, ки он дар як сохтор омода мешавад ва рӯзноманигору коргардон қудрати 

онро тағйир додан надоранд.  

Шакли дигари ток-шоу, ки хеле маъмул аст, ток-шоуи сиёсӣ мебошад. Он 
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андаке махсусияти иттилоотиро касб менамояд ва дар барнома дар атрофи як 

масъалаи муҳими сиёсӣ баҳсу таҳлили маълуме роҳандозӣ мегардад. Бархӯрди 

фарҳангҳо бо табиати сиёсии худ дар ин навъи шоуҳо бештар ба назар мерасад. 

Ҳамзамон, дар барномаҳо даъват ва ҷалб намудани одамони муваффақ низ ба 

маҳорати журналист вобаста аст.  

Дар ин навъи ток-шоу аслан мавзуъҳое интихоб мегарданд, ки сиёсиву 

ҷамъиятӣ буда, дар онҳо шахси масъул ва хизматчии давлатии мустаъфӣ ширкат 

менамояд. Дар телевизионҳои Ғарб дида мешавад, ки аксар масъалаҳои сиёсиву 

иҷтимоӣ аз тариқи барномаҳои ток-шоу бариштаи баҳс кашида мешаванд. Дар 

барномаҳои шабакаҳои Русия ва Украина низ ин масъала матраҳ мегардад ва 

ҳамеша намояндагони ҳизбҳои гуногун меҳмони барномаҳои ток-шоу мебошанд. 

Дар ин гуна ток-шоуҳои фармоишӣ бо назардошти манфиатҳои фазои иттилоотӣ 

амал карда мешавад. "Рушди бемайлони ВАО, ки дар он телевизион, радио, 

маҷаллаву дигар воситаҳои ахборӣ, аз ҷумла интернет дохил мешавад, ки нақши 

хеле муҳим дар таъмини амнияти иттилоотӣ дорад" [53, с. 72].  

Аксар вақт аён мегардад, ки онҳое ки дар ин гуна барномаҳо ширкат 

мекунанд бо далелҳои аниқ ва суханҳои таъсиркунанда сухан меронанд. Ин 

шакли гуфтор хусусияти хоссаи жанрро муайян мекунад. Агар дар ток-шоуи 

анъанавӣ дар дилхоҳ мавзуъ дилхоҳ шахсон сухан  гӯянд, дар ток-шоуи сиёсӣ ин 

имкон ба ҳар кас пешниҳод карда намешавад.  

Реалити-шоу навъи шоу аст. Дар он хусусиятҳои дигар илова мешаванд. 

Агар дар шоуҳои муқаррарӣ иттилоот ва таҳлилу баррасӣ муҳимтар бошанд, пас 

реалити-шоу хусусияти фароғативу саргармсозиро пайгирӣ менамояд. Ҷараёни 

шаклгирии реалити–шоу сохта нест ва гӯё дар он ҳама чиз табиӣ сурат мегирад. 

Истилоҳи англисии «reality» (воқеият) онро мефаҳмонад, ки бояд аудиторияи ин 

шоу худро озод эҳсос намояд. Хусусияти реалити–шоу он аст, ки бинанда бояд 

чунин эҳсос кунад, ки муҳтаво ва навор тариқи камераи пӯшида шакл пайдо кар-

дааст. Бояд бинанда бовар кунад, ки иштирокчиёни реалити–шоу махсус 

даъватшудагон нестанд. Қаҳрамони релити-шоу чун ҳунарманду актёр ба назар 

намерасад. Онҳо аз рӯйи нақша ва маслиҳати пешакӣ сухан намегӯянду ҳама чиз 
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дар як саҳнаи озоди зиндагӣ мустақиман сурат гирифта истодааст. Дар ҳақиқати 

ҳол реалити-шоу низ сенарияи худро дорад ва режиссёрону ҳайати наворбардо-

рон дар он заҳмат мекашанд. Аммо ин ҳолатро на танҳо бинанда, ҳатто ишти-

роккунандагони шоу эҳсос наменамоянд. Агар чунин ҷараён гирифтани реалити–

шоу то ба охир идома ёбад, дар асоси он, паҳлуҳои алоҳидаи зиндагии оилавии 

як нафар аҳаммияти ҷамъиятӣ пайдо карда метавонад. Реалити–шоу пахши он-

лайнӣ дошта, дар Британияи Кабир ва ИМА бештар доман паҳн кардааст. Дар ин 

жанр саҳнаи бевоситаи зиндагӣ нишон дода мешавад. Як талаботи дигараш он 

аст, ки махсус сенария надорад. Хосияти муҳимми реалити-шоу он аст, ки ба би-

нанда таъсири равонии бештар гузорад. Дар баробари баъзе барномаҳои фароға-

тиву саргармсозанда, ки ба тарбияи завқи коҳида мусоидат мекунанд, ё ин ки 

вақтдузд мебошанд, реалити–шоу низ дорои паҳлуҳои манфӣ мебошад. Ба эҳсос 

бештар сару кор дошта, ташвишу изтиробро бедор менамояд. Аммо дар баъзе 

ҳолатҳо бо таъсири махсус ба ҷаҳонбинӣ дар ташаккули фикри солим низ мусои-

дат мекунад. Шоу-бозиҳои телевизионӣ ба релити–шоу наздикӣ доранд. Ин жанр 

зистан, мубориза бурданро меомӯзад. Реалити–шоу оғозу анҷоми номаълуми 

ғайриинтизор дорад. Дар телевизиони тоҷик алҳол чунин навъи ток-шоу вуҷуд 

надорад.  

Шоу-мусиқӣ. Муҳиммияти чунин намуди шоу дар он аст, ки тариқи му-

сиқӣ ва суруд ба шуури одамон таъсир мерасонад. Шояд таъсири равонӣ сабаб 

гардида, ки имрӯз бинандагони чунин намуди шоу хеле зиёданд. То ба имрӯз 

маълум шудааст, ки дар ҷомеа масъулин мусиқиро ба ҳар мақсад истифода 

намудаанд. «Мусиқӣ низ ҳамчун мағал (шавқун), воситаи таъсири муассир ме-

бошад. Истифодаи дурусти ҳамоҳангии мусиқиву мағал эҳсоси саҳеҳию эъти-

моднокии ҳодисаю воқеаҳои рӯйдодаро ба вуҷуд меорад ва ба ҳисси шунаванда 

таъсир мерасонад. Мусиқӣ метавонад ҳар гуна маводро оро диҳад, вале он набо-

яд ҳамчун унсури ородиҳанда хизмат кунад». 

Ҳамин тариқ, шакли аз ҳама бештар паҳнгаштаи ток-шоу имрӯз шакли 

шоу–мусиқӣ ба ҳисоб меравад. Ҳамзамон, бояд изҳор дошт, ки на танҳо дар ин 

намуди барномаҳо фақат мусиқӣ ва ё суруд истифода мешавад, балки дар баъзеи 
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барномаҳо суҳбат, баҳс перомуни  таърих, муҳтаво ва муаллифи суруду оҳанг 

низ сурат мегирад. Ба назари мо, дар ток-шоуҳои мусиқӣ се нуктаи муҳим ба 

назар мерасад. Аввалан  сурудҳое интихоб мешаванд, ки маъруф шудаанд, яъне 

сухан атрофи таблиғи суруд аст. Қисмати дуюм, муваффақияти журналист аст. 

Ровии барномаро лозим аст бо тарзи пешниҳоди барнома ҳам ба иштирокчиён ва 

ҳам ба бинандагон маъқул бошад, зеро дар ин ин навъ барномаҳо иштирокчиён 

нақши бинандаи бевоситаро иҷро мекунанд. Қисмати сеюм, истифодаи ҳаҷви 

публитсистӣ аст. Дар ток-шоу пешниҳод намудани ҳаҷв кори нав нест. Дар ин 

навъи барномаҳо ровиҳо ҳунари ҳаҷвнигориро доранд. Ин навъи пешбурди бар-

нома шаклан ба жанри ток-шоу ва  ба вазифаи      шоумен машғулияти тоза зам 

менамояд.  

Шоу–бозиҳо. Дар ин гуна шоуҳо нақши тиҷоратӣ ва сармояҷӯии телевизи-

он дар меҳвари асосӣ қарор дорад. Дар шоу–бозиҳо масъалаи асосӣ банд наму-

дани андешаи қаҳрамон ба ин ва ё он савол мебошад. Бо равона намудани ан-

дешаи қаҳрамон ба дигар бахши савол ровӣ ҷавобгӯяндаро аз ҷавоби дуруст дур 

мекунад. Ин ҳолат аксар вақт дар барномаи «Интелект шоу»-и Телевизиони Са-

фина сурат мегирад. Ин ҷо метавон барномаи «Поле чудес»-ро  ҳам ном бурд, ки 

аз саволу ҷавоб иборат аст. 

Ток-шоуҳои чеҳрасоз. Хосияти публитсистии телевизион бо ваҷҳи 

чеҳрасозӣ таърихи тӯлонӣ ҳам дошта метавонад. Чеҳрасозиву ҷустуҷӯйи 

чеҳраҳоро муҳақиқон «талант–шоу» [73, с. 117] низ мегӯянд. Муҳаққиқ И. Усмо-

нов «чеҳраи дидании журналисти телевизион» [84, с. 94]-ро таъкид кардааст. 

Таъбири «чеҳраи диданӣ» ба ду самт ишора мекунад: нахуст барандаи намоиш ва 

дуюм оне, ки ба барнома даъват мешавад. Дуруст аст, ки телевизион дар навбати 

аввал зоҳири чеҳраро пайгирӣ менамояд, аммо аз ҷониби дигар, олами маънавии 

чеҳраҳо низ сарфи назар нест. Омили муҳим қаҳрамони интихобшуда мебошад. 

Дар чунин барномаҳо бештар ситораҳои санъат, кино ва фарҳанг ҷалб мешаванд.  

Дар тамоми барномаҳои ток-шоу ҳаёти одамон дар ҷойи аввал меистад. 

Дар кадом ҳолате, ки рӯзноманигор мавзуъ интихоб кунад, вобаста ба хати сужа 

қаҳрамонро интихоб менамояд. Ин ҳолат бештар дар барномаи «Пусть говорят» 
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(Бигзор бигӯянд)-и шабакаи ОРТ-и Русия дида мешавад. Муҳаққиқон ҳақ 

ҳастанд: «...дар олами телевизион сару садоҳое аз ин қабил ба гӯш мерасанд; ток-

шоу аз одамон ситора месозад, ситораҳо ток-шоуро ба миён меоваранд» [70, 

с.79]. Аз ин навишта ду матлабро метавон дарёфт: аввал ин ки ҳар барномаи те-

левизионӣ ба хусус, ток-шоу қудрат дорад ровӣ ва ё қаҳрамонашро ситора бисо-

зад, дуюм ин ки агар ровии барнома ситора бошад, ток-шоу низ зуд муваффақ 

мешавад.  

Ток-шоуҳои мавсимӣ. Як қатор барномаҳои ток-шоу мавсимӣ ҳастанд. 

Баъзе муҳаққиқон ин навъи ток-шоуро бинобар нашри пайваста надоштану до-

имӣ набудан зикр кардаанд. Ба ин гурӯҳ барномаҳо барномаҳои озмунӣ низ до-

хил мешаванд. Барномаи «Голос» (Садо) аз шабакаи ТНТ, барномаи «Ты супер» 

(Ту беҳтарин) аз шабакаи НТВ, барномаҳои «Ту метавонӣ», «Маликаи хушхи-

ром» аз ТВС аз қабили ҳамон барномаҳое мебошанд, ки дар мавсиме пешниҳод 

гардиданд ва ё мегарданд.  

Шоу-ҳангома. Аслан тамоми ток-шоуҳо ҳангома мебошанд. Чунон ки дар 

таҷрибаи телевизионҳои  Русия  мебинем, ток-шоу барномаи сирф таҳлиливу 

сиёсӣ нест ва дар асоси таҷаммуи фарҳангу равоншиносӣ ба вуҷуд омадааст. Дар 

аввалин давраҳои пайдоиши худ ин жанр аз рӯҳи фарҳангии комил бархӯрдор 

буд ва бештар ҳаёти шахсиятҳои шинохтаи санъатро фаро мегирифт. Бо гузашти 

вақт таъсири ҷанбаҳои сиёсӣ ба он бештар гардидааст ва дар ҳошияи як руйдоди 

муҳимми сиёсӣ худи ҳамон рӯз шоуи телевизионӣ таҳия карда мешавад. Ҳанго-

ма–шоуҳо ба сиёсат наздиктаранд ва дар кутоҳтарин фурсат дар байни омма во-

кунишҳои бузургеро ба вуҷуд меоваранд. «Ҳангома-шоуҳо, агар сареҳ нигоҳ ку-

нем, ба журналистика дахл надоранд, онҳоро корчалонҳое доир мекунанд, ки ин 

ҳамаро барои худсармоясозӣ истифода мекунанд» [83, с. 134]. Дар шоу-ҳангома 

хусусияти иттилоотиву маълумотӣ дар мадди аввал қарор мегирад. Иттилоъ ҳам-

чун ҷавҳари ҳар як жанр шинохта мешавад ва шоу–ҳангома аз он нозукона исти-

фода мекунад.  

Шоу-мултимедиа. Дар вазъи имрӯзаи барномасозӣ маълум гардидааст, ки 

барномаҳои классикии шоу ҷойи худро ба намоишҳои сиёсие додаанд, ки дар 
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онҳо матн тариқи навор санъаткорӣ мешавад. Аксар вақт рӯзноманигорон ин ҳо-

латро дар ток-шоу истифода менамоянд. Яъне навиштаеро дар экран ба бинанда 

нишон медиҳанд, то худ бихонад. Дар ин ҳолат навор барои бинанда ҷолиб аст. 

Ҳангоме  ки бинанда навиштаро мутолиа менамояд, хубтар ба мавзуъ ошно ме-

гардад, то оне  ки як нафар масъаларо барои бинанда бозгӯ намояд. Ин коргузо-

риро дар телевизион «мултимедиа» мегӯянд, ки дар даҳсолаи охир миёни барно-

маҳои телевизионӣ мақом пайдо намудааст. Ин намуди барномасозиро метавон 

дар барномаҳои шабакаҳои ватанӣ низ шоҳид гардид. Барномаи «Ҳукм»-и Теле-

визиони Сафина намунае аз он аст.  

Шоу-телемост. Телемостро дар журналистикаи рус ҳамчун жанри алоҳида 

медонанд. Ин жанри хоссаи телевизион мебошад, ки дар як вақт бинандагони 

чанд минтақаро, ҳатто чанд давлатро бо ҳам мепайвандад. Дар Иттиҳоди Шуравӣ 

ин намунаро бори аввал Фил Донахю бо ҳамроҳии Виладимир Познер сабт карда 

буданд. Хоссагии ин намуди барномаҳо дар он аст, ки дар тамоми нуқтаҳо ва ё 

маконҳо як журналист ҳозир аст. Чунин тарзи  коргузорӣ танҳо кори як ҳайати 

эҷодӣ нест, балки кори кормандони як шабака аст. Дар шабакаҳои телевизионии 

ватанӣ телемост қисмате аз шоу ва барнома ҳисоб мешавад. Ин тарзи барнома-

созӣ дар давлатҳои Осиёи Миёна кам ба назар мерасад. Вақтҳои охир аз ин жанр 

журналистони шабакаи «Ҷаҳоннамо» ва кормандони бахши иттилоотии Телеви-

зиони «Сафина» низ истифода менамоянд. Ҳарчанд сохтакории онҳо маълум аст, 

вале аз уҳдаи пешниҳоди жанр мебароянд. Телемост аслан яке аз қисмҳои ток-

шоу мебошад. Қисмати фарқкунандаи он ҷалби шумори бештари бинандагон ба 

телевизион аст. Аксар вақт меҳмонон барои чунин барномаҳо басанда нестанд. 

Чунин  барномаҳо, пеш аз ҳама, дар вақте пешниҳод карда мешаванд, ки мавзуъ 

муҳим буда фаврияти он бештар аст. Вақте  ки телемост мегӯем, бинанда дар худ 

ҳисси муҳиммияти мавзуъро эҳсос мекунад. Дар замони имрӯза (соли 2020), ки 

дар аксари кишварҳои ҷаҳон хафи бемории «коронавирус» ба қайд гирифта 

шудааст, ин тарзи барномарезиҳо бештар дида мешавад. Дар аксари шабакаҳои 

Русия, шакли тозаи намоишҳои ток-шоу ҳамингуна сурат мегирад. Шакли тозаи 

ток-шоу имрӯз дар ҷомаи телемост сохта мешавад. Масалан, рӯзноманигор аз 
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макони худ истода барномаро оғоз мекунад ва аз тариқи интернет бо қаҳрамонҳо 

пайваст мешавад ва онҳо дар шакли ҳозир будан бо ҳам суҳбат меороянд. Ҳар-

чанд то як андоза ин сохтор қолаби пешинаро мешиканад, вале ҳолати ба 

вуқуьомада ин вазъро тақозо мекунад, зеро вобаста ба пешниҳоди Созмони 

ҷаҳонии Тандурустӣ дар як макон ба ҳам омадан манъ карда шудааст. Ин ҳолат 

агар, аз як ҷониб мавқеи ток-шоуро танг кунад, аз ҷониби дигар, муваффақият ва 

зарурати онро дар ҷомеа муаррифӣ менамояд, яъне дар ҳама ҳолатҳо ҷомеаи 

имрӯза ба барномаҳои шифоҳӣ бахусус, ток-шоу ниёз дорад. 

Ток-шоу жанри мукаммалу калонҳаҷм мебошад. Хусусияти жанрии он дар 

ҳамоҳангӣ бо дигар жанрҳо маълум мешавад, яъне хосиятҳои дигар жанрҳоро ба 

ҳам оварда, як нозукии тозаро ба вуҷуд меорад. Унсурҳои дигар жанрҳо вобаста 

ба мавзуъ ва имконият аз ҷониби мутасаддиён истифода мешаванд. Муҳаққиқон 

бар он андешаанд, ки ҳар қадар дар барномаҳои ток-шоу мутахассисони гуногун 

даъват карда шаванд, ҳамон қадар барнома диданӣ мебарояд. Пас, аз ҳар барнома 

боз саволи «киро бояд даъват намоем?» пайдо мешавад, зеро шахсонеро бояд ин-

тихоб намуд, ки вобаста ба мавзуъ маълумот дошта бошанд, то тавонанд ба су-

олҳои аудитория пурра ва дуруст ҷавоб гӯянд. Ҳамчунин, лаҳзаҳои ҳаёти қаҳра-

монон, ки баён карда мешаванд, метавонад барои иштироккунандагон ва би-

нандагон муҳим бошад. Қобили  зикр аст, ки мундариҷаи барнома ба мисли ин-

тихоби мавзуъ бисёр муҳим аст. Чунон ки гузоштани ном дар барнома нақш до-

шта метавонад, мундариҷаи он низ бояд ҳамон гуна ранг гирад, зеро сарфи назар  

аз оне ки чи гуна шахсон дар барнома ширкат менамоянд, бинанда муҳтавои 

барномаро интизорӣ мекашад. Барои мутасаддиёни барнома низ пеш аз ҳама, та-

ваҷҷуҳи бинанда дар ҷойи аввал меистад. 
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БОБИ III 

ВИЖАГИҲОИ ИНТИХОБИ ҚАҲРАМОН ВА ТАҲИЯИ БАРНОМА 

 

3.1. Нақши шоумен, модератор ва интервюер дар таҳияи ток-шоу 

 

Меҳнати дастаҷаъмӣ дар ҷилои саҳна (декоратсия) муҳимтарин  омили 

ҷалби тамошобин аст. Дар назари  аввал декоратсия диққати бинандаро ҷалб 

менамояд. Кадри нахустин метавонад дар навбати худ нақш бозад. Ток-шоу 

метавонад аз ҳисоби аудитория, зебоии декоратсия, тозагии навор ва махсусияти 

мавзуъ диққатҷалбкунанда бошад, аммо асоси ҷаззобият ба мавзуи интихобшуда 

вобаста аст, ҳар қадар мавзуъ барои бинандагон наздик бошад, ҳамон қадар хуб 

қабул мешавад. 

Чунонки таъкид гардид, дар пешниҳоди барномаҳои телевизионӣ ороиши 

саҳна (декоратсия) нақши калон дорад. Декоратсия дар барномаи телевизионӣ ба 

ҳайси ҷилди китоб аст, ки бозгӯйкунандаи матни он ҳисобида мешавад. Бинанда 

бо дидани декоратсия доир ба барнома ва зебопарастии мутасаддиёни он хулоса 

мебарорад. Бахусус, дар барномаҳои ток-шоу, ки нисбат ба дигар навъи 

барномаҳо вақти бештар доранд, декоратсия бисёр муҳим мебошад. Дар 

барномаҳои ток-шоу мутасаддиён барои сохтани декоратсия маблағҳои калон 

сарф менамоянд. «Инъикоси амиқи воқеият аз рӯҳияи эҳсосбахши ин инъикос, аз 

ҷузъиёти аслии маҳорати муаллиф ба шумор меравад» [22]. Пешниҳод, рангубор 

ва коркарди саҳнаи барнома низ ба ҷаҳонбинии мутасаддиён вобастагии зиёд 

дорад.  

