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ХУЛОСАИ ШУРОИ ОЛИМОНИ ФАКУЛТЕТИ ЖУРНАЛИСТИКАИ
донишгоҳи миллии тоҷикистон

Диссертатсияи Азизов Фирӯз Шарифович дар мавзӯи “Ток-шоу 
ҳамчун жанри телевизионӣ (дар мисоли Телевизиони Тоҷикистон ва 
Телевизиони Сафина)” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 
филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ пешниҳод шудааст. 
Диссертатсия дар кафедраи журналистикаи байналхалқии Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон ба анҷом расидааст.

Роҳбари илмӣ: Қутбиддинов Абдулмуъмин Ҳошимович - доктори 
илми филология, декани факултети журналистикаи Донишгохи миллии 
Тоҷикистон.

Шурои олимони факултети журналистика диссертатсияи Азизов 
Фирӯз Шарифович дар мавзӯи “Ток-шоу ҳамчун жанри 
телевизионӣ"(дар мисоли Телевизиони Тоҷикистон ва Телевизиони 
Сафина)-ро барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз 
рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ бо ширкати муқарризон - 
доктори илми филология, профессор Ҷамшед Саъдуллоев ва устоди 
Донишкадаи Санъат ва ҳунарҳои зебои ба номи М. Турсунзода номзади 
илми филология Гавҳар Умарова баррасӣ ва муҳокима намуд.

Диссертант моҳияти масъалаи таҳқиқро дуруст барраси намуда, бо 
дарназардошти методологияи таҳқиқи кори илмӣ омӯзиш ва баррасии 
мавзӯъро дар шакли муқаддима, се боб, хулоса ва феҳристи адабиёт ва 
манбаъ ба шакл даровардааст, ки комилан дуруст аст.

Диссертатсия ба мавзӯи хеле муҳим ва таҳқиқнашудаи илми 
журналистика бахшида шудааст. Воқеан, муҳаққиқ возеҳу бамаврид 
таъкид мекунад, ки истиқлоли давлатӣ шароит фароҳам овардааст, ки 
шабакаҳои телевизионӣ дар Тоҷикистон бисёр шавад ва бештар 
гардидани шабакаҳо ба рушди журналистика ва таваҷҷуҳ ба 
мутахассисони соҳа нақш мебозад.

Муҳаққиқ бори нахуст ҷойгоҳи жанри ток-шоуро таҳқиқ карда бо 
мисолҳо исбот намудааст,ки жанр соҳиби қолаб ва хусусияти хоса 
мебошад.

Унвонҷӯ ҷиҳати ба мақсаду ҳадафҳои худ ноил шудан, ҳаллу фасли 
вазифаҳои зеринро зарур мешуморад:
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муайян намудани баъзе ҷанбаҳои таърихии пайдоиши 
жанрҳои муосири телевизионӣ, махсусан, ток-шоу дар давлатҳои 
абарқудрат ва кишварҳои рӯ ба рушд;

маълум намудани махсусияту таъиноти жанрии ток-шоу ва 
мавқеи он дар миёни дигар жанрҳои таҳлиливу андармонсоз;

махсусиятҳои ток-шоу дар телевизионҳои ватанӣ ва давраҳои 
асосии ташаккулу таҳаввули он дар иртиботу монандӣ бо барномаҳои 
ҳамгун;

омӯзиши омилҳои ҷолибсозии фикр, доираи фарогирии 
мавзӯъ, монандиву тафовути он бо дигар жанрҳо, сохтор ва ҳамзамон, 
мушкилоти интихоби мавзӯъ дар шабакаҳои телевизионии кишвар;

мушаххас намудани самти шаклгирӣ дар робита ба нақши 
муаллифон ва гурӯҳбандӣ намудани намунаҳои барномаҳои шифоҳӣ 
аз рӯйи шакл, мавзӯъ, имконият ва таъсири онҳо ба бинанда;

маълум намудани фардияту оммавияти андеша, таҳқиқи 
амиқи мавзӯи баррасишавандаву хосияти маънавии барнома ва дигар 
хислатҳои адабиву публитсистии жанри ток-шоу дар телевизиони 
муосир.

Муаллиф масъалаҳои зеринро барои ҳимоя пешниҳод кардааст:
1. Ток-шоу хусусиятҳои дигар жанрҳоро дар худ фаро гирифта, 

ҳамчун жанри иттилоотӣ, таҳлилӣ ва саргармкунанда дар 
телевизиони муосир мақоми хосса дорад;

2. 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.

3. Ҳарчанд заминаву унсурҳои алоҳида вуҷуд дошта бошанд ҳам, 
таърихи возеҳи пайдоиши жанри ток-шоу дар телевизиони собиқ 
ИҶШС соли 1986 мебошад.