Декоратсияҳо гуногун мешаванд. Намуди маъмули  саҳнаороӣ ба таври 

классикӣ аст. Чунин ороиши саҳна ба ангори ҳеҷ як ҳолат нест, яъне аз саҳна 

бинанда чизе гирифта наметавонад. Ин намуди саҳнаороӣ хоси барномаҳои 

шабакаҳои телевизионии Тоҷикистон аст. Саҳнаи барномаҳои ток-шоу нисбат ба 

дигар барномаҳои телевизион фарқ мекунад. Коргардони барномаҳои ток-шоу 

ҳамеша бар он мекӯшад, ки саҳнаи барномааш ба дигар барномаҳо монанд 

набошад. Аз ҷиҳати сохт ҳам ин намуди саҳнаҳо ба куллӣ фарқ мекунанд. 
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Саҳнаи ток-шоу ба шакли секунҷа пешниҳод шудааст,  яъне дар як тараф 

қаҳрамони барнома, дар тарафи дуюм аудитория ва дар тарафи дигар шоумен 

меистад, ки дар рафти барнома ҷойи худро иваз мекунад. Ба се қисм ва ё се кунҷ 

ҷудо намудани декоратсияи барнома тарзи ягона нест. Дар бештаре аз барно-

маҳои ток-шоу, ки дар солҳои охир рӯйи эфир омадаанд, мо дида метавонем, ки 

на ба таври секунҷа, балки гоҳе ду кунҷу гоҳи дигар ба шакли давра саҳнаороӣ 

намудаанд. Вақтҳои охир дар шабакаҳои Русия кӯшиш мекунанд, ки саҳнаашон 

даврашакл бошад. Ҳамзамон, дар аксари барномаҳои ток-шоу истифодаи мулти-

медия бештар ба назар мерасад. Мултимедия коркарди навгониҳои техникӣ ме-

бошад. Дар ток-шоу ин намудро дар ороиши саҳна истифода мебаранд, яъне, бо 

истифодаи экранҳои калон ва дар онҳо нишон додани расм ва ё пахш намудани 

навор. Ин намуди саҳнасозӣ асосан анъанаи кормандони телевизиони Ғарб аст. 

Нисбат ба дигар навъҳои ВАО фаъолият дар телевизион кори дастаҷамъӣ 

аст. Ба омода намудани саҳнаи барнома низ  гурӯҳи кормандон машғул меша-

ванд. Онҳоро декоратор ё ороишгари саҳна меноманд. Фаъолияти онҳо дар сту-

дияи телевизион аз он иборат аст, ки барои ҳар як барномае, ки дар студия сабт 

мешавад, саҳна гузоранд. Дар як рӯзи корӣ се-чор маротиба саҳнаи телевизионро 

тағйир медиҳанд. Кори онҳо дар рӯзҳои сабти барномаҳои ток-шоу вазнин 

мебошад, зеро агар саҳнасозон  дар барномаҳои суҳбат барои се ё чор кас саҳна 

омода намоянд, ки дар ток-шоу онҳоро лозим меояд, барои 50-60 нафар ҷой тай-

ёр намоянд. Ин коргузорӣ дар шабакаҳое сурат мегирад, ки як студияро барои 

чанд барнома истифода менамоянд. Масалан, дар шабакаи Телевизиони Тоҷики-

стон се студия фаъол мебошанд. Дар ин се студия тамоми барномаҳои дохилӣ 

сабт мешаванд. Ба ин хотир, кормандони саҳнаро лозим меояд, ки ҳар рӯз чанд 

маротиба барои барномаҳо саҳнаи мувофиқ омода созанд. Дар ин ҷо нақши рас-

сом низ назаррас аст, зеро тамоми саҳнаҳо аз рӯйи пешниҳоди рассом сохта ме-

шаванд. Ҳамчунин, ҳангоми пешниҳоди дилхоҳ лоиҳаи телевизионӣ нигоҳи рас-

сом ба инобат гирифта мешавад, зеро маҳз рассом ба шароитҳои телевизион 

мувофиқ будани барномаро муайян мекунад. 

Декоратсияи барномаҳо дар шабакаҳои бузург ҳар гоҳ кандаву аз нав сохта 
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намешаванд. Вобаста ба лоиҳаи пешниҳодшуда тӯли як муддат ва ё бештар ин 

саҳнаҳо истифода мегарданд. Ин ба он хотир аст, ки аксари барномаҳои ток-шоу 

дар шабакаҳои бузург бо маблағи калон сохта мешаванд ва то охири лоиҳа ин 

саҳна нигоҳубин мешавад. Аз ҷониби дигар, тамоми шабакаҳои бузург нисбат ба 

шабакаҳои давлатҳои хурд шумори барномаҳояшон кам аст. Ин коркард имкон 

медиҳад, ки масъулини шабака декоратсияҳои худро ҳифз намоянд. Дар аксари 

шабакаҳои телевизионӣ, аз ҷумла дар Тоҷикистон низ шумори барномаҳо хеле 

зиёданд. Агар аз як ҷониб, зиёд будани номгӯйи барномаҳо барои шабака муш-

килӣ эҷод намояд, аз ҷониби дигар, кам дар эфир будани ин барномаҳо сабаб ме-

гардад, то лоиҳа муваффақ нашавад. Тарзи сохтани  декоратсия вобаста ба инти-

хоби самти барнома сурат мегирад. 

Барои мисол, мо метавонем ба чанд декоратсияи барномаҳои шабакаҳои 

ватанӣ ошно гардем. Барномаи «Дунё пур аз ҷавонист» дар як студияи холӣ сабт 

мешавад. Агар гӯем, ки барнома декоратсияи хосса надорад, хато намекунем. 

Дар студия ягон чузъиёти хурдтарине нест, ки ифшокунандаи номи барнома 

бошад. Танҳо аудитория (на дар ҳама ҳангом) ҷавононанд. Барномаи «Нигоҳи 

зан» (2007–2009) низ дар студияи марказии ТВС сабт мешуд. Дар студия коргар-

дон бо истифода аз имконият расмҳои зебои бонувонро овехта буд, ки хусусияти 

барномаро нишон медод. Ҳамчунин, истифодаи чароғҳои гуногун саҳнаро оро 

медод. Дар барномаи «Шоҳмот» (ТВТ) студия ба майдони шоҳмот монанд аст, 

ки бо истифода аз чароғҳои хосса ҷудо шудааст ва хеле рамзист. Барномаи "Фа-

зо"(2021) Телевизиони Сафина саҳнаи хоссаи худро дорад. Аз як тараф гурӯҳи 

навозандагон ва аз тарафи дигар меҳмонон хеле рамзӣ ва саривақтист. 

Рӯз то рӯз бештар гардидани шабакаҳои телевизионӣ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ба 

он меорад, ки маҳз ба ин самт маблағҳои калон сарф шаванд. Кормандони 

телевизион дар навбати худ кӯшиш менамоянд, ки шакли пешниҳоди нав пайдо 

намоянд, яъне барои аз ҳисоби мавзуъ, сабк ва декоратсия тақвият ёфтани тарзи 

пешниҳод кӯшиш мекунанд.  

Дар даҳ-понздаҳ соли охир тарзи пешниҳоди декоратсия ба куллӣ тағйир 

ёфт. Агар солҳои аввал студияи телевизион бо овезаҳои бо қалам кашидашуда 
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оро дода мешуд, баъдтар декоратсияҳои «зинда», яъне ҳаргуна фигураву ҷузъҳои 

сохташуда ва овезаҳо пайдо шуданд, баъдтар латтапораҳо барои ороиш истифода 

мешуданд. Ҳамин гуна ашёҳои гуногун ба миён омаданд, ки бо гузоштани онҳо 

саҳна ранги дигар мегирифт, ба муҳтавои барномаро мувофиқ мешуданд. 

Наворбардорон низ дар навбати худ дар сабти барномаҳои ток-шоу нақши хосса 

доранд, зеро ҳарчанд вазифаашон ба навор гирифтан аст, вале пайдо кардани 

кадри лозима ҳангоми суҳбат кори осон нест: камтарин табассум ва ё ҳолати 

дилтангии як иштироккунанда метавонад бинандаро ҷалб кунад, зеро ҳангоми 

дидани ин ҳолат бинанда назди худ савол мегузорад, ки «чаро хандид?», ва ё 

«чаро  рӯҳафтода шуд?». Иштироки наворбардорон дар ҳар шабака гуногун аст. 

Масалан, аз рӯйи навиштаи муҳаққиқон, «ҳангоми сабти барномаи «Пуст 

говорят» (Бигзор бигӯянд) аз 11 то 18 нафар наворбардор иштирок менамоянд» 

[20, с. 148]. Бо назардошти ҳамин бартарият муваффақияти шабака ва ё барнома 

низ муайян карда мешавад. Ҷолибияти ток-шоу аз ҷалби тамошобинони бевосита 

ба студия низ вобаста аст, яъне интихоби иштирокчиён низ муҳим мебошад.  

Муҳаққиқи соҳа Е. Прохоров навиштааст, ки «вазифаи журналистика аз 

маҷмуи масъулиятҳои он, аз хусусияти иҷро карда шудани онҳо иборат аст. Ва-

зифаи журналистика чи тавре ки бошад, нақши он дар иҷтимоъ ба он вобаста 

мешавад ва хусусияти фаъолияти журналистон низ аз он сарчашма мегирад» [59, 

с. 87].  

Ин гуфта ба он далолат мекунад, ки журналист бо қоидаву қонунҳои жур-

налистика пойбанд аст. Дар ин     сохтор ӯ имкон дорад, ки аз сохтори телевизи-

он ва вақт истифода намуда, дар кори хеш муваффақ шавад, зеро оне миёни мар-

дум мақом пайдо мекунад, ки ӯро ҳама медонанду эҳтиром мекунанд. Ин ҷо 

маълум мегардад, ки нахустин имкониятро барои муаррифӣ шудани журналист 

телевизион ба вуҷуд меорад. Миёни барномаҳои телевизион шахсияте, ки имрӯз 

бештар шинохта мешавад, ровии барномаҳои шифоҳӣ, яъне ток-шоу мебошад. 

Андешаҳо дар бораи шоумен ва фаъолияти ӯ хеле зиёданд, вале бояд иқрор шуд, 

ки ҳар ровии барномаи ток-шоу шахсият мебошад. Шахсият будан на ба хотири 

зебоӣ ё хушгӯйӣ, балки ба хотири барнома аст. Дар ток-шоу характери жанр им-
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кон фароҳам меорад, ки ровӣ қолабшиканӣ кунад ва ба бинанда наздик шавад. 

Бинандаи телевизион низ журналисти ҳақгӯву озодро дӯст медорад. Фарқи шо-

умен аз рӯзноманигори телевизион низ дар нисбатан озод будани шоумен аст. 

Ток-шоу майдони ифодаи фикру мулоҳиза мебошад, зеро ин шакли 

барномасозӣ ба як мавзуи хосса пойбанд набуда, дар он чандин мавзуъҳои 

дигари ба мавзуи асосӣ алоқаманд низ матраҳ мегарданд. Гоҳо мешавад, ки 

аудитория ба ровӣ итоат намекунад. Дар студия ҳатто муштзанӣ низ ба миён 

меояд. Барои баъзеҳо имконияти изҳори андеша кардан фаро намерасад. Ин 

ҳолатҳо аз намунаҳои диққатҷалбкунии барнома ба ҳисоб мераванд. Дар аксари 

барномаҳо пешниҳоди як андеша сабаби идеяи нав барои барномаи дигар 

мегардад ва аз баҳси бамиёномада мавзуи барномаи оянда интихоб мегардад. 

Занҷирбанд баррасӣ шудани мавзуъ бинандаро ба барнома наздик месозад. 

Муҳаққиқони тоҷик А. Қутбиддинов ва Ҷ. Раҳмонова навиштаанд, ки «воқеият 

ин ҷиддияти мавзуъро ошкоро изҳор кардан аст, ки дар навбати аввал ба мавқеи 

муаллиф ва маърифати ӯ вобастагии амиқ дорад» [37, с.59].    

Соҳибмаърифат будани журналист гувоҳ аз фарҳанги волои ӯст. Ба ин 

хотир  на ҳар як журналист дар ток-шоу метавонад эфирро ба нафъи худ 

истифода барад. Масалан, дар шабакаҳои телевизионии Русия даҳҳо нафар шо-

уменҳо барномаи ток-шоу доранд, вале на ҳамаро чун Андрей Малахов мешино-

санд.  

Ин ҷо метавон гуфт, ки ток-шоу барои чеҳрасозӣ нақш мебозад. Ба аксар 

барномаҳои ток-шоуи Русия роҳбари Ҳизби либералӣ–демократии Русия Влади-

мир Жириновский ба ҳайси меҳмон даъват мегардад. Бо ин роҳ ӯ тавонистааст аз 

худ як чеҳраи сиёсӣ бисозад. Агар аз як ҷониб, ширкат дар барнома ба нафъи В. 

Жириновский бошад, аз ҷониби дигар, ширкати ӯ барин чеҳраҳои сиёсӣ, ки дар 

аксар мавзуъҳо омодаи суҳбатанд, нуфузи барномаро баланд мебардорад. Ҳамин 

ҳол дар шоу–барномаҳои «Шоу бо Максим Галкин» ва ё «Шоу бо Филип Кирко-

ров» низ дида мешавад, ки ҳунармандон барномаи телевизиониро ба нафъи хеш 

истифода мебаранд. Дар барномаҳои дигари озмунӣ низ ба ҳайси ҳакам даъват 

шудани ҳунармандон, ба он боис мегардад, ки ба андешаи шоу чеҳрасозӣ меку-
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над, бовар намоем.  

Чунон ки  зикр шуд, дар ток-шоу як ҷузъи муҳим меҳмонони барномаанд. 

Маҳз аз ҳамин ҷузъ муаррифӣ оғоз мегардад ва онҳо метавонанд дар намунаи 

шахсияти худ чеҳраофарӣ намоянд. Дар яке аз барномаҳои «Сегодня вечером» 

(моҳи июни соли 2011) масъалаи аз ҷониби Тоҷикистон нигоҳ доштани ду тайё-

раи Русия матраҳ гардид. Дар барнома раиси ҳизби сиёсии «Яблоко» С. Миронов 

ширкат дошт. Ӯ дар барнома ҳамчун чеҳраи асосӣ муаррифӣ гардид ва то таво-

нист манфиатҳои Русияро тарафдорӣ намуд. Баъд аз ин барнома аз ҳисоби муар-

рифии раисони ҳизб дар овоздиҳии умумихалқӣ ҳизби «Яблоко» беш аз 4% овоз 

гирифт, ки нисбат ба дигар мавсимҳо бештар буд.  

 Ҳамин гуна мисолҳо дар мавриди аз ҷониби мансабдорон ба манфиати худ 

истифода намудани ток-шоу бисёр ба назар мерасад. Дар барномаҳои ток-шоуи 

шабакаҳои ватанӣ низ ин ҳолатро мушоҳида кардан мумкин аст. Дар аксари бар-

номаҳои шабакаҳои ватанӣ меҳмонон манфиати корхонаҳои хешро муаррифӣ 

менамоянд. Бояд зикр намуд, ки ток-шоу дар Тоҷикистон хеле кам пешниҳод 

мешавад ва баҳс дар студия якҷониба, ба манфиати як тараф сурат мегирад. Дар 

Телевизиони Тоҷикистон шоу барномаи «Шаҳрошӯб» бо ширкати ҳунармандон 

пешниҳод мегардид. Дар барнома муҳаррироне, ки масъул буданд, кӯшиш 

мекарданд, ки сурудҳои маъруфи ҳунармандонро дар ҳузурашон тақлид намо-

янд. Ин ҳам як намуди ҳаҷв ва ҳам як шеваи чеҳрасозӣ аст. Чеҳрасозӣ аз ҳама 

беш дар шабакаҳои Русия дида мешавад. Айни ҳол (2018) дар шабакаҳои Русия 

чор барномаи шуҳратдошта вуҷуд дорад, ки инҳо «Пусть говорят», «Прямой 

эфир» (Борис Горчевников) «Говорим и показываем» (Леонид Закошанский) ва 

«Мужское и женское» (Александр Гордон, Юлия Барановская) мебошанд. Аз 

рӯйи таҳлили ширкати «TNS Медиа АНЛИМИТЕД» (ширкати таҳлилӣ–

коммуникатсионии маркетинг), шумораи миёнаи бинандагон дар «Пусть гово-

рят» (Бигзор бигуянд) 8 миллиону 560 ҳазор нафар, дар барномаи «Говорим и 

показываем» (Мегӯем ва нишон медиҳем) 5 миллиону 400 ҳазор нафар, дар бар-

номаи «Прямой эфир» (Пахши мустақим) 6 миллиону 500 ҳазор нафар ва дар 

барномаи «Мужкое и женское» (Мардона ва занона) 3 миллиону 120 ҳазор 
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нафарро ташкил медиҳад. Ҳамин тариқ, барномаи «Пусть говорят» (Бигзор 

бигуянд) 5,7%, барномаи «Говорим и показываем» (Мегӯем ва нишон медиҳем)  

3,4%, барномаи «Прямой эфир»(Пахши мустақим) 3,0% ва барномаи «Мужкое и 

женское» (Мардона ва занона)  2,2% дар соли 2018 овоз гирифтаанд. Ин барно-

маҳо машҳуртарин ток-шоуҳо дар шабакаҳои телевизионии  Русия ба ҳисоб ме-

раванд. 

Мавзуъҳои асосии ин барномаҳо моҷарои хонаводагӣ, хатти талоқ, бе-

роҳагардӣ, куштор ва монанди инҳо ба ҳисоб мераванд. Чунон гуфта шуд, ин 

барномаҳо аз ҳама бештар бинанда доранд ва дар онҳо ширкат намудан худ 

чеҳра гардидан ба ҳисоб меравад. Аз ҳама бештар қаҳрамони ин барномаҳо Анна 

Калашникова будааст. Танҳо ба ин зан 6 пахши барномаи «Пусть говорят» 

(Бигзор бигӯянд) бахшида шудааст. Аз ишқи нахустин то маъракаи хонадоршавӣ 

ва ҷудошавӣ ҳамчунин таҳлили ДНК намудани ӯ барномаҳое буданд, ки би-

нандаи бештар доштанд. Анна дар яке аз суҳбатҳои худ мегӯяд, ки: «барои ман 

ширкат намудан дар ток-шоу ин шуҳрат пайдо намудан мебошад, зеро пас аз ҳар 

барнома шумораи  дӯстони ман дар сомонаи Инстаграм 50 ҳазор нафар зиёд ме-

шавад» [112]. 

Чеҳраи машҳури дигар Диана Шуригина мебошад, ки дар 5 барномаи 

«Пусть говорят» (Бигзор бигӯянд) ширкат намудааст. Зиёд будани бинандагон 

дар ин барномаҳо имкон медиҳад, ки нархи реклама дар дохили барнома боло 

равад. Ҳар яке аз ин барномаҳо 5 сония реклама қабул мекунанд ва ин намуди 

рекламаҳо моҳона ба ҳисоб мераванд. Масалан нархи 5 сония реклама дар 

«Пусть говорят» (Бигзор бигӯянд)463 ҳазору 520 рубл, дар «Говорим и показы-

ваем» (Мегӯем ва нишон медиҳем) 110 ҳазору 327 рубл, дар барномаи «Прямой 

эфир» (Пахши мустақим) 78 ҳазору 121 рубл ва дар барномаи «Мужское и жен-

ское» (Мардона ва занона) 38 ҳазору 107 рублро ташкил медиҳад. Дар фаъолияти 

кормандони ток-шоу барои ҷолибсозӣ бештар нақшро маблағ мебозад, зеро ба-

рои декоратсия хуб маблағи хуб лозим аст, барои харҷи қаҳрамонони хуб низ 

маблағ лозим аст ва ҳатто соҳиби даромад гардидани мутасаддиёни барнома низ 

сабаб мегардад, то ӯ барои бобати ҷолибсозии барнома андеша намояд.  Маблағи 
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бештар пешниҳод намудан ба шоуменҳо низ беасос нест, зеро маҳз чеҳраҳои 

муваффақ метавонанд муваффақияти барномаро нишон диҳанд. 

Барои ба даст овардани чунин муштариён, ки пули бештар медиҳанд, ло-

зим меояд, мутасаддиёни барнома қаҳрамонони хоссаро пайдо намоянд ва бо ка-

дом роҳе, ки бошад, ба барнома оранд. Мутасаддиёни барнома барои меҳмонон 

роҳкиро ва макони зист пайдо мекунанд ва ҳатто барояшон пули иловагӣ низ 

ваъда медиҳанд. Яке аз чеҳраҳои барномаи «Говорим и показываем» Александр 

Шпак мегӯяд: «Телевизион ба мисли як баҳр аст, ки агар садҳо одамон дар он 

ғарқ шаванд, касе парво надорад».  

Ин нукта ба он хотир аст, ки маҳз дар саҳнаи ток-шоу қаҳрамони барнома 

ба кӣ такя карданашро намедонад. Гоҳе ӯро ҳаромӣ меноманду гоҳе ҳаромхӯр, 

гоҳи дигар аз ӯ қаҳрамон ҳам месозанд. Анна Калашникова дар ширкати бори 

шашум дар «Пусть говорят» розӣ шуд, то барои муайян намудани падари писа-

раш таҳлили ДНК супорад, вале таҳлилҳо баръакс нишон доданд, дар ин ҳолат ӯ 

дар назди аудитория шарманда шуд. Ҳангоми суҳбат дар студияи «Дожд» 

мегӯяд: «агар медонистам, ки оқибат чунин мешавад, ҳеҷ гоҳ ба ин барнома 

намерафтам» [111].   

Чи гуна ранг гирифтани ҳолат дар барнома то вақти омода гардидани он ба 

ҳеҷ як иштирокчӣ маълум нест, зеро дар рафти барнома мавзуъ ба шохаҳои  ди-

гар тақсим мешавад ва аз як андеша ва ё ҷавоби ҳозирин метавонад суҳбат 

тағйир ёбад. Дар ин ҳолат одамоне, ки ба хотири муаррифии худ омадаанд гоҳ 

шарманда мешаванд ва ё гоҳи дигар баъди пахши барнома бекор мемонанд. Дар 

ҳамин гуна ҳолатҳо танҳо шоумен, ки набзи барномаро дар даст дорад ба онҳо 

кумак карда метавонад. Ӯ қодир аст, то як шахсро аз шармандагӣ дар ҷомеа ҳифз 

намояд. 

Яке аз омилҳои муҳим барои рушди жанри ток-шоу сарпараст мебошад. 

Мутаассифона, дар Тоҷикистон то имрӯз (2020) сарпарастоне пайдо нашудаанд, 

ки тавонанд барои хуб шудани як барномаи телевизионӣ сарпарастӣ намоянд. 

Дар шабакаҳои телевизионии  кишварҳои бузург барномаҳои ток-шоу яке аз 

омилҳои ба даст овардани маблағи калон барои соҳибкорон ҳастанд, вале ин 



93 
 

намуди коргузорӣ ҳанӯз дар Тоҷикистон пайдо нашудааст.  

Фаъолияти шоуменҳо дар барномаҳои ток-шоуи телевизионҳои 

Тоҷикистонро пурра инкор намудан аз рӯйи инсоф нест. Такмил ёфтани 

барномаҳову талоши шоуменҳо ба назар мерасад. «Махсусан таҳиягарони 

барномаҳои «Ток-шоу»-и Шабакаи якуми ТВТ «Чашмандоз»-и Ғайратшоҳи 

Аҳмадзоду Рустам Норов, «Неруи қонун»-и Абдураҳим Умаров, Воҳид 

Маҳмудов, «Мову Шумо»-и Сабоҳат Амонова, Бахтовар Абдуаҳадов (муаллифи 

ҳамкор), Аҳмад Абдуллоев доимо барномаҳои онҳо бо диди нави эҷодӣ таҳия 

карда мешаванд. Дар Муассисаи давлатии телевизионии «Сафина» 

журналистони ҷавон мавзуъҳо ва масъалаҳои доғи рӯзро дар барномаҳои ток-

шоу бо ҷалби мутахассисону коршиносони соҳаҳои гуногун мавриди муҳокима 

қарор медиҳанд.  

Ҳамзамон, метавон дар баробари рӯзноманигорони номбаршуда нақши 

Гавҳар Умарова (Оила, (ТВТ)), Ҳамроҳи Авлиёпур (Дар нимароҳ (ТВТ)), 

Раҳматулло Камолов (Гули маҳтоб (ТВТ)), Фаррух Собиров (Кастинг (ТВС)), 

Талабшо Муқимов (Паймон (ТВС)) ва дигаронро ёд кард, ки тавонистанд дар 

солҳои Истиқлолият дар жанри ток-шоу барномаҳои хуб омода созанд. 

Дар ин ҷо таъкид кардани ин нуқта мухим аст, ки рушд наёфтану 

диққатҷалбкунанда набудани ток-шоуҳои ватанӣ ба омилҳои техникиву молиявӣ 

рабт дорад. Ин чанд  сабаб дорад: 

    1)  сарпараст надоштани барнома; 

    2)  ҳамаи вазифаҳоро иҷро намудани танҳо як рӯзноманигор; 

    3)  ҷавобгуй набудани декоратсияи барномаҳо; 

    4)  аз мактаби хоссаи шоумен нагузаштани журналистон. 

  Шоумен дар телевизионҳои имрӯза нақшу ҷойгоҳи махсус пайдо карда 

истодааст. Як шоумени муваффақу донишманду кордон метавонад, ки ҳатто 

маҳбубияту нуфузи як телевизионро баланд гардонад. Шоумен дар шароити 

имрӯза дар ҳаллу фасли масъалаҳои фарҳангӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ болотар аз 

чандин шореҳ мақом дошта метавонад. Ин ба ҳунари ӯ вобастагӣ дорад, ки 

барномаи худро чӣ тавр ба роҳ мемонад. Ин ҳолатро метавон дар дилхоҳ 
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барномаҳои шабакаҳои ватанӣ мушоҳида кард.  

Нотамом анҷом ёфтани барнома ду сабаб дорад. Сабаби аввал дар он ки 

мутасаддиёни барнома аз чаҳорчӯбаи сохти жанри ток-шоу бехабаранд. Сабаби 

дигар ин аст, ки пеш аз пахши барнома, ҳангоми аз тарафи роҳбарият тамошо 

кардани барнома (ба ислоҳ, просмотр), ҷо-ҷойи барномаро кутоҳ (қайчӣ) карда 

мешавад. Дар ин ҳолат бинанда дарк менамояд, ки барнома нотамом ба охир 

расидааст.  

Ба андешаи муҳаққиқон Давронов Д. ва Раҳмонова Ҷ. дар ҳошияи фаъоли-

яти шоумен чанд ҳунари дигар илова мешавад: «Ровӣ–журналист бояд донишҳои 

сиёсиву ҳуқуқӣ, фалсафию психологӣ ва журналистию актёрӣ дошта бошад» [20, 

156]. Шоуменро аксар муҳаққиқон чун корманди театр ва кино (актёр) мешино-

санд ва аз ин ҷиҳат омодагиву намои зебои зоҳирии ӯро дар саҳнаи телевизион 

муҳим арзёбӣ мекунанд: «Журналисти телевизион бояд дар бораи чӣ тавр дар 

экран намудор шуданаш биандешад. Интихоби нодурусти либос метавонад ба 

андозае диққати бинандаро ҷалб созад, ки ӯ чизеро нашунавад» [85, с. 102]. Дар 

ҳақиқат, телевизион матн ва ё садо нест. Телевизион симо аст, навор аст, дид аст, 

ки дар асоси он таваҷҷуҳи омма пайдо мешавад.  

Шоумен актёри саҳнаи телевизион аст. Хеле зиёд мушоҳида менамоем, ки 

барандагони шоуҳо ғайримуқаррарӣ ба назар мерасанд. Аммо дар ҳама ҳолат ба-

рои онҳо талаботи махсус роиҷ аст. Дар баъзе ҳолатҳо андешаи муҳаққиқон дар 

ин масъала қатъӣ мегардад: «…ҳар касе дар   назди камера баромад мекунад, бо-

яд аз "грим" (ороиши рӯй) истифода кунад. Дар равшании баланд шахси бегрим 

мисли “арвоҳ ё мурда” менамояд» [85, с. 103].  

Шоумен ҳамчун истилоҳ барои илми журналистика нисбатан нав буда, ак-

сари шоуменҳо низ ҷавонон мебошанд. Дар ток-шоу агар дар робита ба завқу 

эҷодкорӣ бештар журналистони ботаҷриба муваффақ бошанд ҳам, аммо дар те-

левизионҳои мо майли ҷавонон ба он бештар мушоҳида мешавад. «Қариб дар 

тамоми шабакаҳои Тоҷикистон шоу–барномаҳоро вомехӯрем. Бештар дар чунин 

барномаҳо ҷавонон барандагӣ мекунанд ва аз рӯйи интихоби мавзуъ низ хулоса 

кардан мумкин аст, ки ба ҷавонон равона шудааст» [67, с. 22].  
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То кадом андоза мусбат будани ин ҷараёнро баҳогузорӣ кардан мушкил 

аст, зеро шоумен дар заминаи донишҳову ҷаҳонбиниву таҷрибаҳо барномаи хуб-

ро таҳия карда метавонад. Аз ҳамин лиҳоз дар баъзе ҳолатҳо ихтилофи назари 

муҳаққиқон низ дар ин масъала мушоҳида мегардад. «Аксари барандагони бар-

номаҳои ток-шоу ҷавонон мебошанд ва гумон доранд, ки ин кор осон аст. Аз 

ҷониби дигар бояд гуфт, ки ҷавонон барномаи ток-шоу    сохта наметавонанд» 

[86, 196]. Андешаи болоро публитсист И. Мирзоев ҷонибдорӣ намуда, ҳамчун 

корманди собиқадори соҳа чунин меандешад: «...барандаҳо бояд чеҳраи зебо, са-

води баланд, садои фораму ширадор, сару либоси шинаму фарҳанги волои 

муошират дошта бошанд» [43, с. 87]. 

Шоумен публитсисти фаъоли ҳамабинест, ки бо назардошти уфуқҳои 

мавзуъ интихоби дурусти иштирокдоронро таъмин менамояд. Ба ин хотир, 

даъват намудани шахсони маъруф ва аз нигоҳи равониву сиёсӣ дида баромадани 

мушкилот ба чӣ гуна муносибат намудани ӯ ба мавзуъ вобаста мебошад. Вале 

дар кадом ҳолате, ки бошад, шоумен бояд маълумоти барояш лозимаро аз мута-

хассисон бигирад. Дар он ҳолат меҳмонон ва бинандагон ба ӯ бовар менамоянд. 

"Ба бинандагон асли воқеаро расонидан, образҳои ҳақиқиро офаридаву паҳлуҳои 

аҷиби ҳаёти мардумро тасвир намуда тавонистан талаботи онҳост". Хулосабаро-

риву ҳукми шоумен нақши калон дорад. Ӯ бояд ҷумлаҳои обшустаро ба забон 

наорад. Мураккаббаёниву суханбозиҳои печида муваффақияти кори ӯ нест. Маҳз 

аз суханони хулосавӣ муайян кардан мумкин аст, ки то чӣ андоза мавзуи барнома 

матраҳ гардидааст. Агар ровии барнома дар охир иброз дорад, ки дар барномаҳои 

дигар ба ин мавзуъ бармегардем, маълум мешавад, ки ӯ маълумоти лозимаро 

пайдо накардааст ва ё ҳанӯз дар атрофи воқеаи руйдода хулосагирӣ нашудааст.  

Дар баробари жанрҳои телевизионие, ки зикрашон рафт, боз як қатор 

жанрҳои дигар низ ҳастанд, ки аз рӯйи қолаб, пешниҳод ва шакл ба ток-шоу 

монандӣ доранд. Дар маҷмуъ, дар ҳамаи ин барномаҳо танҳо фаъолияти дурусту 

оқилонаи журналист самари дилхоҳ дода метавонад. «Агар журналист фаъолияти 

худро дуруст ба нақша гираду аҳдофи дар назди худ гузошташударо пайваста 

пайгирӣ намояд, барномааш бинандаи доимии худро пайдо мекунад ва дар 
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кутоҳтарин муддат аз байн намераваду тамошобинашро гум намекунад» [76, с. 

273-275].  

Дар шабакаҳои Тоҷикистон тамоми коргузорӣ ба дӯши муаллифи барнома 

аст, аз даъват намудани одамон то ба эфир супоридани барномаро барандаи 

намоиш худ иҷро мекунад. Дар шабакаи НТВ-и Русия соли 1999, вақте ки 

нахустин ток-шоу ташкил карда мешавад, шуъбаи махсусе баҳри даъвати 

меҳмонон ташкил меёбад. Дар шуъбаи мазкур ҳуқуқшиносон, сиёсатмадорон ва 

забондонҳо ба кор ҷалб карда мешаванд, ки ҳар як нафар тарзи кори худро дорад. 

Барои интихоби шоумен дар Русия аз 3 то 9 моҳ озмун доир карда мешавад. Дар 

барномаҳои ток-шоу журналист танҳо журналист нест, зеро дар рафти барнома 

нақшаи пешакӣ тағйир меёбад ва ё ягон мушкилоти пешниҳодшударо омӯхтаву 

миёни аудитория матраҳ кардан лозим меояд. Гоҳ-гоҳ мавзуъ низ дар рафти бар-

нома метавонад дигар самт бигирад, танҳо шоумен қудрат дорад дар ин ҳангом 

аудиторияро муттаҳид созад. Рағбатангезу шавқовар пешниҳод кардани матлаб 

дарки ҳақиқатро барои бинандаи студия ва аудиторияи телевизион осон менамо-

яд. Дар ин маврид «…ба бинанда дар шакли марғуб пешниҳод кардани ҳақиқати 

зиндагӣ» [55, с. 58]-ро  ба касбияту таҷрибаи журналисти телевизион вобаста ме-

донанд. Муаллиф ва ё муҳаррире, ки дар ин самт, яъне барои омода намудани 

барномаҳои ток-шоу кор мекунад, миёни мардум маҳбубият пайдо менамояд. 

«Журналистоне, ки барандагии барномаи ток-шоуро ба уҳда мегиранд, бояд до-

ниши фарох ва қобилияти хуби идоракуниро дошта бошанд, зеро ки баъзан 

иштирокчиёни намоиш ба эҳсосот дода мешаванд ва онҳоро бояд ором кард» [43, 

с. 116].  

Як рукни муҳим дар фаъолияти шоумен барандаи хуби суҳбат будани ӯст. 

Бояд забони ӯ оммафаҳм бошад. Кӯшиши забондонияшро нишон додани ӯ ҳеҷ 

гоҳ ба фоидаи кор нест. Дурудароз ва дилбазан баён кардани матлаб барои муар-

рифӣ кардани як нафар натиҷаи баръакс медиҳад; нуфузи барномаро мекоҳонад. 

Мураккаббаёнӣ ва печидагӯйӣ барои барномаи шоу монеа дар баёни ҳадаф аст. 

«…аз ҷумлаҳои печида ва таркибии мураккаб бояд ҳазар кард. Ҷумла бояд сода-

ву фаҳмо бошад. Факту далелҳои муҳимро такрор кардан мумкин аст. Ба ҷойи 
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«декани факултаи тиббии донишкадаи шаҳри Лунд, сардухтури шифохонаи…, 

профессори соҳаи иммунология бо тахассуси …» гуфтани «профессори тиб» ко-

фист. Ба гумон аст, ки бинандаву шунаванда ҳамаи ин унвонҳоро дар хотир ни-

гоҳ дорад» [85, с. 97]. 

Аз нигоҳи дигар, дар гирди як чеҳраи телевизион ҷамъ омадани аудитория 

боз ҳам ба он боис мешавад, ки ровии барнома мақоми дигар бигирад, яъне 

нуфузаш бештар гардад. Саҳнаи аслӣ ва ё диққатбахши ток-шоу аслан дар саволу 

ҷавоби рӯ ба рӯ бо аудитория мебошад. Агар ба ин жанри хосса мо хоҳем, то 

рамзи (символ) махсус дода бошем, ягона чизе, ки метавонад онро муаррифӣ 

намояд, ҳамин саволу ҷавоб аст.  

Муҳаққиқони тоҷик дар ин ҳолат Познери машҳурро намунаи ибрат медо-

нанд: «Владимир Познер дар аксар барномаҳои худ бо сиёсатмадорони дохиливу 

хориҷӣ мунозара мекунад. Новобаста ба хоҳиши мусоҳиб, ба мусоҳиби худ са-

волҳои ногувор медиҳад ва мехоҳад ба он ҷавоби мушаххас гирад. Ӯ озод аст. 

Мундариҷаи матнро пурра омӯхтааст. Дар бораи мусоҳибаш маълумоти кофӣ 

дорад» [76]. 

  Ба ғайр аз шоумен чеҳраҳои дигаре, ки метавонад барномаро диданӣ 

намоянд, қаҳрамонҳои махсусе мебошанд, ки ба тамошобин ошноянд ва андешаи 

онҳо перомуни ин ва ё он мавзуъ муҳим аст. Танҳо дар як саҳна ширкат намуда-

ни бист ва ё сӣ нафар бар он меорад, ки дар изҳори андеша онҳо ба ду қисм ҷудо 

шаванд. Табиист, ки дар ин маврид ихтилофи назар ба вуҷуд меояд ва шоумен 

дар ин ҳолат бояд барномаро идора карда тавонад. 

Ширкати одамон дар аудитория танҳо ба хотири сухан гуфтан нест, гоҳе 

кафкӯбӣ намудану ханда кардан ва ё таваҷҷуҳи онҳо метавонад  нақши хоссае 

дошта бошад.  

Бо пайдо гардидани ток-шоу дар телевизион фаъолияти хоссае пайдо шуд. 

Шахсе, ки пеш аз барнома рафти онро нақшакашӣ мекунад, ӯро аслан «модера-

тор» меноманд. Дар ин маврид тафовути комил гузоштан дар миёни ин исти-

лоҳҳо аз рӯйи мантиқ нест.  «Шоумен, модератор, интервюер» [1, с. 31]-ро 

муҳаққиқ Г. Абдуллобек ҳамчун истилоҳи ивазкунандаи барандаи шоу медонад. 
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Аз нигоҳи мо, ин фикр чандон саҳеҳ нест, зеро ин нафарон шахсҳои алоҳида 

ҳастанд ва вазифаҳои мушаххаси худро доранд. 

Миёни кормандони телевизион чеҳраҳое ҳастанд, ки ҳар як барнома аз 

нигоҳи онҳо сурат мегирад. Инҳо муаллиф, муҳаррир, коргардон, наворбардор ва 

дигарҳоянд. Шоумен фаъолияти хоссаест, ки на дар ҳама намуди барномаҳо 

нақш дошта метавонад. Шоумен идоракунандаи барномаҳои шоу аст. Агар ба 

маънои аслии он диққат диҳем, аз ду калимаи англисии «шоу» ва «мен» иборат 

аст ва маънои «шоу»-намоиш ва «мен»-инсонро дорад. Яке аз мутахассисони 

соҳа Комлов Н. Г. дар асари худ «Луғати калимаҳои хориҷӣ» менависад, ки 

«шоумен-ровӣ ва ё иштирокчии фаъоли барномаҳои мусиқӣ, консертҳо, ва ё 

викторинаҳо мебошад» [31, с. 125].  

Дар адабиёти дигар шоумен бо синонимҳои артист, ровӣ, 

пешниҳодкунанда, ҷамъкунанда, корманди театр, клоун ва ғайра ёд мешавад. 

Муҳаққиқ Г. Кузнетсов суҳбати содаву фаҳмо ва ба сифати ҳунарманди саҳнаи 

театр баромад кардани барандаро [35, с. 117] нишонаи аслии ток-шоу медонад.  

Ин масъаларо муҳаққиқони тоҷик низ махсус қайд кардаанд, ки шоумен 

ҳунарманди зирак аст. Мушоҳидаву таҳқиқҳои онҳо нишон медиҳанд, ки 

шоумен аз як ҷониб ба масхарабозу ҳунарманди театр монанд аст. «Фил ба 

иштирокчиён мегуфт: «Аз саволҳои аблаҳона ҳазар накунед. Ман худам 

аблаҳтарини аблаҳон ҳастам. Ҳар тарзе, ки мехоҳед, ҳиссиётатонро баён кардан 

гиред». Барои он ки онҳо худро озодтар ҳис кунанд, масхарабоз Эни Шаллеро ба 

намоиш даъват кард» [71, с. 78]. 

Дар ин ҷо бояд изҳор намуд, ки фаъолияти шоумен берун аз телезион низ 

сурат гирифта метавонад, яъне  ӯ метавонад барпокунандаи барномаҳои 

консертӣ, барномаҳои театрӣ дар театр, бозор ва ё дигар маконҳо бошад, зеро дар 

он ҷо низ ӯ миёни мардум аст ва ҳар он чизе мегӯяд, барои ҷалби одамон аст. 