4. 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.
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.

5. Муҳаққиқон навъҳои гуногуни ток-шоуро зикр карда бошанд ҳам, 
аммо ип тақсимбандӣ шартӣ буда, вобаста ба самти мавзӯъ ва 
такрори қолабҳои дигар жанрҳо даҳҳо навъҳои дигари шартии 
онро (иттилоотӣ, таҳлилӣ, фароғатӣ, ҳаҷвӣ ва ғ.) ном бурдан 
мумкин аст.

6. Одобу ахлоқ, маънавиёту маърифат, тарбияи фарзанду оиладорӣ, 
донишомӯзиву сабқатҳо, сиёсату иқтисод, таълиму тарбия, ишқу
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Навгонии диссертатсия, пеш аз ҳама, дар он ифода мегардад, Дар 
диссертатсия бори аввал ҷараёни таърихии инкишоф ва хусусиятҳои 
жанри ток-шоу ба таври васеъ ба таҳқиқ гирифта мешавад. Муайян ва 
мушаххас намудани хусусияту таъйиноти жанри ток-шоу ва таҳқиқи 
омилҳои таърихии инкишофи жанри мазкур дар самти пажӯҳишҳои 
таърихиву жанрии телевизиони тоҷик икдоми 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 ток-шоу ва аносири ҳунарии ба доираи 
жанри мазкур иртиботдошта бозгӯ гардида, хонанда шакли пешниҳод, 
унсурҳои андармонсозӣ, таркиби мантиқӣ ва табиати жанри ток-шоуро 
дарк намояд. Ҳамчунин, муайян намудани фарқи миёни ток-шоу ва шоу 
низ навгонии таҳқиқ аст.

Аҳамияти назариявии таҳқиқ дар он дида мешавад, ки дар 
диссертатсия аҳамият, 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. Аҳамияти 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 ва дар шаклгирии фазои иттилоотӣ 
торафт фаъолтар мегардад. Ҷузъиёти назариявии мазкур дар ин 
диссертатсия таҳқиқ шудааст ва дар ҷараёни пажуҳишҳои жанрии 
телевизион дорои аҳамияти назарӣ мебошад.

Аҳамити амалии пажуҳиш дар он ифода меёбад, ки мавод ва 
натиҷаи диссертатсияро ҳангоми таълифи китобҳои таърихи телевизион 
ва махсусан, таърих, таъинот ва моҳияти жанри ток-шоу ва хусусияти 
сабкиву услубиву жанрии телевизионҳои ватаниву хориҷӣ метавон
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истифода кард. Диссертатсия барои таҳқиқу муайян намудани 
асоси мавзӯиву мундариҷавӣ, қолабу вижагиҳои жанрӣ ва хосияту 
таъсирбахшии жанри ток-шоу метавонад мавриди истифода қарор 
гирад. Маводи таҳқиқотро ҳамчунин ҳангоми таълими фанни «Асосҳои 
фаъолияти журналистӣ», курсу семинарҳои махсус, дарсҳои интихобӣ 
дар макотиби олии ҷумҳурӣ истифода кардан мумкин аст.

Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои ба табъ расонидаи 
муҳаққиқ муҳтавои диссертатсияро ба таври комил инъикос менамоянд.

Вобаста ба дастовардҳои зикршуда, шурои олимони факултети 
журналистика бо қарори №7, аз таърихи 30.03.2022 диссертатсияи 
номзадии Азизов Фирӯз Шарифовичро зери унвони “Ток-шоу ҳамчун 
жанри телевизионӣ" (дар мисоли Телевизиони Тоҷикистон ва 
Телевизиони Сафина) кори муҳиму арзишманд арзёбӣ намуда, онро 
комилан анҷомёфта меҳисобад. Диссертатсия ба талаботи корҳои илмӣ 
ҷавобгӯ буда, онро метавон ба баррасии шурои диссертатсионии 
6В.КОА-020 барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз 
рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ тавсия намуд.

Иштирок дошт: 17 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: “тарафдор” - 17 
нафар, “зид”, “бетараф” - нест. Суратҷаласаи №7, 30-юми марти соли 
2022.

Раисикунандаи шурои олимон,
доктории илми филология,
профессор "

Муқарризони холис:
ДОКТОрИ ИЛМИ фиЛОЛОГИЯ, />/
профессор

Номзади илми филология, /^2/2^
дотсент (7И/

Котиби шуро

Имзоҳои Мурод Муродӣ, ^(амф^Т^йшО.ф
Гавҳар Умарова, Искандар Қурбоновро 
тасдиқ мекунам: .
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