Аксари шоуменҳо фаъолияти худро дар шабакаҳои телевизионӣ ва ё радио оғоз 

намудаанд ва маҳз ҳамин фаъолият тавонистааст  онҳоро миёни ҷомеа маъруф 

намояд, зеро шоумен мутахассисест, ки қудрати ташкил намудани барномаҳои 

ғайричашмдоштро дорад. Ӯ метавонад барномае пешниҳод намояд, ки 
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диққатҷалкунанда бошад ва дар хотирҳо монад. Фаросат ва идроки васеи шоумен 

дар пуробуранг гардидани барнома нақш дорад.  

Ба ибораи дигар,  фаъолияти шоумен аз ҳузури як рӯзноманигор ва ё як 

артисти маъруф қиматтар аст. Ӯ шахсест, ки метавонад дар танҳоӣ шуури ҷамъи-

ятиро идора кунад. Ин аст, ки дар ҳар як давлат шоуменҳо ангуштшумор ҳастанд 

ва ҳузури шоумен дар маҳфилҳо боварӣ барои дар пояи баланд баргузор шудани 

чорабинӣ мебошад. Журналист Ҷумъа Қуддус менависад, ки «дар хусуси шоумен 

чанд ақида ҳаст: ӯро баъзеҳо актёри хуби драмавӣ мегӯянд, баъзеҳо журналисти 

ҳақҷӯ ва гӯруҳи сеюм ӯро дрижёри намоиш меноманд» [89, с. 82].  

Пайдоиши фаъолияти шоумен дар телевизион ба оғози барномаҳои ток-

шоу вобаста аст. Фаъолияти асосии ӯ идора намудани фазои як маҳфил ва ё як 

барномаи телевизионӣ мебошад. Шоумен шахсиятест, ки метавонад тамоми 

ҳастии худро ба барнома бахшад ва тавонад манбаи луғавии хешро истифода 

намояд, бо ашхоси синну соли гуногун суҳбати ҷолиб дошта бошад.  

Дар аксар ҳангом ҳузури шоумен дар як маърака метавонад барои хурсан-

дии меҳмонон кофӣ бошад. Шояд яке аз сабабҳое, ки шоуменро актёр ва ё клоун 

мегӯянд, ҳозирҷавобияш бошад, ки дар ҳар вақт метавонад ба суҳбат дахолат 

намояд ва самти барномаро тағйир диҳанд. Инро аз шоумен табиати жанр тақозо 

дорад: «Ҷиҳати хоси шоу–барнома суръати тези саволу ҷавоб, баҳс, луқма-

партоӣ, шӯхӣ, далели дақиқу мушаххас доир ба мавзуъ мебошад» [24, с. 67].  

Маҳз ҳамин коркард дар шоу-барномаҳо сабаб мегардад, ки дар аксари 

онҳо як нафар ҳунарманд ва ё ҳаҷвнигор ширкат дошта бошад. Дар барномаҳои 

телевизиони Тоҷикистон ба ин навъи барномаҳо «Чойхонаи Мушфиқӣ» аз 

Шабакаи аввал ва «Биёед, бихандем», ки аз шабакаи «Сафина» пахш мегардид, 

дохил мешаванд.  

Донишҳои шоумен танҳо вобаста ба касбияти ӯ нестанд. Шоумен дар бар-

нома озод аст ва дар партави ин озодӣ гоҳо барои ӯ саволҳо пайдо шуда метаво-

над ва бояд ба ҷавоб додани онҳо омода бошад. «Дар як ток-шоу ба худи журна-

лист дар бораи мавқеи ӯ нисбат ба як мақолаи нашршуда савол медиҳанд. Ӯ бо 

мушкилӣ ва забони гирифта ба ин савол ҷавоб медиҳад. Баъдан ӯ қоил мешавад, 
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ки беҳтарин саволро гузошта метавонад, аммо дар баромад кардан ва ҷавоб 

гуфтан азоб мекашад» [75, с. 304-308].  

Дар аксари давлатҳои абарқудрат шоумен мактаби хоссаи худро дорад. Ба 

ин хотир нақши ӯ дар барномаҳо хеле барҷаста аст. Дар кишвари мо низ мактаби 

хосса ва ё курси махсуси шоумен лозим аст, то ин фаъолият тавонад нақши худ-

ро дар ҷомеа гузорад. «…Мактаби махсуси омода кардани мутахассисон ба фа-

рогирии тамоми назокатҳо ва талаботи телевизион вуҷуд надорад» [2, 89] гуфта-

ни корманди собиқадор Р. Абдусалом гувоҳи он аст, ки мо имрӯз шоумени вата-

ниро бо шоуменҳои хориҷӣ қиёс карда наметавонем. Омили дигари такмил 

наёфтани фаъолияти шоуменҳои мо низ аз назар дур намемонад: «вуҷуд надо-

штани имкони гурӯҳ-гурӯҳ фиристодани кормандони телевизиони тоҷик ба 

мамлакатҳои пешқадами ҷаҳон ҷиҳати омӯзиш ва такмили ихтисос…» [2, с. 213]. 

Яке аз талаботҳое, ки ба шоумен дар ток-шоу хос аст, шунида тавонистани 

ҳамсуҳбат мебошад. Агар ровии барнома мақсади меҳмононро пурра дарк 

намояд, давомнокии барномаро низ муайян мекунад. Чунин хислат ба ӯ имкон 

медиҳад, ки саволҳои дигарро пешниҳод намояд, зеро маҳз дар ҳамин ҳолат са-

волҳои тоза ба миён меоянд ва то андозае муҳтавои барнома ва ё самти суҳбат 

низ тағйир меёбад. Ин ҳолат бештар дар барномаи «Прямой эфир» (Пахши 

мустақим) ва «Пусть говорят» (Бигзор бигуянд) дида мешавад. Чун ба ҳаёт ва 

фаъолияти ровиёни ин барномаҳо ошно мегардем, мебинем ки онҳо чандин сол 

собиқаи фаъолият дар шабакаҳои гуногуни Русия доранду хуб омода шудаанд. 

«Шоумен ҳуқуқ дорад, ки дар ҷараёни барнома гапи иштирокчиёнро тақвият 

диҳад ё бурад, рафти намоишро аз баҳсҳои беҳуда ва ё аз мавзуъ дур буда озод 

кунад. Аз ҳама муҳиммаш, мавқеи асосии худро пинҳон дошта, баҳо надиҳад, 

касеро аз каси дигар боло нагузорад, бетарафиро ишғол намояд, лек маҳаки 

асосӣ дар дасти баранда бошад» [1, с. 30]. Ҳарчанд кори шоумен дар нигоҳи ав-

вал безаҳмат намояд ҳам, дар назди худ масулияти калон дорад.  

Шоумен-барандаи намоиши телевизионист, ки дар он одамони зиёде 

иштирок карда, бо ҳам дар ин ё он соҳа мусобиқа мекунанд, ба баҳс 

мепардозанду дар мавзуъҳои мушаххас ибрози назар мекунанд. Ҷиҳати махсуси 
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ин намоишҳо тамошобоб будани онҳост. Бинобар ин, шоуменро ташкилотчии 

намоишҳои серодам меноманд. «Дар даст нигоҳ доштани набзи умумии бозӣ бо 

одамони зиёд кори саҳл набуда, аз шоумен талаб мекунад, ки аз байни 

гуфтугӯҳо, андешарониҳо ҳамонашро пеш барад, ки рафти умумии ҷараёни 

намоишро таъмин намояд, суръату сифати он таъмин шавад...» [6, с. 44]. 

 Ба ин хотир, ҳар як шахсе ки барои шоумен шудан талош мекунад, бояд се 

хислатро аз худ намояд: аввалан  ӯ бояд актёр  бошад, зеро тавонад озодона бо 

ҳар шахсе ки дар барнома иштирок дорад, сухан гӯяд. Дуюм, ӯ бояд чун дирижёр 

бошад, то тавонад тамоми аудиторияро зери мавзуи барнома нигоҳ дорад. Сеюм 

ва аз ҳама муҳим, ӯ бояд журналист бошад. Журналист ба он хотир, ки барои ӯ 

бояд тамоми нозукиҳои мавзуи интихобшуда аён бошад, маълумоте, ки бо 

истифодаи факту рақам ба даст овардааст, бояд барои меҳмонон ва тамошобинон 

аҷоиб бошад. «Мавзуи интихобшуда ба он равона карда мешавад, ки суҳбати 

шифоҳӣ ташкил ёбад ва маҷрои андешаҳои гуногун ба миён оянд, миёни ин 

андешаҳо мақсад пайдо намудани роҳи ҳалли мушкилӣ мебошад, ки шоумен ҳар 

лаҳза ба он ишора менамояд. Ҳатто дар лаҳзаҳои душвор, ки баҳс бисёр 

мешавад, шоумен роҳи халосӣ аз вазъиятро пайдо менамояд» [1, с. 31]. 

Дар чунин лаҳзаҳои душвор масъалаи этикаи касбии журналист ба миён 

меояд, ки хеле муҳим аст. Бархе аз муҳаққиқон бар он назаранд, ки этикаи касбӣ 

миёни журналистон дар замони мавҷудияти Шуравӣ пурра риоя мешуд, зеро то 

як андоза сензураи мавҷуда кормандони шабакаҳои телевизиониро маҷбур 

мекард, ки худро миёни ҷомеа ҳамчун намуна нишон диҳанд. Ин даврае буд, ки 

назорат аз болои омода намудани мутахассисони соҳа кам гардид, ҳар кас чӣ 

гунае тавонист, ба омӯзиш машғул шуд. Дар ин миён соҳаи журналистика низ 

чун дигар бахшҳои илм то андозае мақоми худро аз даст дод.  

Дар замони соҳибистиқлолӣ таваҷҷуҳ ба журналистони ҷавон бештар гар-

дид ва фароҳам омадани ҷойҳои корӣ дар шабакаҳои навтаъсис имкон дод, ки 

журналистони ҷавон минбар пайдо намуда, маҳорати худро бисанҷанд. Аз 

солҳои аввали Истиқлол сар карда, сафи ҷавонони соҳибқалам дар телевизион, 

бахусус дар таҳияи жанри ток-шоу зиёд гардид. 
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Муҳаққиқони соҳа дар навиштаҳои худ жанри ток-шоуро ҳар гуна 

баҳогузорӣ кардаанд. Бархе онро ҳамчун шакли тозаи пешниҳоди барномаи 

телевизионӣ дар шакли секунҷа пешниҳод намудаанду бархеи дигар онро ба 

киштие монанд кардаанд ва мегӯянд, ки ровӣ дар ин барнома нақши нохудоро 

иҷро мекунад, зеро танҳо он метавонад риштаи суханро аз як тараф ба тарафи 

дигар барад. Донандагони илм ин жанрро «нишасти матбуотии телевизионӣ» 

ном бурдаанд, вале ин навъ барнома аз нишасти матбуотӣ ба куллӣ фарқ 

мекунад. Бояд изҳор дошт, ки нахустин намунаҳои ин жанр аввалан дар матбуот 

ба мисли нишасти матбуотӣ, баъдан дар радио ба монанди пахши мустақим 

пайдо гардидааст. Маҳз ҳамин навъи барномасозӣ сабаб гардида, то дар заминаи 

он жанри ток-шоу пайдо гардад. Бояд изҳор дошт, ки дар барномаҳои ток-шоу ду 

навъи интихоби ровӣ ҳаст. Агар дар қисмати бештари ток-шоу ровӣ танҳо як 

нафар бошад, дар қисмати дигараш ду нафар интихоб мешавад. Солҳои охир ша-

бакаи НТВ–и Русия шакли якумро истифода мебаранд. Ин шакл дар барномаи 

«НТВ–шники» дида мешавад. Барномаҳои «Время показывает»( Вақт нишон 

медиҳад), «Жди меня» (Интизорам бош), «КВН» ва дигарон ду ровӣ доранд.  

Дар барномаи «Время показывает» (Вақт нишон медиҳад) журналистон 

Пётр Толстой ва Екатерина Стриженова фаъолият менамоянд. Барномаи мазкур 

дар қолаби жанри ток-шоу сохта шуда, интихоби мавзуъ фарогири тамоми 

қишрҳои ҷомеа мебошад. Дар ин барнома бештар мавзуъҳое интихоб мегарданд, 

ки хусусияти байналмилалӣ доранд. Моҳи октябри соли 2015 дар барномаи маз-

кур яке аз мавзуъҳои баҳсталаб бо ширкати намояндагони Думаи давлатии Ру-

сия, ҳуқуқшиносон, намояндагони Вазорати тандурустии Русия, намояндагон аз 

ширкатҳои муҳоҷирати муқими Русия, ҳунармандон ва ашхоси намояндагони 

дигар қишрҳо матраҳ гардид. Мавзуи барнома марги нобаҳангоми тифли шаш-

моҳа дар шуъбаи корҳои дохилии шаҳри Санк-Петербург буд. Барнома бо чунин 

ҷумлаҳои баранда Екатерина оғоз гардид: Рӯз ба хайр. Имрӯз дар барномаи 

«Время показывает» (Вақт нишон медиҳад) мо дар мавзуе суҳбат мекунем, ки 

ҳар як шахси ҷомеаро ором намегузорад. 

Пётр идома медиҳад: Дӯстони азиз, ман гумон мекунам, мавзуи имрӯзаи 
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барномаи мо барои ҳар як шахс муҳим аст. Шоми 13-ум ва 14-уми октябр дар яке 

аз беморхонаҳои Санк-Петербург тифли шашмоҳа вафот кард.  

Баъд аз ин гуна оғоз дар ҳаҷми як дақиқа сужа аз беморхонаи зикршуда ва 

кӯдак нишон дода мешавад, ки дар ҳолати хуб аст. Дар сужа зикр мегардад, ки 

сабаби ба шуъбаи корҳои дохилӣ бурдани модару кӯдак набудани ҳуҷҷат буда-

аст. Пас аз ин сужа ба студия бармегарданд.  

Екатерина иброз медорад: Надоштани ҳуҷҷат ин сабаби ҷудо намудани 

кӯдак аз модар намешавад, зеро ин ҷиноят нест. Чӣ гуна кӯдаки солим фавтид, 

ин муаммо аст. 

Пётр сухани ӯро давом медиҳад: Дар кадом ҳолат аз модар ҷудо кардани 

кӯдакро қонун иҷозат медиҳад? Биёед, аз ҳамин савол оғоз мекунем» [106]. 

Муфассал доир ба ин барнома сухан карданамон ба он хотир аст, ки ба 

назари мо, ин намуна то чӣ андоза муҳим будани ду ровӣ дар ток-шоуро нишон 

медиҳад, зеро онҳо-ровиён ҳар яке мавқеи худро медонанд, медонанд, ки 

якдигарро дар кадом ҳолат пурра созанд, дар муқобили меҳмонони студия 

истодагарӣ мекунанд ва пеш аз ҳама, қонуни байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи 

кӯдакро пуштибони худ медонанд.  

Ин намуна барои муқоиса бо баъзе барномаҳои ток-шоуи ватанӣ аст, ки 

баъзан зарурати аз ду ровӣ иборат будани барандагони барнома дида намешавад.  

Ҳамзамон,  дар ин барнома мавзуъҳои дигар низ матраҳ мегарданд, ки дар 

ҳар як самт мутахассисон сухан мекунанд. Ширкати фаъоли ровиён барномаро 

диданӣ месозад. Дарк карда мешавад, ки интихоби ду ровӣ дар барнома дуруст 

аст.  

Ҳамин тавр, интихоби ровӣ дар барномаҳои ток-шоу гуногун аст ва дар ҳар 

як барнома вобаста ба сохтори он интихоб мегардад. Дар ҳама ҳолат шоумен до-

рои дониш, одоб ва маҳорати сухангӯӣ бояд бошад, то тавонад бо меҳмонони 

аудитория муоширати дуруст кунад.  

Журналисти барномаҳои шифоҳӣ ва бахусус, шоуменро ба як шахси ихти-

лофангез монанд мекунанд, ки чанд нафарро дар муқобили ҳам қарор медиҳад ва 

баъдан ин ҳамаро аз дур мушоҳида менамояд. Ин навишта то ҷое ба фаъолияти 
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шоумен монанд аст. Вале маҳбубияти журналист дар ин ҳангом барои ҳар ду 

ҷониб низ муҳим аст. Муҳим он ки дар аксар вақт журналист ба қонунҳои ама-

лишавандаи ҷомеа такя менамояд ва ин коргузорӣ ба ӯ қувват мебахшад.  

Барномаҳои ток-шоу дар як мавзуи хосса пешниҳод намегарданд. Дар ҳар 

як барнома мавзуи аслӣ пешниҳод мегардад, вале раванди барнома бар он мео-

рад, ки ҷараёни фикр мавзуъҳои хурди дигарро пешниҳод намояд. Ба ин хотир, 

дар як барномаи ток-шоу чанд мавзуи ба ҳам монанд матраҳ мегардад. Дар рафти 

барнома ҷараёни фикр тағйир меёбад, меҳмон ва ё қаҳрамони барнома метавонад 

то андозае аз фикри худ баргардад. Ин ҳолат дар вақте мушоҳида мегардад, ки 

дар барнома шоҳидони дигар (хешу ақрабои қаҳрамон ва ё шоҳидони воқеа) пай-

до мешаванд. Дар аксар оилаҳо мушкилот дар натиҷаи як дурӯғ сохта мешавад. 

Ин ҷо пеш аз ҳама, самти интихобнамудаи ровии барнома метавонад ҷараёни 

суҳбатро дигар кунад, зеро ӯ қодир аст ҳатто аҳли  аудиторияро аз ҳақиқати ҳол 

дур кунад. Ҳангоми тамошои барномаҳои ток-шоуи ватанӣ шоҳид мегардем, ки 

вобаста ба мавзуъ журналист мисолҳоро аз давлатҳои дигар меорад. 

Модератор дар ток-шоу яке аз чеҳраҳое ба ҳисоб меравад, ки тақрибан аз 

замони ба миён омадани ток-шоу пайдо шудааст. Ин шахс дар барномаҳои ток-

шоу бештар аз ширкаткунандагон нақш дорад. Ба вазифаҳои асосии модератор 

дохил мешавад: 

а) андешаҳои бегонагонро инкор кардан; 

б) қироати як қисми мавод ва ё ба инобат нагирифтани қисми дигар; 

в) аз баҳри муроҷиаткунандагон (тариқи телефон ва ё интернет) гузаштан; 

г) манъ намудани дилхоҳ муштарӣ барои тамошои мавод дар интернет»  

[71]. 

д) ҷавоб додан ба саволҳои муроҷиаткунандагон тариқи нома ва ё телефон.  

Модератор дар ток-шоу ба ғайр аз назорати сайти интернетии барнома боз 

вазифаҳои дигар  дорад. Ӯ яке аз идоракунандагони аудитория ба ҳисоб меравад, 

зеро бештари кори ӯ бо меҳмонон сурат мегирад. Ӯ аудиторияро ҷо ба ҷо мени-

шинонад, муайян мекунад, ки кӣ бояд сухан гӯяд ва ё пас аз кӣ сухан гӯяд. Пеш 

аз барнома нақши ӯ барои омода намудани меҳмонон калон аст. Бо асабҳои 
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меҳмонон бозӣ намудану онҳоро ба сухан даровардан кори осон нест. Ӯ меҳмо-

нонро, ҳатто чӣ гуна нигоҳ доштани микрофон ва ё бо пулт чӣ гуна кор карданро 

меомӯзонад.  

Ин намуди коргузорӣ ҳанӯз аз оғози ток-шоу дар барномаҳои 

телевизионҳои Амрико пайдо шуда буд. Имрӯзҳо бештар дар барномаҳои ток-

шоуи телевизионҳои Русия ва Украина аз хизмати модератор истифода мешавад. 

Дар барномаҳои ток-шоуи ватанӣ ин вазифа вуҷуд надорад ва онро як оми-

ли рушд накардани жанри ток-шоу дар баробари чанд омили дигаре, ки аз 

ҷониби муҳаққиқи соҳа М. Орипова зикр шудааст, донистан мумкин аст. «Надо-

нистани асосҳои журналистӣ, таҷрибаи нокифоя, маоши ночиз ва дигар омилҳо 

монеаи рушди жанр дар телевизион аст» [55, с. 52]. На танҳо дар Тоҷикистон, 

балки дар кишварҳои ҳамсояи мо, ба мисли Қирғизистону Ӯзбекистон истифода 

аз жанри ток-шоу на он қадар фаъол аст, яъне дар ин кишварҳо низ то ҳол дар 

барномаҳое, ки хусусияти ток-шоуро доранд, танҳо муаллиф ва коргардон бори 

заҳмати барномаро мекашанд.  

Модератор дар ток-шоу вазифаи ёрирасонро мебозад. Масалан, дар қатори 

меҳмонон нишаста, ба кӣ сухан додани ровиро муайян мекунад. Дар ҷое, ки бояд 

мардум биханданд, аввалин шуда механдад ва ё чаппак мезанад, яъне яке аз 

ширкаткунандагонест, ки меҳмононро роҳ нишон медиҳад. Маълум аст, ки 

сохтори ток-шоу аз саволу ҷавоб иборат аст ва на ҳама саволҳо дар барнома ба 

мақсад наздик ҳастанду на ҳама ҷавобҳо ба хости барномасоз мувофиқанд. Ба ин 

хотир яке аз вазифаҳои модератор он аст, ки аудиторияро ба мақсад наздик 

намояд. Ин коркард сабаби ба миён омадани хати сужа дар ток-шоу ва мақсаднок 

истифода намудани вақти барнома мешавад.  

Дар барномаҳои ток-шоу мушоҳида мешавад, ки ба саҳна бештар шахсони 

маъруфи ҷомеа даъват шудаанд. Маъруфияти меҳмонон то андозае кори шоумен 

ва модераторро мушкил менамояд, зеро сенария тағйир меёбад. Дар баъзе 

мавридҳо ин гуна меҳмонон метавонанд ба шоумен кумак намоянд, зеро 

сенарияи суҳбати онҳо ҳамеша тайёр аст. Ҳар як шабакае, ки дар он ток-шоу 

омода мешавад, бояд як зумра модераторҳои «штатӣ» дошта бошад, зеро нақши 
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модератор, махсусан барои барномаҳои шифоҳӣ калон аст.  

Баъзе навъҳои коргузории модератор ба корсоз монанд аст. Корсоз аслан 

хоси телевизионҳои ватанӣ мебошад. Ҳарчанд дар барномаҳои шабакаҳои ватанӣ 

кам дида мешавад, ки корсоз дар барнома иштирок намояд, вале хусусиятҳои 

даъвати меҳмонон, даъвати онҳо ба студия, таъмин бо ҷойи нишаст ва омода 

намудани онҳо ҳамон қисми коре мебошад, ки ба вазифаи модератор дохил ме-

шавад. Вале бояд гуфт, ки миёни фаъолияти корсоз ва модератор фарқи хосса 

низ ҷой дорад. Аввал, ин ки корсоз танҳо дар як барнома нест, ӯ фаъолияти худ-

ро дар фазои як идора ба роҳ мемонад ва ҳамеша кӯшиш менамояд, то ба тамоми 

барномаҳои идора расидагӣ намояд, аммо дар барномаҳои ток-шоуи дигар 

давлатҳо (Русия, Украина, Амрико ва ғайра) модератор танҳо барои як барнома 

фаъолият менамояд, ки гувоҳи аз нигоҳи молиявӣ иқтидор доштани барнома аст.  

Ин коргузорӣ дар чорчӯбаи пахши эфири барнома муайян карда мешавад. 

Дар  шабакаҳои телевизионии  ватанӣ  пахши барномаҳо аслан  дар ҳафта як 

маротиба ба нақша гирифта мешаванд. Дар бештари шабакаҳое, ки ток-шоу 

омодаву пахш мешавад, як барнома тамоми рӯзҳои ҳафта сабт ва пешниҳод 

мегардад. Хусусияти дигари амали модератор дар он аст, ки ӯ метавонад дар ша-

клҳои гуногуни фаъолият нақш дошта бошад. Масалан, фаъолияти наворбардо-

рии модератор, ки ҳамчун ёвари наворбардор фаъолият карда метавонад. 

Фаъолияти ин корманд аз он иборат аст, ки таҷҳизоти наворбардориро омода ме-

созад ва ё баъд аз кор таҷҳизотро соҳибӣ мекунад, сабти барномаро ба танзимгар 

бурда мерасонад. Ҳамзамон, дар фаъолияти коргардон низ ба ҳамин монанд мо-

дератор метавонад бошад. Ӯ пеш аз коргардон саҳнаро омода месозад, рафти 

фаъолияти наворбардоронро назорат мекунад ва ба сифати сабт ҷавоб мегӯяд. 

Модератор метавонад дар фаъолияти танзимгарон низ бошад.  

Дар ҳамин ҷо боз масъалаи меҳнати сарҷамъонаи ҳайати барнома ба вуҷуд 

меояд, ки дар телевизионҳои мо хеле ҳақиронаву ночиз мебошад. «Дар таҳияи 

барномаҳои телевизион кам андар кам намояндагони 40 касбу кор аз ҷумла 

сармуҳаррир, муҳаррири калон, муҳаррири хурд, саркоргардон, коргардонҳои 

дараҷаи гуногун, ёварони коргардон, корсозҳо, наворбардорони дараҷаҳои 
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гуногун, тасвирбардорон, садобардорон, рӯшноидиҳандагон, рассомон ва ғайра 

ширкат мекунанд» [2, с. 212]. 

Дар пиндошту тасаввури мо ҳанӯз фаҳмиши «оператор ҳамчун чашм ва 

гӯши бинанда» [77, с. 29] роиҷ буда, аз дигар омилҳои таъсиррасон ба фаъолияти 

оператор сарфи назар менамоем. Бештар нақши операторро дар баррасии 

воқеияти асил мешуморем, ки ин фаҳмиши фарсудашуда мебошад. Ин 

ҳассосиятро муҳаққиқон А. Саъдуллоев ва М. Шоев хеле барвақт то ҳадде дарк 

намуда, гуфта буданд: «Чашми камера якто бошад ҳам, усули ҷустуҷӯи ҳақиқат 

ба он садҳост» [70, с. 5]. Қонунияти мазкурро П. Стейнли нисбатан ошкор возеҳ 

менамояд: «Камера ба баён кардани ҳақиқат вазифадор нест. Оператор аст, ки бо 

даст гирифтани он ҳақикатро аз паси шишаи оптикӣ мегӯяд» [77, с. 32]. 

Табиист, ки дар ифшои ин ҳақиқат дар ток-шоуи имрӯза танҳо оператор 

нақш надорад, балки дар ҳошияи кори ӯ саҳми дигарон низ вуҷуд дорад. Ин омил 

аз назари муҳаққиқони хориҷӣ низ дур намондааст. «Унсурҳои бунёдии тавлид 

дар системаи густурдаи телевизион аз дурбин, таҷҳизоти наворпардозӣ, 

таҷҳизоти садо, дастгоҳи сабти видео, мизи фармонӣ, тадвин ва воҳиди эҷодӣ, 

ҷилваҳои вижа иборат аст» [63, с. 277].  

Ин ҳолатҳо вобаста ба шаклҳои ток-шоу гуногун мешаванд. Масалан, дар 

сурате, ки ток-шоу сабт мешавад, бештар фаъолияти модератор ба назар мерасад, 

аммо вақте ток-шоу мустақиман пахш мешавад, он ҷо кори модератор танҳо 

омода намудани студия ва аудитория аст.  

Дар фестивали «В месте медиа–2016» муассиси кулли ширкати 

«Коммерсантъ FM» Анатолий Кузичов андешаҳои худро перомуни жанри ток-

шоу баён дошта гуфт, ки ток-шоу яке аз мушкилтарин ва баҳсомезтарин жанр ба 

ҳисоб меравад. Ток-шоу, пеш аз ҳама, машғулияти интелектуалӣ аст. 

Дар барномаи ток-шоу дар баробари шоумен ва модератор чеҳраи дигаре 

низ ҳаст, ки нақши хоссае дорад. Ин чеҳраро интервюер меноманд. «Интервюер, 

модератор ва шоумен дар рафти барнома аз баёни таҳлилҳову ҳукмҳои инфиродӣ 

худдорӣ мекунанд. Ҳамин ҷиҳат хосияти фарқкунандаи онҳоро бо шореҳ ба 

вуҷуд меоварад» [80, с. 198]. 
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 Шоумен, модератор ва интервюер се фаъолиятест, ки дар ҳолати аввал аз 

ҳамдигар фарқкунанда ба ҳисоб мераванд, вале дар якҷоягӣ ин се нафар 

метавонанд ба барномаи ток-шоу ҳусни нав зам намоянд. Фаъолияти ин се нафар 

ба ҳам монанданд, ки дар муошират бо аудитория ифода меёбад. Ин кор аз 

фаъолияти мухбирон болотар аст, зеро агар мухбир танҳо барои гирифтани як 

сужа талош кунад, интервюер ва шоумен то охири ток-шоу ба он талош меку-

нанд, ки барнома диданӣ омода шавад. Дар ҳамин ҷо модератор бештар нақш до-

рад, зеро ҳангоме ки меҳмоне аз мавзуъ дур мешавад ва ё суханони ноҷо ба забон 

меорад, маҳз модератор онро ором мекунад. 

Интервюер (мусоҳиб)–шахсест, ки аслан ба гирифтани интервю (суҳбат ва 

ё мусоҳиба) машғул аст. «Интервюери талошкунандаву фикркунанда, ақлу фаро-

сати равшани шоумен, модератори орому холис асоси барномаҳои хусусияти 

шоудоштаро ташкил медиҳад» [80, с. 198]. Фаъолияти ӯ вобаста ба пешниҳоди 

барномаҳо гуногун аст.  

Аслан тамоми кормандони телевизион фаъолияти нахустини худро аз 

ҳамин навъи кор оғоз менамоянд. Суҳбати сарироҳӣ, мусоҳибаи кӯтоҳ, му-

соҳибаи хабарӣ, мусоҳибаи иҷтимоӣ ва ғайра аз намунаҳои фаъолияти мусоҳиб, 

яъне интервюер ба ҳисоб мераванд. Дар мусоҳибаи сарироҳӣ суҳбати кӯтоҳ ва 

муҳим пешниҳод карда мешавад, ки дар он факт мақоми аввалиндараҷа дорад. 

Дар мусоҳибаҳои характери иҷтимоидошта мусоҳиб бештар ба ҷомеашиносу ра-

воншинос такя мекунад ва ин навъи мусоҳибаҳо то 30-40 дақиқа давом меёбанд. 

«Ҳадафи мусоҳиба ба хонанда, шунаванда ва бинанда аз забони мусоҳиб иттилоъ 

додан аст. Ҷиҳати муҳимми мусоҳиба рӯзмаррагӣ, дорои ҳадафе будан ва ҳадафи 

ҷамъиятӣ доштани он мебошад» [47, с. 3]. 

Дорои ҳадафи ҷамъиятӣ будан хоси барномаҳои ток-шоу мебошад, зеро 

аудиторияе, ки дар барнома ҷамъ мешавад, худ камтарин ҷамъият ба ҳисоб 

меравад ва пешниҳод гардидани андешаҳо аз намояндагони табақаҳои гуногун 

маънои онро дорад, ки мавзуъ ҳадафи ҷамъиятӣ мегирад. Фаъолияти мусоҳиб 

дар ток-шоу нисбат ба дигар жанрҳо фарқ мекунад, зеро ин ҷо ӯ на танҳо барои 

гирифтани мусоҳиба аз як нафар, балки барои ба даст овардани андешаҳои 
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гуногун ва зиёд кӯшиш мекунад. Интервюер (мусоҳиб) бояд инсони зирак ва до-

но бошад, то одамонро зуд ва хуб дарк карда тавонад. Дар ток-шоу дар баробари 

он ки сужа омода менамояд, боз дар студия ширкат намуда, дар рафти барнома 

микрофонро барои изҳори назар ба назди ин ва ё он меҳмон мебарад.  

Ҳамин тариқ, метавон зикр намуд, ки дар ин навъи барномаҳо журналист 

имкон дорад, “унсурҳои ҷолибсозӣ”-ро вобаста ба имконоти телевизион 

истифода барад. Метавон гуфт, ки нисбат ба дигар навъи жанрҳо ин ҷо имкон 

бештар аст ва  ба ҷаҳонбинии коргардон ва муаллиф вобастагӣ дорад. Масалан, 

истифодаи дурусти “декоратсия” ва наворбардории ҷузъиётҳо (табассум, гиря, 

тааҷҷуб, имову ишора, кафкӯбӣ ва ғайра) низ метавонанд аз унсурҳое бошанд, ки 

барномаро ҷолиб созанд. Масъалагузорӣ ва тарзи баён ва ё муносибати барандаи 

барнома ба мавзуъ худ ҷузъиёти дигар аст. Рӯ овардан ба бойгонии шабака ва ё 

истифодаи мусиқӣ дар ҷойи лозима метавонад барномаро ранги дигар бахшад. 

Шоистаи тазаккур аст, ки шоумен, модератор ва интервюер дар 

ҳамбастагии фаъолият метавонанд сабабгори муваффақона ҷараён гирифтани 

барнома гарданд. Аз ин рӯ, муҳаққиқон низ алоқамандии бевоситаи фаъолияти 

онҳоро таъкид намудаанд, ки дар ҳақиқат ҳам, ниҳоят муҳим аст. 

 

3.2.  Воситаҳои муассиргардонии сухан дар жанри ток-шоу 

 

Асри ХХI-ро асри иттилоот меноманд, ки дар раванди ҷангҳои идеологӣ 

беш аз дигар давраҳои ташаккули ҳаёти иҷтимоӣ таъсиргузор гардида, ҳамарӯза 

набардҳоро суръат мебахшад. Дар ин набардҳо аксари давлатҳои абарқудрат аз 

ВАО-и худ истифода мекунанд. Яке аз усулҳои ин набард васеъ намудани мавҷи 

расонаҳое буд, ки дар сар то сари ҷаҳон паҳн шуда метавонад. Мисоли равшан 

он аст, ки ҳанӯз аксари бинандагони телевизион дар кишвар дар муқоиса ба 

расонаҳои ватанӣ ба расонаҳои хориҷӣ бештар эътимод доранд. Пеш аз ҳама, са-

ривақт пахш намудани як воқеа нисбат ба шабакаи дигар метавонад нуфузи як 

шабакаи телевизиониро нисбат ба шабакаи дигар  бештар намояд.  

Соли 1989 Георгий Вагнадзе навишта буд, ки «имкониятҳои васеи инқило-
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би иттилоотӣ тарзи ҳаётро дигаргун намуда, ҷомеаи ҷаҳониро бо ҳам мепай-

ванданд ва қудрати иқтисодиву фарҳангӣ, илмиву амалии ин ё он давлатро так-

мил медиҳанд» [12, с. 212]. 

Дар ҳолате  ки як шабака метавонад, аз вазъи сиёсии кишвари худ мавод 

пешниҳод намояд ва мардуми дигар кишварҳо дастрасӣ ба он шабака доранду 

онро тамошо менамоянд, ин тарғиб ба ҳисоб меравад. Муҳаққиқи тоҷик И. 

Усмонов менависад: «Фазои иттилоотӣ ба таври табиӣ ҳар қадар худитар монад, 

ба ҳамон андоза амнияти кишвар беҳтар таъмин мешавад. Худӣ шудани фазо 

вақте мумкин аст, ки имкони сухани ҳақ гуфтан таъмин шуда бошад» [82, с. 224]. 

Пешниҳоди маводи ҷолиби диққат дар он вақт таъсирнок мебарояд, ки 

беғараз бошад. Бояд ба инобат гирифт, ки «…ВАО-ро ба саги занҷирбанде 

тавсиф кардаанд, ки вобаста ба дарозии занҷир ба кӣ ва ба чӣ хоҳад аккос 

мезанад» [69, с. 48]. 

Забони ВАО аз забони илм, забони кӯча ва классикӣ фарқ дорад. Ҳар жур-

налисти телевизион вазифадор аст, тарзе сухан кунад, ки мақсади онро тамоми 

бинандагон фаҳмида тавонанд, зеро тамоми тамошобинон ҳуқуқи гирифтани ит-

тилоотро доранд. Дар қонуни Ҷумҳурии Точикистон «Дар бораи матбуоти даврӣ 

ва дигар васоити ахбори омма» омадааст: «Шаҳрвандон ҳақ доранд, ки аз тариқи 

воситаҳои ахбори омма фавран дар бораи фаъолияти мақомоти давлатӣ, ит-

тиҳодияҳои чамъиятӣ ва шахсони мансабдор маълумоти аниқ ба даст оранд». 

Дар телевизион вобаста ба хусусияти жанрӣ забони барномаҳо аз ҳам фарқ 

мекунанд. Масалан, барномаҳои ахбор усули хоссаи пешниҳоди худро доранд, 

барномаҳои фарҳангӣ низ нисбат ба барномаҳои хабарӣ фарқ менамоянд. 

Муошират дар барномаҳои ток-шоу хосса аст, зеро ин ҷо суҳбат шифоҳӣ сурат 

мегирад. Дар ин гуна барномаҳо танҳо шоумен ҳангоми оғози барнома ба услуби 

сухан диққат медиҳад. Ин ҳам дар ҳолест, ки дар рафти барнома ӯ низ бояд ин 

қолабро шиканад. 

Чунонки зикр гардид, ток-шоу аслан барномаи шифоҳӣ ба ҳисоб меравад. 

Аз ин рӯ  ҳангоми суҳбат бо қаҳрамони хурдсол журналист бояд бо забони 

кӯдак, яъне кӯдакона сухан кунад ва ё вақте ки қаҳрамон аз дониш дур аст, 
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журналист вазифадор аст, тарзе суҳбат орояд, ки ҳамсуҳбаташ ӯро дарк кунад. 

Аз ҷониби дигар, маҳз ҳамин гуна суҳбатороӣ метавонад барномаҳои ток-шоуро 

рангин ва диданӣ намояд. Чунин навъи пешниҳод бештар дар барномаҳои ток-

шоуи телевизионҳои хориҷӣ ба чашм мерасад. Махсусан, барномаҳои ток-шоу 

дар шабакаҳои телевизиони Русия солҳои охир аз ин шева хуб истифода 

менамоянд. Барномаи «Пусть говорят» (Бигзор бигуянд), «Кемерово, мы с вами» 

(санаи пахши барнома 26 марти 2018). Барнома бо пешгуфтори маъюсонаи ровии 

барнома Дмитрий Борисов оғоз мешавад: «Салом, ин барномаи «Пусть говорят» 

аст. Имрӯз яке аз рӯзҳои мушкил барои тамоми Русия аст. Дар шаҳри Кемерово 

дар яке аз калонтарин маконҳои маишӣ ва савдо, ки барои дилхушии кӯдакон 

фаъолият мекард  ва макони бонуфуз буд, сӯхтор ба вуқӯъ омад. Дар ин бино 

садҳо нафар ҳамватанони мо дармонданд, ки миёни онҳо осебдидагон кам не-

станд. Имрӯз дар барнома сабабҳои ин сӯхторро ҷӯё мешавем» [101].  

Бо ин сабк, яъне пурэҳсосу бо ҳаяҷони махсус оғоз намудани барномаҳои 

ток-шоу хеле кам сурат мегирад, вале сабки барномаҳои ток-шоу ин намуди 

пешниҳодро то охири барнома қабул надорад, зеро дар аудитория меҳмонон 

бисёранд ва ҳар яке нисбат ба ин воқеа андешаи гуногун дорад. Бо чунин шева 

оғоз кардани барнома ба ровӣ имкон медиҳад, ки диданӣ шудани барномаро 

таъмин намояд. Дар рафти барнома сабки суҳбат тағйир меёбад ва ба баҳс табдил 

мешавад. Ҳатто ҳолате мешавад, ки чанд нафар баробар сухан мекунанд, ки ин 

ҳолат хоси барномаҳои ток-шоу аст. Дар ҳамин ҳолат ҳар як корманди телевизи-

он, ба хусус журналистонро бо услуби гуфторашон мешиносанд. Назар ба ақидаи 

муҳаққиқ М. Ҷумъаев  «маҳз забон ва услуб имкон фароҳам меоранд» [89, с. 

163], ки журналист бо пешниҳоди мақбул ба доираи афкор таъсиргузор бошад. 

Метавон гуфт, ки маҳбубияти ҳар як шахси муътабар аз тарзи гуфтораш 

оғоз мешавад, зеро маҳз аз сухандониву сухангӯии ӯ бинанда ба сатҳи донишаш 

баҳо медиҳад. Маҳз барномаҳои ток-шоу дар телевизион имкон медиҳанд, ки ҳар 

як шахс сарфи назар аз касбу кор ва сатҳи зиндагӣ имкони сухан кардан дошта 

бошад. Дар ҳама навъҳои  ток-шоу тарзи баён ором нест. Дар бисёре аз 

барномаҳо суҳбат тезу тунд сурат мегирад ва маҳз ҳамин навъи суҳбатҳо имкони 
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ҷалби бинандаро ба миён меоранд.  

Дар шабакаҳои телевизионии Русия бештар вақт кӯшиш менамоянд, ки 

мавзуи ҷолиб интихоб шавад, бо даъвати иштирокчиёне, ки байнашон нофаҳмӣ 

ва суҳбатҳои ҷиддӣ ба миён меояд, барномаро ҷолиб мегардонанд. Борҳо шоҳид 

гардидаем, ки дар студия муштзаниҳо рух додааст. Яке аз мавзуъҳое, ки бештар 

дар барномаҳои ток-шоу интихоб мешавад, моҷарои оилавӣ мебошад. Масалан, 

масъалаи зиндагии ҷавонтарин модар дар Русия Валия Исаева, ки аз ҷавони 

тоҷик дар синни 12-солагияш таваллуд кард, чандин маротиба ба риштаи таҳлил 

кашида шудааст. Тариқи барномаи «Пусть говорят» (Бигзор бигӯянд)  се 

маротиба, дар барномаи «На самом дело» як маротиба ин оила ширкат ва 

моҷарои оилавии онҳо аз ҷониби коршиносон таҳлил карда шудааст. Дар 

таърихи 27-09-2017 барномаи «Пусть говорят» (Бигзор бигӯянд) бо ҳангомасозӣ 

ва суханбозиҳои Андрей Малахов ҳамин гуна оғоз шуд: «Салом, ин барномаи 

«Пусть говорят» аст. Саҳнаест, ки ин ҷо ором буда наметавон. Ҷавонтарин оила 

дар таърихи Русия ва ҷавонони ошиқ, ки рӯзгоре дар ҳамин саҳна афсонаи 

муҳаббаташон сурат гирифта буд, имрӯз дар барнома ширкат доранд. «Дувоздаҳ 

сол пеш ваъдаи муҳаббат ва меҳрубонӣ ин ҷо садо дод ва имрӯз ба ҷойи бӯса 

рухсораи сиёҳгаштаи Валия аз зарбаи дастони Ҳабиб ва муноқишаи нави 

оилавии онҳо аз гӯш ба гӯш мегузарад».  Аз оғози барнома маълум буд, ки 

суҳбати имрӯза ба нафъи Ҳабиб нест. 

Барнома зери рубрикаи «Валия Исаева +Ҳабиб =?» пешниҳод шуда буд. 

Маҳз дар ҳамин барнома тарзи муошират хусусиятҳои гуногунро касб мекард. 

Лаҳзае «зориву тавалло» аз чониби мутахассисон шунида мешуд, то оилаи ҷавон 

пароканда нашавад. Дар лаҳзаи дигар «ҳақорату дашном» аз забони қаҳрамонони 

барнома–Валия ва Ҳабиб нисбат ба  ҳамдигар садо медод. Дар ҷараёни суҳбат 

ровии барнома А.Малахов шакли хоссаи бетарафиро интихоб карда буд. Аз 

муоширати ровии барнома дарк кардан мумкин буд, ки хуб ба барнома омода 

шудаву қонуни оиларо хуб медонад. Мутахассисон ҳам онҳое даъват шуда бу-

данд, ки дар барномаҳои қаблӣ ширкат доштанд. Хатти сужаи барнома одӣ ва 

диққатҷалбкунанда буд. Дар барнома мутасаддиён эпизодҳоро аз барномаи 
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«Пять вечером»-2005, «Пусть говорят» аз пахши солҳои 2008, 2015 ва аз барно-

маи «На самом деле»-2017 истифода карда буданд, ки аз омодагии хоссаи ҳайати 

мутасаддиён гувоҳӣ медод. Дар барномаи мазкур истифода шудани дашном ҳар-

чанд аз рӯйи одоби касбӣ набошад ҳам, вале дар жанри ток-шоу ин нукта ҷойи 

худро дорад ва дар бештаре аз барномаҳои ток-шоуи шабакаҳои Ғарб ҳам дида 

мешавад, ба назар мерасид.  

Жанри ток-шоу бо бадеияти таҷзияшаванда бо воқеияти рӯз хусусияти 

публитсистӣ дорад ва маҳз ин ҷиҳат имкон медиҳад, ки он чӣ дар миёни ҷомеа 

руй додааст, пешниҳод шавад. Раванди рӯзмарраи ҳаёт тақозо менамояд, ки 

жанрҳо оҳанги зиндагиро тараннум намоянд ва ин тараннум «...характерҳои 

динамикӣ, иҷтимоӣ, мавҷудияти эволютсионии жанрҳоро таъмин мекунанд» [72, 

с. 121].   

Аз ҷониби дигар, ток-шоу худ таблиғ аст. Пеш аз ҳама, таблиғи сиёсат, 

зеро дар барнома ҳуқуқшиносон, намояндагони САҲШ ва ҳунармандону 

кормандони муассисаҳои гуногун ширкат доранд. Дар навбати дигар таблиғи 

фарҳанг, зеро дар ҳар як ҷомеа фарҳанги хоссаи миллӣ ҳукмфармост. «Васоити 

ахбор бо одитарин ахбор низ як вазифа дорад, ки он вазъ ё масъалаи 

ташвишовари иҷтимоиро ба самъи сиёсатмадорону ашхоси масъул расонидан 

мебошад» [88, с. 106]. Сарфи назар, аз он ки самти мавзуъ ба кадом тараф  равон 

аст, барнома бояд такягоҳи бинанда бошад.  

Дар дилхоҳ ҷомеа мушкилот бисёр аст. Мавзуъҳое ҳастанд, ки шояд 

солҳои зиёд  касе дар бораи онҳо чизе нагуфтаву нанавиштааст. Барои 

журналисти телевизион пайдо намудани роҳи пешниҳод дар шакли хоссаи жанри 

телевизионӣ лозим меояд, зеро журналист бояд  дарк карда тавонад, ки дар 

сурати бозгӯйи ин мушкилот дар ҷомеа одамон зарар набинанд ва ҳалли ин 

мушкилот ба нафъи ҷомеа бошад. Дар ҷомеае, ки мо умр ба сар мебарем, на ҳар 

кас ҳунари навиштан дорад ва на ҳар навишта ба дарди ҷомеа мехӯрад. Ҳамарӯза 

аз тариқи шабакаҳои телевизионӣ садҳо намуди барномаҳои шоу ва ё ток-шоу 

пахш мегарданд, вале барномае, ки тавонад ба гӯши мутасаддиён бирасад ва 

мушкилот осон гардад, камшумор аст. Ҳол он ки ин вазифаи аслии публисистика 
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мебошад. «Публитсистика шакли устувори инъикоси воқеият буда, хусусияти 

объект, аломатҳои мувассақи объекти тасвиршавандаро бо тамоми ҷиҳат нишон 

медиҳад» [72, с. 120]. Мақсад аз пешниҳоди барномаҳои шифоҳӣ низ он аст, ки 

мушкилоти ҷомеа бозгӯ гардад.  

Хусусияти дигаре, ки дар жанри ток-шоу дида мешавад, содабаёнӣ аст. Дар 

аксари барномаҳои телевизионӣ мутасаддиён кӯшиш менамоянд, ки аз забони 

адабӣ истифода намоянд ва ҷумлабандии худро бо шакли  барои бинанда нисба-

тан нофаҳмо ороиш диҳанд. Интихоби ин шева пеш аз ҳама, муаррифии забон-

донии журналист аст, вале ин шаклро ток-шоу қабул надорад. Дар ток-шоу му-

колама дар шакле сурат мегирад, ки барои тамоми қишри ҷомеа фаҳмо бошад. Аз 

барномаҳои ток-шоу калонсолон бо ҳаёти ҷомеа ошно мешаванд ва ҷавонону 

наврасон аз онҳо тарбия мегиранд.  

Ба таҷвиди муҳаққиқ Абдулмумин Қудбиддинов «соданависӣ ин содабаёнӣ 

мебошад, ки хонанда бояд шуморо зуд дарк намояд. Содабаёнӣ ин баёни мақсад 

«аз даҳ калима интихоби ду калима» мебошад. Навиштани сода ин маънои дар 

атрофии як нуқтаи меҳварӣ давр задани нигорандаро дорад. Ӯ паргорест, ки осон 

ва равону давон дар атрофи ҳамон нуқта даврашакл чизеро месозад, ки дар дида-

ни он ҳеҷ душворӣ вуҷуд надорад» [38, с. 106].  

Дар ҳар як бахши журналистика, аз ҷумла телевизион чизи барои ҳар як 

гӯянда муҳим  риояи одоби сухан аст, ки тавассути он метавон ҳақиқати худро 

пешниҳод намуд. Профессор Иброҳим Усмонов дар ин бобат менависад, ки 

«журналист бо манбаъ кор карда, ҳақиқатро боандеша, бевалвала ва боодобона 

бояд гӯяд. Мақсад аз ахлоқ на танҳо ҳақиқатро гуфтан, балки ба ҳақиқат омода 

кардан, дар роҳи ҳақиқат тарбия намудан, ҳадаф аз ахлоқ ба боварии гирандагон 

сазовор шудан, онҳоро аз пайи худ бурдан, зеро ба журналист бовар кардан ин 

бовар кардан ба манбаи ахборе ҳаст, ки ӯ намояндааш мебошад» [82, с. 234].  

Яке аз муҳимтарин омилҳое, ки сабаби муваффақияти шабакаҳои 

телевизионӣ ва ё барномаҳои телевизионӣ мегардад, ба даст овардани эътимоди 

бинанда мебошад, зеро бояд ба инобат гирифт, ки «одамон ба эътиқоду эътимоди 

худ муносибати ҷиддитар доранд, нисбат ба оне ки ба рафтори худ доранд» [34, 
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с. 76].  

Як мушкилоти асосии барномаҳои ток-шоуи шабакаҳои телевизионии 

ватанӣ низ дар ҳамин аст, ки аксари бинандагон ба ин ва ё он барнома эътимод 

надоранд, зеро чунин ба назар мерасад, ки тамоми суханҳо пешакӣ фаҳмонда 

шуда бошад. Андешаҳое, ки тавонанд дигар фикрҳоро инкор намоянд, кам дида 

мешаванд. Яке аз барномаҳое, ки аз ҷониби «Телевизиони Сафина» пешниҳод 

мегардад, «Дар ин замона...» ном дорад. Дар таърихи 11-06-2018 барномаи 

мазкур дар мавзуи «Навгониҳои Маркази миллии тестӣ дар мавсими нави 

имтиҳонсупорӣ» омода шуда буд. Дар барнома навгониҳо, шаклҳои пешниҳоди 

саволҳои имтиҳонӣ, номгӯйи муассисаҳои нави  илмӣ ва масоили дигари 

фаъолият пешниҳод гардид, вале дар барнома гуфта нашуд, ки нисбат ба даҳ 

соли пешин ин тарзи қабули довталабон ба мактабҳои олӣ чӣ натиҷа дод ва ё 

чаро то ҳол бархе аз устодони муассисаҳои таълимӣ имкони дохил намудани 

довталабро доранд? Ҳарчанд ин маълумот расман рад мешавад, вале барои ҷомеа 

маълум аст, ки чунин ҳолатҳо ҷой доранд, яъне довталабе, ки аз имтиҳоноти 

Маркази миллии тестӣ холҳои заруриро барои донишҷӯ шудан ба даст наоварда 

буд, дар вақти таҳсил пайдо мешавад.  

Барнома дар шакли ҳисоботи навбатии Маркази миллии тестӣ пешниҳод 

гардид. Агар дар барнома дар баробари 70 дар сад гуфтаҳои ҳисоботӣ 30 фоиз аз 

мушкилот низ пешниҳод мешуд, бемуҳобо эътимоди бинанда нисбат ба барно-

маи телевизионӣ ва маркази мазкур бештар мегардид. Агар ровии барнома 

тавонад муҳиммияти мавзуъро фаҳмонад, барномаро гаштаву баргашта одамон 

тамошо мекунанд. Вале, мутаассифона, дар аксар вақт мақсад ва маҳаки барнома 

ногуфта мемонад.  

Ба олами маънавии инсон ворид гардидан кори осон нест. Бояд чандин 

паҳлуҳо ба инобат гирифта шаванд. Вақт низ дар барномаи телевизионӣ мавқеи 

муҳим дорад. Бояд журналист дар баробари дигар талаботҳо вақти пахши 

барномаро низ ба инобат гирад. Барои мисол, "наметавон дар барномаи субҳгоҳӣ 

аз ҷараёни ҷарроҳии ин ё он бемор, ё аз ҳоли бади маҳбасу маҳбасхонаҳо ё марги 

фоҷиабори касе, ки шахсияти шинохта аст, гузоришу сужа омода намуд, чунки 
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ин амал ба равони бинанда таъсири манфӣ мерасонад" [71, с. 108]. 

Дар интихоби баъзе аз мавзуъҳои ток-шоу низ ин мушкилот ҷой дорад. 

Масалан, дар яке аз барномаҳои «Пусть говорят»(Бигзор бигуянд, (моҳи марти 

2015)) суҳбат дар болои худкушии ҷавондухтарони аз 10 то 15 сола меравад, ки 

танҳо дар се моҳ шумори онҳо аз 30 нафар зиёд будааст. Мақсад аз интихоби 

мавзуъро Малахов дар таваҷҷуҳ ба ҳаёти ноболиғон ва пайдо намудани роҳи 

ҳалли мушкилот бо ёрии равоншиносон шарҳ медиҳад.  

Аз ҳама асосаш он ки дар барномаҳои ток-шоу аслан мутахассисоне даъват 

мешаванд, ки мавзуъро аз нигоҳи комил дарк карда, шарҳ дода метавонанд. Аз 

ин ҳисоб бинанда аз тариқи ток-шоу ҳам қисмати манфӣ ва ҳам қисмати мусбати 

масъаларо дарк карда метавонад. Барномаи ток-шоу душворбаёниро 

намепазирад. Аксар вақт дар барномаҳои шабакаҳои ватанӣ эҳсос мешавад, ки 

муаллифон ва ё ровиён калимаҳои арабӣ ва ё форсии номафҳумро истифода 

менамоянд, ки маънои онҳоро на аҳли аудитория ва на бинанда дарк карда 

метавонад. «Равшан ифода кардани фикр, фасоҳати калом, пеш аз ҳама, ба инти-

хоб ва мавқеи истеъмоли калима вобаста аст» [28, с. 37]. Масалан, чунин ду-

шворбаёнӣ аксар вақт дар барномаҳои Ғайратшоҳи Аҳмадзод ҳангоми дар Теле-

визиони Тоҷикистон фаъолият карданаш (то соли 2015) дида мешуд. Ӯ ҳангоми 

омода намудани барнома кӯшиш мекард, калима ва ибораҳои арабиро ба мисоли 

“булаҷаб”, “айёми шубоби зиндагӣ” ва ғайраро бештар истифода намояд.  Ҳамин 

ҳол дар коргузории дигар рӯзноманигорони тоҷик низ дида мешавад, ки мақсади 

асосии онҳо нишон додани забондонии худ аст.  

Яке аз сабабҳои дар рафти барнома хомӯш мондани баранда ва ё самти 

суҳбатро дигар намудани ӯ низ аз ҳамин сабаб аст, ки дар бораи мавзуи 

интихобшуда маълумоти зарурӣ надорад. Агар ровӣ ва ё шоумен ба барнома хуб 

омода бошад, ин аввалан комёбии ӯ ва баъдан нишони эҳтироми хоссаи ӯ нисбат 

ба бинанда мебошад. Услуби баёни мувофиқ ва бо қаҳрамон ҳамоҳанг будан 

барномаро диданӣ мекунад. 

Пеш аз ҳама, барои кормандони телевизион (махсусан, ровиёни барно-

маҳои ток-шоу) донистани психологияи инсон нақши бориз дорад. «Психологияи 
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ҷомеа сол то сол мураккаб мешавад. Қабули хабарҳои навин ва ҳазми дурусти он 

барои ҷомеа осон нест» [5, с. 212].  

Дар аксари барномаҳои телевизионҳои бузурги ҷаҳон ток-шоу ба манфиати 

гурӯҳ, ҷамъият, ҳизб ва ташкилотҳо омода мешавад, зеро бо пешниҳоди 

фаъолияти ин ё он ташкилот метавонад нақшаи дурнамои фаъолияти худро 

муаррифӣ намояд, вале дар Тоҷикистон на ҳар барномаи ток-шоу ин қудратро 

дорад. «... Бо таассуф бояд иброз дошт, ки шояд аз кофӣ набудани донишу 

таҷрибаи журналистони ҷавон бошад, ки баъзеи онҳо дар ҷараёни муҳокимаи 

мавзуъ кам фаъолият нишон медиҳанд, масъаларо сар-сарӣ матраҳ менамоянд, 

хулосабарорӣ ва ҷамъбасткунии шоу-барнома эҳсос карда намешавад. Муаллиф 

барои муҳокима ва баррасии мавзуъ шахсонеро бояд ба студия даъват намояд, ки 

онҳо намояндагони касбҳои гуногун, вале бо мавзуи намоиш алоқамандии хуб 

дошта бошанд»[43, с. 118].  

Ҳар барномае, ки дар жанри ток-шоу пешниҳод мешавад, вобаста ба муш-

килоти мардум сурат мегирад. Дар як сол шояд 10 ва ё зиёда барномаи шоу воба-

ста ба фаъолият, форум ва ё ягон санаи муҳим омода мешавад, ки хусусияти 

тарғибӣ дорад. Ин ҷо мо мисол оварда метавонем барномаҳо вобаста ба 

фаъолияти «Ориёнбонк», озмунҳои ширкати "Тсел" ва дигар бонкҳои ватаниро, 

ки ҳар сол як ва ё ду маротиба бо сарпарастии онҳо барномаи телевизионӣ пеш-

ниҳод мешавад ва ба муштариёни хеш имконияти бурд медиҳанд. Ин гуна бар-

номаҳо дар Русия ҳар ҳафта 5–6 ва ҳатто зиёдтар пахш мешаванд.  

Ток-шоу дар таърихи хеш ҳамеша аз ҷониби журналистон тағйир дода 

шуда, ривоҷу равнақ ёфтааст ва ҳамчун жанри мукаммали телевизионӣ ташаккул 

ёфтааст. Дар пешниҳоди ин жанр ҳар журналисте, ки сару кор гирифтааст, 

кӯшиш менамуд, ки дар барномаи ӯ дигаргуние бошад. Агар бештари 

журналистон бо тағйир додани шакли пешниҳоди барнома мехостанд дигаргуние 

намоянд, бархеи дигар, ки асоси ток-шоуро дар аудитория медиданд, аксар вақт 

мекӯшиданд, рӯҳияи аудиторияро дигар намоянд. Аксар вақт шоҳид гардидаем, 

ки ин гуна барномаҳоро барои тағйироти рӯҳияи одамон ташкил менамуданд.  

Дуруст аст, ки барномаҳои телевизионӣ дар ҳаёти бинандагон бе таъсир 
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намемонанд. Дар мавзуи хоссае баҳс кардан ва далели лозимаро пайдо намудан 

кори саҳл нест. Хусусан дар замони имрӯза, ки имконият барои журналистон 

бештар аст. Пешниҳоди барнома тавонад таваҷҷуҳи бинандаро ҷалб намояд, кам 

дида мешавад. Барномаҳои ток-шоу имрӯз лаҷоми афкори ҷомеаро банд намуда-

анд, то дурнамои наздик ҳеҷ як жанри дигаре дар телевизион наметавонад ба ми-

соли ток-шоу дар байни  мардум аз муҳаббати хос бархӯрдор бошад. Дигаргу-

ниҳои илм дар ҷомеа метавонанд то андозае ба жанрҳои журналистӣ низ таъсир 

расонанд. Дар навбати худ пешниҳоди барномаҳои ток-шоу бо интихоби 

мавзуоти хосса дар ҷомеа ҷойи худро пайдо менамояд. Муҳаққиқ С. Гулов ба-

ланд бардоштани масъулияти журналистонро барои таъмини сифати барномаҳо 

шарти асосии дар рақобатҳо фаъол будани ВЭА-и ватанӣ медонад [18, с. 40-43]. 

 Дар аксари барномаҳои ток-шоу, ки дар кишварҳои Ғарб омода мешаванд, 

набзи ҷомеа эҳсос карда мешавад. Ин эҳсосот водор мекунад, ки ҳамқадамии те-

левизион бо ҷомеа дарк гардад. Тамошо намудан ва таваҷҷуҳ кардан ба барно-

маҳои ток-шоуи Ғарб замина барои шаклгирии барномаҳои тоза мегардад. Барои 

рӯзноманигори ҷавон тамошои ин барномаҳо роҳи навро боз менамояд ва шояд 

дар роҳи омода намудани барномаи ток-шоу ибрат гардад, ки бояд рӯҳияи иҷти-

моӣ ба назар гирифта шавад. Агар имрӯз шабакаҳои телевизионӣ имконияти 

ташкил намудани ток-шоуро надошта бошанд, дар бозори фаъолият муваффақ 

буда наметавонанд.  

  «Журналистика ба таблиғи ахбори оммавӣ машғул аст ва ин муҳимтарин 

аҳдофи иҷтимоии он, нақши иҷтимоиву сиёсияш мебошад» [с. 82, 6]. Ин аст, ки 

дар аксари шабакаҳои бузурги телевизионӣ шумори зиёди барномаҳоро дидан 

мумкин аст, ки мавзуъҳои сиёсиро пешниҳод менамоянд. Ин ҳолат бештар дар 

барномаҳои ток-шоу сурат мегирад, ки дар онҳо ҳар ду–журналист ва 

сиёсатмадор мекӯшанд, ба нафъи худ амал намоянд. Журналисти машҳури 

амрикоӣ Ҷон Пулитсер навишта буд, ки «танҳо идеалҳои олитарин, 

бовиҷдонтарин кӯшиши адолатпешагӣ, аз ҳама дақиқтар донистани проблема, ки 

ба инҳо мувоҷеҳ мешавад ва ҳисси самимонаи масъулият журналистро аз ғуломӣ 

дар назди синфи доро, ки мақсади эгоистона дорад ва муқобили некӯаҳволии 
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омма аст, халос мекунад» [109].  

Журналистикаи холис шояд дар шабакаҳои бузурги телевизионии Ғарб 

мушоҳида шавад, вале дар аксар барномаҳои телевизионии Шарқ ин ҳолат дида 

намешавад. Бахусус, дар барномаҳои ток-шоу, ки сахт ба сарпараст ниёз доранд 

ва мушкилоти асосии ин гуна барномаҳо ба декоратсия вобаста аст, ки маблағи 

зиёд талаб менамояд.  

Фароғатбахшии ток-шоу пеш аз ҳама, дар он ҳолат эҳсос карда мешавад, 

ки агар тавонад  унсурҳои  гуногуни жанриро ба ҳам оварад ва ба рафти барнома 

ҷилои тоза бахшад. Аз як ҷониб, иҷрои ин рисолат дар шароити феълӣ хеле 

мураккаб аст. «Дунё имрӯз иборат аст аз фазои пур аз фурсату хатар. Ин 

фурсатҳо ва хатарҳо замоне вуқуъ пайдо карданд, ки технологияи иртиботӣ сояи 

худро сар то ба сари ҷаҳон густариш дод. Бунгоҳҳои моҳвораӣ ба маҳорати 

комил аз ин падида дар ҷиҳати расидан ба ҳадафи сиёсӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ, 

эҷоди зиддият дар ҷомеа, паст кардани бунёди хонавода... падидаи навро дар ин 

санъат ба вуҷуд оварданд» [65, с. 141-144]. 

Дар телевизион на ҳама барномаҳо хусусияти фароғатӣ доранд. Фароғатро 

мо на танҳо дар шоу-барномаҳои ҳаҷвӣ дида метавонем, балки аз ҳар барномае, 

ки ин ва ё он мавзуи фарҳангиро бозгӯ мекунад, метавонем фароғат барем. Ху-

сусияти фароғатӣ доштани барномаи ток-шоу маънои онро надорад, ки бинанда-

ро аз олами воқеӣ пурра дур созад: «Вақте ахбор дар рӯҳи барномаҳои фароғатӣ 

пешниҳод мегардад, тамошобинон эҳтиромро нисбат ба ахбори ҷамъиятӣ аз даст 

медиҳад» [56, с. 233].  

Дар аксари барномаҳои ток-шоуи Русия «воҳима» карданро дар оғози 

барнома дӯст медоранд. Ин пеш аз ҳама,  ба хотири баланд гардидани нуфузи 

барнома мебошад. Дар аксари барномаҳои ток-шоу ҷангу хархаша, дашном дида 

мешавад, ки ин ба бинанда ба ғайр аз завқ бурдану баъзан асабонӣ шудан чизи 

дигаре дода наметавонад. Дар аксари ҳолатҳо этикаи касбӣ фаромӯш мешавад.  

Имрӯз  мутасаддиёни ток-шоуро лозим аст, шакли дигари оғози барномаро 

фикр карда бароянд, зеро аксари саволҳое, ки дар оғози барнома ва ё ҳангоми 

суҳбати шоумен бо қаҳрамон садо медиҳанд, такрору обшуста мебошад. Аз 
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нигоҳи дигар, дар аксари барномаҳои ток-шоуи Русия муносибати оилавӣ таҳлил 

мегардад, ки барои дигар миллатҳо (мардуми мусулмон) бегона аст. Зеро ин аз 

нигоҳи одоби оиладорӣ нодуруст аст, вале хоси мардуми рус мебошад. 

Журналист ба хотири аудитория гоҳо то андозае  кушодагӯӣ мекунад, ки ин 

боиси шарму ҳаёи қаҳрамон гардида, шаъни инсонии ӯро поён мезанад. Ин ҳола-

тро мо дар барномаҳои «Пусть говорят» (Бигзор бигуянд) ва «Прямой эфир» 

(Пахши мустақим) борҳо мушоҳида намудаем. Набояд фаромӯш кард, ки қаҳра-

мони барнома баъд аз пахши он дар эфир  боз дар ҷомеа зиндагӣ бояд кунад. 

Пеш аз ҳама, ӯ бо наздикони худ бояд дӯст бошад. Ҳар мутасаддии ток-шоу бояд 

барои обрӯйи қаҳрамони худ ҷавобгуй бошад, то қаҳрамон донад, ки пас аз шир-

кат дар барнома  наздиконаш аз ӯ рӯй намегардонанд ва ё фарзандонаш аз хона 

намераванд.  

Мисоли равшан  боз ҳамон барномаи «Пусть говорят» (Бигзор бигуянд) 

аст. Дар се бахши барномаи мазкур 10 соли ҳаёти ҷавонтарин модари рус Валия 

бо шавҳари тоҷикаш Ҳабиб мавриди таҳлил қарор дода шуд. Дар барномаи охир, 

ки дар таърихи 29-09-2017 пахш гардид, лаҳзаҳои ба наворгирифташуда аз ҳаёти 

ин оилаи ҷавон нишон дода шуд. Мутасаддиёни барнома дар қисмати ҷалби 

бинанда муваффақ гаштанд, вале дар қисмати ҳифзи як оилаи ҷавон муваффақ 

нашуданд, зеро баъд аз сабти ин барнома ва дар саҳифаҳои интернет пахш 

гардидани он дубора якҷоя зиндагии зану шавҳар ба гумон аст. Ин ҷо на танҳо 

манфиати барнома, балки манфиати қаҳрамон низ бояд ба инобат гирифта шавад.  

 Солҳои охир дар аксари барномаҳои ток-шоу фароғат ҷойи аввалро меги-

рад. Масалан, барномаи «Поле чудес» дар жанри ток-шоу омода мешавад. Яку-

бович ҳунарманд аст, ба ин хотир бештар кӯшиш мекунад, ки бо аудитория 

суҳбаташ озод ва диққатҷалбкунанда бошад. Ҳар мимикае, ки дорад ва ё суҳбате, 

ки бо қаҳрамонҳо меорояд, диданӣ аст. Дар барнома се гурӯҳи сенафарӣ даъват 

шуда, бо онҳо суҳбат сурат мегирад ва касе, ки бештар ба суолҳои интихобшуда 

ҷавоб гӯяд, ба даври чорум, яъне финал роҳ меёбад ва соҳиби маблағ ва ё тӯҳфа 

мегардад. Ширинбаёнӣ, суҳбати озод ва пайваста риоя кардани этикаи касбӣ дар 

барнома сабаби маҳбубияти дучанди барнома ва барандаи он гардидааст. Ҷузъи-
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ёти дигаре, ки лоиқи дастгирист, интихоби саволҳо аз ҷониби бинандагони бар-

нома мебошад. Пайваста ирсол намудани савол ба барнома исбот мекунад, ки 

барномаро дар ҳар куҷо тамошо мекунанд ва интизорӣ мекашанд. Дар барнома 

маблағи калон сарф мешавад, зеро   аксари меҳмонон аз ҳисоби барнома даъват 

мешаванд ва соҳиби тӯҳфаҳои қиматбаҳо гардидани онҳо низ аз ҳисоби сарпа-

растони барнома мебошад. Аксари қаҳрамонон имконияти худро истифода 

бурда, ҳамроҳи худ наздиконашонро меоранд, ки дар аксар вақт онҳо низ соҳиби 

туҳфаҳо мешаванд. Ҳамзамон, барнома осорхонаи худро дорад, ки дар он тамоми 

туҳфаҳои овардаи қаҳрамонон ҳифз мегардад. Аз ҳама муҳиммаш чизе ки оварда 

шавад, аз тарафи Якубович бо меҳрубонӣ қабул мегардад. Масалан, дар яке аз 

барномаҳо муаллимае аз Ӯзбекистон ширкат кард. Ӯ чанд дона харбуза ва барои 

Якубович тоқиву ҷома овард. Якубович харбузаро пора намуда, ба қаҳрамонони 

барнома ва меҳмонони студия тақсим намуд ва ҷомаву тоқиро пӯшида гуфт: «бо 

пӯшидани ин либос ман худро дар саҳифаҳои таърих ҳис кардам. Ман ин ҷо ак-

нун ба мисли «оқсаққол» ҳастам, саломалекум Узбекистан!» [94]. Бартарияти 

Якубович дар он аст, ки аз таърихи ҳар халқу миллат огоҳ аст ва хуб медонад, ки 

барои қаҳрамонаш чӣ бигӯяд, то қаҳрамон ва сокинони кишваре, ки ӯ 

намояндагӣ мекунад, розӣ бошанд. 

 Аз барномаҳои дигари шабакаҳои Русия барномаи «Угадай мелодию» 

(Мусиқиро эҳсос кун), «Кто хочет стат миллонером» (Ки милонер шудан 

мехоҳад), «Жди меня» (Маро интизор бош)ва даҳҳои дигарро ном гирифтан 

мумкин аст, ки бинанда онҳоро ба хотири фароғат тамошо мекунад. Агар 

ҳангоми тамошои барномаҳои «Угадай мелодию» ва «Кто хочет стат 

миллионером» бинандагон аз суханони қаҳрамонон роҳат кунанд, дар барномаи 

«Жди меня» аз номаҳои самимона ва дидори дӯстони баъд аз сӣ ва ё чил сол 

пайдошуда мутаассир мешаванд.   

Дар шабакаи НТВ-и Русия барномаи «ДНК» рӯйи кор омадааст. Барнома 

асосан бобати муайян намудани асоси гении фарзандон дар назди волидайн су-

рат мегирад. Дар барнома асосан шахсоне иштирок менамоянд, ки ба ҳамсарони 

хеш бовар надоранд. Барнома бо истифодаи таҷҳизоти муайянкунандаи тиббӣ 
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(ДНК) дар чанд дақиқа муайян мекунад, ки то чӣ андоза гумони қаҳрамон дуруст 

аст. Дар яке аз барномаҳо марде бо номи Андрей ва зани ӯ Валия ширкат до-

штанд, ки дар 9 соли зиндагиашон соҳиби 5 фарзанд шудаанд. Чун Андрей дар 

ҳаққи зани худ бадгумон мешавад, ба барномаи ДНК муроҷиат менамояд. Дар 

моҳи феврали соли 2018 ду барномаи ДНК дар ҳаҷми 45 дақиқа танҳо дар бораи 

муносибати Андрей ва Валия сурат гирифт. Маълум гардид, ки аз панҷ фарзанд 

танҳо ду нафари онҳо аз Андрей будаанд. Дар барнома аз ҳама бештар чашмони 

пурашки Андрей намоиш дода мешуд, ки тасдиқкунон мегуфт. «Ман инро медо-

нистам, вале фаромӯш накун, инҳо аз они ман набошанд ҳам, падари онҳо ман 

ҳастам ва ман иҷозат намедиҳам, ки онҳоро бо худ бубарӣ» [98]. 

 Ин гуна барномаҳоро фарҳанги бузурги мардуми тоҷик қабул надорад, 

вале барои фарҳанги рус чунин мавзуъҳо маъмулӣ аст. Аммо дар мазҳари ом дар 

ҳолати ногувор мондани қаҳрамон яке аз меъёрҳои муҳимми одоби инсонӣ аст, 

ки онҳо ҳар корманди ВАО бояд донад ва риоя намояд. 

Хусусияти фароғатӣ, яъне ҳолатҳое, ки меҳмонон аз ҳикояти  қаҳрамон 

истироҳат мекунанд, дар ҳар як барномаи ток-шоу эҳсос карда мешавад. 

Албатта, ин хусусият, пеш аз ҳама дар он барномаҳое ба назар мерасад, ки 

муҳтавои асосиашон мусиқӣ асту қаҳрамононашон аслан ҳунармандони 

маъруфанд. Табиатан онҳо кӯшиш мекунанд то зиндадилии худро нишон диҳанд. 

Ин гуна хосият ба телевизионҳои ватанӣ низ хос аст: «Шоу–барномасозон 

солҳои аввал аз рӯӣ ду навъ барнома таҳия мекарданд: иттилоотӣ ва фароғатӣ» 

[1, с. 29].  

Миёни барномаҳои ток-шоу як зумра намоишҳое ҳастанд, ки он ҷо ҳазл 

асту ханда ва фароғат. Ба ин гуна намоишҳо «Вечерний Ургант» (шоми Ургант) 

мисол шуда метавонад. Барномаи мазкур аз қабили намоишҳоест, ки имрӯз 

(2018) бинандаи бештар дорад. Дар ин барнома ҳазлу шӯхӣ муҳтавои аслӣ ба 

ҳисоб меравад. Мутасаддиёни барнома худ ҳазлнигор ҳастанд ва дар ҳар як 

барнома чанд шахсиятеро ҳамчун қаҳрамон интихоб менамоянд. Дар барномаи 

мазкур аудитория беш аз 200 нафар аст. Муҳим он аст, ки мутасаддиён 

метавонанд таваҷҷуҳи меҳмононро ба худ ҷалб намоянд. Дарк карда мешавад, ки 
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ҳозирин дар фазои умумӣ қарор доранд. Бахшҳои барнома гуногун мебошанд. 

Маълум аст, ки бархе аз саҳнаҳо бадоҳатан сохта мешаванд. «Дар ток-шоу ақлу 

фаросат, зарофат, хушгӯйӣ, маҳорати ҳаракати зебо, фаросати гӯш карда тавони-

стан ва кунҷковӣ ба ҳам омада, як шакли қобили қабули тамошоро ба вуҷуд 

меоваранд» [70, с. 79]. Ин ҳолатҳо имкон медиҳанд, то барнома диданӣ ва ба 

завқи бинанда мувофиқ бошад.  

Мақсад аз овардани  мисолҳо он аст, ки гуфта бошем, дилхоҳ барномае, ки 

дар қаламрави як кишвари дигар пахш мешавад ва дар кишварҳои дигар бинанда 

дорад, метавонад тарғибгари фарҳанги ҳамон кишвар бошанд, сарфи назар аз 

жанр, ҳадаф ва таъсир ба рӯҳияи инсонҳо.  

 Бо диққатҷалбкунанда сохтани барнома муаллиф на танҳо мушкилоти як 

оила ва ё шаҳрро баррасӣ мекунад, балки метавонад зиндагиномаи як мардумро 

ба дигарон муаррифӣ намояд. Дар ин миён қисми бештари бинандагон паҳлуи 

манфӣ (сабук)-и мавзуъро тезтар қабул менамоянд. Шакли фаъоли барномаҳои 

ток-шоу дар шабакаҳои телевизиони  Ғарб  барномаҳои фарҳангӣ ва ё ҳаҷвӣ 

мебошанд. Имрӯзҳо ин шакли барномасозӣ дар аксари шабакаҳои бузурги олам 

ба анъана даромадааст. Русия, ки тамошои шабакаҳояш ба мо дастрас аст, дар ин 

самт хеле фаъол аст. Дар шабакаҳои ТНТ, РТР, НТВ ва ғайра шаклҳои гуногуни 

ток-шоуро дидан мумкин аст. Танҳо дар шабакаи ТНТ ҳар шабонарӯз аз 6 то 8 

соат барнома дар жанри ток-шоу ва ё шоу пахш мешавад, ки аслан характери 

ҳазлу шӯхиро доранд. Ба ин барномаҳо  «Однажды в России» (Як вақтҳо дар 

Русия) дохил шуда метавонад. Барномаи мазкур соли 2017 ташкил шудааст. 

Ҷиҳати фарқкунандаи барнома дар он аст, ки дар оғози барнома хроника ҷой до-

да мешавад. Хабарҳое, ки ин ҷо истифода мегарданд, на характери таблиғӣ, бал-

ки хусусияти ҳазлу шӯхӣ доранд.  

Аудитория ва ё тамошобини барнома дар студия беш аз 100 нафар 

мебошанд, ки аслан вазифаашон завқ бурдан ва қарсак задан аст. Барнома дар 

шакли хосса омода мешавад. Ровии аслии барнома Азамат Мусагалиев бо ҳам-

роҳии ҳамкасбони худ, ки аслан ҳаҷвнигоронанд, барномаро бо пешниҳоди 

саҳнаҳои аҷоиб диданӣ месозанд. Пешниҳоди саҳнаҳо аслан дар мавзуъҳое сурат 
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мегирад, ки мушкилоташон дар ҷомеа дида мешавад ва ё ягон вақте сурат ги-

рифтаанд. Мутасаддиён ба ҳаҷв такя карда, мушкилиҳои ҷомеаро дар барномаи 

худ ба миён мегузоранд. Дар барнома то андозае истифода карда тавонистани 

маҳорати касбии журналистӣ низ ба назар мерасад. Ин ҷо омезиши хосияти 

жанрҳо дида мешавад. Дар баробари жанрҳои хабариву публитсистӣ, ки дар            

ток-шоу ҷой доранд, ҳаҷви публисистӣ низ ҷой ва мақоми худро пайдо кардааст. 

Дар дигар жанрҳои журналистӣ ин ҳолат дида намешавад. Ҷолибияти дигар дар 

он аст, ки мутасаддиён озоданд. Метавонанд қаҳрамонони саҳнаҳояшон 

роҳбарони дилхоҳ давлат бошанд, ва ё шахсиятҳои маъруфи сиёсиву фарҳангӣ.   

Дар телевизион истифода аз ҳаҷв маъмул аст, вале он гунае, ки дар дохили 

барнома ба кор ояд, ҷой надорад. Аввалҳои солҳои 90 дар Телевизиони Тоҷики-

стон журналист Акрамалӣ Ҳасанов барномаҳои калонҳаҷм бо номи «Меҳрангез» 

ва "Кохи баланд" дошт. Барномаҳо дар толорҳои бузург сабт мегардиданд ва аз 

саволу ҷавобу таронаву саҳнаҳои ҳаҷвӣ иборат буд. Барномаи «Меҳрангез» он 

вақт дар худ нишонаҳои ток-шоуро дошт, вале он ҳангом дар Тоҷикистон касе аз 

жанри телевизионии ток-шоу хабар надошт [43, с. 118]. Мақсад танҳо омода 

намудани барномаи диданӣ буду даъвати бевоситаи тамошобин ба телевизион. 

Маълум мегардад, ки ҳанӯз дар он вақт дар Телевизиони Тоҷикистон андешаи 

ҷалби бинандагон ба телевизион ба вуҷуд омада буд. Баъдтар бо тағйиротҳои бу-

зурги сиёсӣ дар кишвар то андозае сабки барномаҳо дигар шуд, ҷойи барномаҳои 

фарҳангиву мусиқиро барномаҳои сиёсиву иҷтимоӣ гирифт. Вале бояд изҳор 

дошт, ки барномаҳое, ки хусусияти мусиқиву фарҳангӣ доштанд, хеле кам бу-

данд.  

Дар сохтори телевизионҳои маъмул жанрҳо баробаранд, аммо ҷанбаҳое 

ҳастанд, ки ба инобат гирифтани онҳо барои беҳтар шудани фаъолият мусоидат 

мекунад. Масалан, дар жанри ток-шоу одамон ҳамчун як ҷузъи барнома ба ҳисоб 

раванд, дар мақоми бинандаи телевизион будан имконият медиҳад, ки баъзе 

нуқсонҳо мушоҳида ва ислоҳ гарданд. Аз ҷониби дигар, аксари барномаҳои ток-

шоу дар охири ҳар барнома баҳри ҷолиб шудани барномаи баъдӣ эълон 

мекунанд: «Мо нома ва пешниҳоди мавзуъҳои ҷолибро аз  Шумо интизорем». Ин 
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тарзи муроҷиат бинандаро боз ҳам водор месозад, то дар пешрафти барномаҳои 

телевизионӣ бетараф набошад. 

Жанри ток-шоу як навъи нисбатан нави жанр мебошад, ки дар сарҳадоти 

озодбаёниву қолабшиканӣ аз шаклҳои пешини барномасозӣ ба миён омадааст. 

Жанри мазкур ҳамеша дар тағйирёбӣ қарор дорад, зеро ҳамеша дар барномаҳо 

шакл, усул ва саҳнасозӣ дигар карда мешавад. Маҳз ҳамин тағйирёбӣ ба барно-

маҳои ток-шоу имкони оммавӣ шуданро медиҳад. Масалан:-соли 2020 бо паҳн 

гардидани бемории "COVID-19" дар саросари ҷаҳон, шакл ва пешниҳоди ток-

шоу дар аксари шабакаҳои бузургу хурд дигар шуд. Шабакаҳои телевизионии 

Амрикову Русия аз жанри телемост истифода намуданд. Дигар шабакаҳои 

телевизионӣ (Тоҷикистону Ӯзбекистон) аз намуди суҳбатҳои онлайнӣ истифода 

карданд, ки ҷолиб буд. Ҳарчанд ин унсур шакли барномарезиро тағйир дода 

бошад ҳам имкон ба миён овард, ки журналистон аз роҳҳои дастрас истифода 

намоянд, зеро дар ин ҳангом ҷамъ намудани иштирокчиён дар студия 

ғайриимкон буд. 

Ток-шоу ба категорияи иҷтимоӣ ва таърихии жанрҳо дохил мешавад, зеро 

тамоми бахшҳояш ба фаъолияти ҷомеа алоқаманд аст. Дар ҳолати маҳдудиятҳои 

озодии сухан инкишофи фаъоли жанрҳои таҳлилӣ боздошта мешавад ва вусъат 

додани озодиҳои иттилоотӣ ба инкишофи шаклҳои иттилоотӣ оварда мерасонад, 

зеро истеъмолкунандагон иттилоъро баҳогузорӣ ва таҳлил менамоянд. 

Пайвастагии жанрӣ ҳангоми фаъолият ба назар наменамояд, вале ҳангоми 

омӯзиш ин нукта бисёр муҳим ва зарурист, зеро маҳз онҳое, ки аз нигоҳи назарӣ 

ба фаъолияти кормандони телевизион менигаранд, муайян карда метавонанд, ки 

ин барнома дар қолаби кадом жанр омода шудааст.  

Шоистаи зикр аст, ки ин паҳлуи фаъолият то ҳанӯз ба таври бояд амиқ 

омӯхта нашудааст, ҳол он ки яке аз ҷанбаъҳои муҳимми жанрӣ аст. 

 Ток-шоу чун як навъи нисбатан нави барномасозӣ зуд дар телевизионҳои 

муосир ҷойгир шуд. Барномаҳои ток-шоу барои замони тӯлонӣ тарҳрезӣ 

мешаванд. Пайдоиши чунин бозиҳо, ба монанди  "KВН" (аз соли 1961) ва  “Что? 

Где? Когда?” (Чӣ? Кай? Дар куҷо?–аз соли 1975) дар тафсилоти кофӣ омӯхта 
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шудааст. Ин омӯзиш ҳамчун классикаи жанр ба ҳисоб меравад. Дар даҳсолаи 

охир дар шабакаҳои Русия барномаҳои наве ба вуҷуд омаданд, ки хусусияти 

бозиҳои телевизиониро доранд. Ба ақидаи мо, навъҳои ҷолиби онҳо на танҳо дар 

шакли бозӣ зуҳур карда, дар раванди муоширати рӯзноманигорону меҳмонони 

барнома маҳбубият пайдо мекунад, балки  байни хонадон ва аудитория низ аз 

маҳбубият бархӯрдоранд. Ин хусусият, беш аз ҳама, аз маҳбубияти барнома 

миёни мардум гувоҳӣ медиҳад.  

 Ҳамин тариқ, ток-шоу бо махсусияти оммавияти худ чандин имкони 

андармонсозиву ҷалби аудиторияро соҳиб аст. Жанрест, ки дар он бинанда 

имкони зиёди муоширатро дорад ва дар таҳкими маънавиёти ҷомеа нақши 

устувор пайдо карда истодааст. Уфуқҳои муошират, маънавиёт, иҷтимоиёт ва 

дигар имконоти таъсир ба афкор дар ин жанр дар қиёс бо дигар жанрҳои 

публитсистикаи телевизион бештар аст. 
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ХУЛОСА 

Ҳамин тариқ, ток-шоу бо махсусияти оммавияти худ чандин имкони 

андармонсозиву ҷалби аудиторияро соҳиб аст. Жанрест, ки дар он бинанда 

имкони зиёди муоширатро дорад ва дар таҳкими маънавиёти ҷомеа нақши 

устувор пайдо карда истодааст. Уфуқҳои муошират, маънавиёт, иҷтимоиёт ва 

дигар имконоти таъсир ба афкор дар ин жанр дар қиёс бо дигар жанрҳои 

публитсистикаи телевизион бештар аст. 

Бо назардошти ин ҳама ҷиҳатҳо метавон гуфт, ки ток-шоу ҳамчун як жанри 

мустақилу тавонманд дар афкори ҷомеаи имрӯза таъсиргузор мебошад. Вобаста 

ба таҳқиқи анҷомшуда чунин хулосаҳои мушаххас ҳосил шуданд: 

1. Натиҷаҳои таҳқиқ нишон медиҳанд, ки дар низоми жанрҳои телевизионӣ 

ток-шоу яке аз жанрҳои серистеъмолу маъруфи телевизиони муосир аст ва 

вобаста ба имконияти молиявию зеҳнии ҳар як шабакаи телевизионӣ рушд 

мекунад. Он аз як ҷиҳат симои телевизиони муосирро ифода карда, бидуни ток-

шоу тасаввур намудани он мушкил низ ҳаст. Роҳбарият ва маъмурияти ҳар як 

шабакаи телевизионӣ ба жанри мазкур муносибати махсус зоҳир намуда, ба 

рушди он мусоидат кардан мехоҳад [3-М]. 

2. Ток-шоуро дар телевизиони имрӯза ба сифати жанре шинохтан мумкин 

аст, ки озодиро меписандад. Мусаллам аст, ки озодӣ барои ҳамаи жанрҳо 

талаботи асосӣ ба ҳисоб рафта, дар ток-шоу маънии хос пайдо менамояд ва 

озодии ҳама иштирокчиёни барномаро дар назар дорад. Бо ин сифат дар 

ташаккулу таҳаввули афкори ҷомеа беш аз дигар жанрҳо имкон дорад. Табиати 

ин жанр аст, ки дар такя ба ҳунари саҳнаороӣ ва ҷанбаъҳои муҳимми эҷодӣ 

проблемаву мавзуи муҳимми рӯз хеле таъсирбахшу амиқ баррасӣ мешавад. Дар 

ин жанр ҷиддият, ҳазлу шухӣ, гиряву ханда, ҳукму хулоса хосияти амиқи 

андармонсозиро соҳибанд. Ин жанр чеҳрасоз аст ва аз ҳисоби чеҳраҳои алоҳида 

симои худро низ месозад. Дар тавсифу танқиди як чеҳра аз равзанаи оммавияти 

андеша муносибат дорад [2-М].  
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3. Дар шинохти ток-шоу ҳамчун жанр муайян гардид, ки он алакай ба низоми 

жанрҳои телевизион ворид гардидааст. Мақоми худро пайдо карда, дар баробари 

фароғативу саргармкунанда будан, дар тарғиби равандҳои идеологиву сиёсии ҷомеа 

нақш дорад. Ин хулосаро бештар дар асоси ток-шоуҳои телевизионҳои хориҷи ки-

швар гуфтан мумкин аст. Ток-шоу аз дигар жанрҳо ҷузъҳои алоҳидаро аз худ карда, 

бо хосияти бадеиву таҳлиливу   иттилоотии худ ҳамқадами замон будан мехоҳад. 

Ток-шоу тавонистааст, ки ҳамчун қолаби ҷолиби жанрӣ марзу ҳудудҳоро убур 

намояд, зеро имкониятҳои жанрии васеъ дорад [4-М].  

4. Дар мавриди инкишоф ва таҳаввули ток-шоу дар телевизони тоҷик  

хулоса он аст, ки он заминаи хоси таърихӣ дорад. Хусусиятҳои жанри мазкурро 

дар телевизиони тоҷик дар солҳои шастум ва махсусан, дар оғози солҳои 

ҳафтодуми асри гузашта дидан мумкин аст. Заминаи нахустини  пайдоиши ин 

жанрро дар телевизиони тоҷик ҳамкориии телевизион ва адабиёт ба вуҷуд овар-

дааст. Адибони шинохтае чун Мирзо Турсунзода, Ҷалол Икромӣ, Сотим Улуғзо-

да, Мирсаид Миршакар, Лоиқ Шералӣ ва дигарон дар солҳои гуногун бо телеви-

зион ҳамкорӣ  кардаанд, ки ин дар руҳи адабиву  бадеии барномаҳо бетаъсир 

набуд. Маҳз ин таъсир барномаҳои шоумонандро ба вуҷуд меовард, зеро маълум 

аст, ки хусусияти дирӯзу имрӯзи ток-шоу ин руҳияи публитсистии он аст [3-М].   

5. Нақши журналистону ҳунармандони алоҳида чун Рафоат Абдусаломова, 

Муҳиддин Олимпур, Ҷобири Азизмурод, Саёҳат Неъматова, Майрам Исоева, 

Шоҳин Боев, Акрамалӣ Ҳасанов, Иззат Самадов, Маҳкам Ҳоҷиқулов, Музаффар 

Ғаниев, Раҳмон Раҳмонов ва дигарон дар давраҳои гуногун дар шаклгириву 

оғози пайдоиши шоу-барномаҳо хеле назаррас мебошад. Барномаҳои «Фарҳанг 

ва ҷомеа», «Бармало», «Андеша», «Масъулияти падару модар», «Оила», «Гули 

маҳтоб», «Ниқоб», «Дар нимароҳ», «Нигоҳи комил», «Сиёҳу сафед», «Паймон», 

«Суҳбати мардона», «Нигоҳи зан», «Манзари роз», «Шифо»,  «Айёми шубоб 

аст», «Дунё пур аз ҷавонист», «Ҷамъу тарҳ» ва амсоли он маҳсули замони 

истиқлоланд, ки алакай чун ток-шоу баҳогузорӣ шудаанд [2-М]. 
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6. Махсусияти мундариҷавӣ ва сохториву мавзуӣ дар ток-шоуҳои 

телевизионҳои ватанӣ масъалаҳои касбу кор, таълиму тарбия, ишқу муҳаббат, 

оиладорӣ, ҳурмату эҳтироми якдигар, фарҳангу санъат, одобу ахлоқ, маънавиёти 

ҷавонон, тарбияи инсони комил ва дигар ҷузъиёти зиндагии рӯзмарраро фаро 

мегиранд, ки асосан заминаи таърихӣ доранд. Мушаххас гардидааст, ки мавзуъ 

дар ток-шоу самти ягонаву маҳдуд надорад ва бо даъвати коршиносону 

мутахассисону масъулон мазмуну муҳтавои он хеле ғанӣ мегардаду самтҳои нав 

ба нав пайдо мекунад. Махсусиятҳои публитсистии жанри ток-шоу гувоҳи он 

аст, ки жанри мазкур эҷодкориву мушоҳидаҳои амиқро талаб менамояд. Асоси 

публитсистикаро мушоҳидаҳои воқеии журналист ташкил медиҳад ва ҳамин 

хусусият муҷиби ҷалби аудитория аст. Бо назардошти ин қонуният, ток-шоу дар 

ҷомеа нуфузу мақом пайдо карда, оммавияти барнома, пешниҳоди сода ва ҳукму 

хулосаҳо дар ток-шоу характери публитсистӣ доштани барномаро нишон 

медиҳанд. Дар ин самт публитсистикаи телевизионӣ аз ҷамъи ҷузъиёте иборат 

гардидааст, ки равониву ҷаззобияти онро таъмин кардаанд. Аз ҷумла, ҷилои 

саҳна (декоратсия) муҳимтарин ва нахустин омили ҷалб намудани тамошобин ба 

ҳисоб рафта, ҳар як ҷузъи он дар худ оҳангеро касб менамояд [2-М].   

7. Ҷузъиёти ҷолибсозандаи ток-шоу ба интихоби мавзуъ низ робитаи зич 

дорад. Мавзуи ангезандаи андешаву ифодакунандаи авзои рӯз ҳамеша дар ток-

шоу муҳим мебошад. Даъвати тамошобинони пурзавқ, чеҳраҳои шинохта, 

масъулону коршиносон, шоҳидону ҳолдонҳо, собиқадорону таҳлилгарон ва 

амсоли инҳо низ руҳи публитсистии барномаро тақвият мебахшанд. Оғозу 

анҷоми барнома низ бо ҳунармандии хоси баранда ҷузъи аввалиндараҷа мебошад 

[2-М; 3-М].   

8. Дар ток-шоу нафарони зиёд бо меҳнати коллективӣ дар созмон додани 

барнома нақш доранд ва дар ин самт нақши шоумен, модератор ва интервюер 

аввалиндараҷа мебошад. Барномаро шоумен идора менамояд ва дар шароити 

имрӯза дар ҳаллу фасли масъалаҳои фарҳангӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ болотар аз 
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чандин шореҳ эътироф гардидааст. Шоумен бояд аз донишҳои сиёсию ҳуқуқӣ, 

фалсафию психологӣ ва журналистию  актёрӣ бархӯрдор бошад ва дар 

масъалагузорӣ бо назардошти фазо ва вақти эҷодӣ амал намояд. Дар барнома 

хулосабарориву ҳукми шоумен нақши бузург дошта, мураккаббаёниву 

суханбозиҳои печида муваффақияти кори ӯ ба ҳисоб намеравад. Шоумен возеҳ 

сухан мегӯяд, сохтакориро ба кор мебарад, самти суҳбатро дигар менамояд ва 

дар ҳолатҳои алоҳида валвалаву ҳангомаро ба вуҷуд меорад. Дар ток-шоу 

интервюери талошкунандаву фикркунандаву ақлу фаросати равшандошта, 

модератори орому холис асоси  барномаро  ташкил медиҳанд. Модератор дар чӣ 

гуна шакл пешниҳод кардани барнома нақши густурда дорад ва вазифаҳои ӯ то 

ҳадде маҷмуӣ мешавад [1-М].   

9. Ток-шоу хусусиятҳои дигар жанрҳоро дар худ фаро гирифта, ҳамчун 

жанри иттилоотӣ, таҳлилӣ ва саргармкунанда дар телевизиони муосир мақоми 

хосса дорад [3-М; 5-М]. 

10. Ватани пайдоиши ток-шоу дар нимаи аввали асри гузашта Амрико ба 

ҳисоб рафта, Ф. Донахю ҳамчун асосгузори ин жанр дар давоми ду даҳсола ток-

шоуро дар саҳнаҳои телевизионҳои ҷаҳонӣ шуҳрат бахшидааст [1-М; 3-М]. 

11. Ҳарчанд заминаву унсурҳои алоҳида вуҷуд дошта бошанд ҳам, таърихи 

возеҳи пайдоиши жанри ток-шоу дар телевизиони собиқ ИҶШС соли 1986 

мебошад [2-М]. 

12. Ток-шоу ҳамчун жанр хусусияти публитсистӣ (ғояи урён) дошта, 

воқеият ва масъалаҳои муҳимми рӯзро дар бар мегирад ва пешниҳоду тарзи баён 

низ дар он публитсистӣ мешавад [4-М]. 

13. Пайдоиши намунаҳои ток-шоу дар телевизиони тоҷик дар навбати 

аввал ба робитаи адибон бо телевизион вобаста буда, оғози он ба солҳои 

шастуми асри гузашта рост меояд. Мавҷудияти ин жанр дар замони истиқлол 

инкор намегардад ва диққатҷалбкунанда набудани ток-шоуҳои ватанӣ ба 

омилҳои техникиву молиявӣ робита дорад [2-М]. 
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14.  Муҳаққиқон навъҳои гуногуни ток-шоуро зикр карда бошанд ҳам, 

аммо ин тақсимбандӣ шартӣ буда, вобаста ба самти мавзуъ ва такрори қолабҳои 

дигар жанрҳо даҳҳо навъҳои дигари шартии онро (иттилоотӣ, таҳлилӣ, фароғатӣ, 

ҳаҷвӣ ва ғ.) ном бурдан мумкин аст [2-М; 3-М]. 

15. Одобу ахлоқ, маънавиёту маърифат, тарбияи фарзанду оиладорӣ, 

донишомӯзиву сабқатҳо, сиёсату иқтисод, таълиму тарбия, ишқу муҳаббат, 

фарҳангу санъат, маънавиёти ҷавонон, тарбияи инсони комил ва монанди инҳо аз 

мавзуъҳои доимии дирӯзу имрӯзи    ток-шоуҳои телевизиони тоҷик ба ҳисоб 

мераванд [2-М; 5-М]. 
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ  

НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚ 

Аз баррасиҳои анҷомёфта маълум мешавад, ки доир ба ток-шоу ҳамчун 

жанри телевизионӣ дар шакли мақолаҳои алоҳидаи илмӣ таҳқиқҳо сурат гирифта 

бошанд ҳам, аммо то ба ҳол таҳқиқи монографӣ ба вуҷуд наомадааст. Шоистаи 

зикр аст, ки доираи мавзуи мазкур фароху доманадор буда, метавон перомуни 

вижагиҳои он дар мисоли шабакаҳои дигар таҳқиқҳои монографии дигар анҷом 

дод. Мо дар ин ҷода яке аз аввалинҳо шуда, тасмим гирифтем, пайдоиш, 

ташаккул ва вазъи имрӯзаи жанри ток-шоуро дар мисоли ду шабакаи мушаххаси 

ватанӣ таҳқиқ кунем. Дар баробари ин, дастовардҳои илмӣ, хулоса, дурнамои 

мавзуъ ва истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқро ба тариқи зерин матраҳ 

намудан мумкин аст: 

1. Диссертатсияи мо барои равшан гардидани моҳияти ток-шоу ҳамчун 

жанри наву муассири телевизионӣ аз замони пайдоиш то имрӯз (анҷоми давраи 

таҳқиқ дар назар аст) мусоидат менамояд. 

2. Мо дар ҷараёни омӯзиш ва натиҷаҳои таҳлилу таҳқиқи масъалаҳои 

мавриди баррасӣ қарордодаи худ муайян намудем, ки ток-шоу ҳамчун жанр дар 

шабакаҳои телевизионӣ мавриди истифодаи васеъ қарор дорад, аммо дар ин ҷода 

камбудиҳои ҷиддӣ ҳам ба назар мерасанд. Аз ин ҷост, ки таҳлилу натиҷагириҳои 

мо барои корҳои ояндаи таҳқиқӣ чун заминае шинохта мешаванд. 

3. Маводи дар диссертатсия фароҳамомада бо собит намудани зарурати 

омӯзиши махсусиятҳои жанрии ток-шоу ва имкониятҳои фаровони он барои 

муассир гардидани барномаи телевизионӣ барои омӯзиш ва таълими он 

тавассути курс ва семинарҳои тахассусии кафедраи телевизион ва 

радиошунавонии факултети журналистика ва ихтисосҳои журналистии дигар 

кафедраҳои тахассусии донишгоҳҳои кишвар заминаи мусоид фароҳам меоварад. 

4. Собит мешавад, ки ток-шоу жанри рӯз аст ва ҳамчун жанри публитсистии 

телевизион бо паҳлуҳои фарогири худ хосияти амиқи маънавӣ дошта, дар 

тарбияи мусбати инсон мусоидат менамояд. Бо ин назардошт пешниҳоди 

бештари барномаҳои телевизионӣ дар шабакаҳои ватанӣ зарур аст. 
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5. Жанри ток-шоу бо он диққатҷалбкунанда аст, ки оммавияти баланд 

дошта,  аз студияи телевизион, ки дар он ҷо маҷмуи иштирокчиён ҳузур доранд, 

ба минбари оммавии ошкор табдил меёбад. Махсусияти публитсистии ин жанр 

дар он зоҳир мешавад, ки аз аҷзои таҳлиливу бадеӣ дар якҷоягӣ кор мегирад ва 

хулосаву ҳукм нерӯи онро меафзояд. Дайн гардидани ин нукта муҳиммияти 

истифодаи онро дар амалия возеҳтар мегардонад. 

6. Шоумен журналист ва публитсистест, ки дониши фарох ва қобилияти 

хуби идоракунии афкорро соҳиб аст, ҷаҳонбинӣ ва дониши фарох дошта, 

уфуқҳои мавзуӣ ва фарогири ҳар як масъаларо медонад.   Шоумен ҳама навъи 

барномаҳоро таҳия карда метавонад, аммо на ҳама журналистони телевизион 

шоумен буда метавонад. Ба ин хотир дар факултетҳои журналистикаи ДМТ ва 

ДДФСТ пешниҳод менамоем то курсҳои махсуси омода намудани шоуменҳоро 

ба роҳ монанд.  

7. Махсусият ва имкониятҳои жанрии ток-шоу хеле зиёданд, имконоти 

ҷолибсозии он ҳам, ки дар диссертатсия муфассал баррасӣ гардидааст, барои 

бинанда олами рангинеро пешниҳод карда метавонад. Ҳамзамон, шароити 

муосири рушди технологӣ ҳам барои мукаммалии ин жанр мусоидат мекунад. Ин 

ҷиҳатҳои таҳқиқи мо низ барои баррасиҳои минбаъдаи назариявӣ ва амалӣ 

замина фароҳам меорад. 
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