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ХУЛОСАИ
Донишгохи миллии Тоҷикистон 

Кафедраи журналистикаи байналхалқӣ

Диссертатсияи "Ток-шуо ҳамчун жанри телевизионӣ" (дар мисоли 
Телевизиони Тоҷикистон ва Телевизиони Сафина) дар кафедраи 
журналистикаи байналхалқии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба 
анҷом расидааст.

Дар давраи таълифи диссертатсияи номзадӣ Азизов Фирӯз 
Шарифович дар кафедраи журналистикаи байналхалқӣ ба ҳайси 
унвонҷӯ ба кори пажуҳишӣ машғул буд.

Шаҳодатнома оид ба супоридани имтиҳонҳои номзадй аз фанни 
‘'Таърих ва фалсафаи илм” 30-уми майи соли 2019. “Забони хориҷӣ”23- 
уми июни 2017, “Ихтисос” 10-уми июни соли 2021 дар Донишгоҳи 
миллии Точикистон аз 11 июни соли 2021 дода шудааст.

Роҳбари илмӣ: Қутбиддинов Абдулмумин Ҳошимович - доктори 
илмҳои филологӣ, дотсент.

Дар натиҷаи мухокима ҷунин хулоса карда шуд:

Мавзӯи диссертатсия актуалӣ буда, дар омӯзиши таърихи 
жанрҳои публитсистӣ ва ҷойгоҳи жанри ток-шоу таҳқиқ 
шудааст.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 огози асри нав барои па.ҳн кардани 
иттилооти фавриву муҳим имконотн телевизион дар рақобат бо 
интернет маҳдудтар гардид.

Ток-шоу аз ҷумлаи чунин барномаҳост. Ин гуна барномаҳо низ 
характери иттилоотӣ доранд ва дар ҳошияи ахбору навгониҳои 
маълум муҳимтарин проблемахои ҳаёти ҷамъиятиро баррасӣ 
менамоянд.
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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.

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 ин 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 
муҳаббат, фарҳангу санъат, маънавиёти ҷавонон, тарбияи инсони 
комил ва монанди инҳо аз мавзӯъҳои доимии дирӯзу имрӯзи ток- 
шоуҳои телевизиони тоҷик ба ҳисоб мераванд.

7. Жанри ток-шоу бо он диққатҷалбкунанда аст, ки оммавияти 
баланд дошта, аз студияи телевизион, ки дар он ҷо маҷмӯи 
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.

8. Шоумен журналист ва публитсистест, ки дониши фарох ва 
қобилияти хуби идоракунии афкорро соҳиб аст. Ҷаҳонбинӣ ва 
донишҳои фарох дошта, уфуқҳои мавзӯӣ ва фарогири ҳар як 
масъаларо медонад. Шоумен ҳама навъи барномаҳоро таҳия карда 
метавонад, аммо на ҳама журналистони телевизион шоумен буда 
метавонанд.
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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 мо пешниҳоди чунин барнома кам ба назар 
мерасад. Ин жанр аз ҷониби муҳаққиқон низ ба таври амиқу 
ҳамаҷониба пажӯҳишу 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, 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 мавзӯи мазкурро ба миён 
овардаанд. Доир ба пайдоиши жанрҳои нав дар шабакаҳои телевизиони 
ватанӣ низ маълумот хеле маҳдуд аст, ки ин ҳам баёнгари муҳиммияти 
мавзӯъ мебошад.

Диссертант дар омӯзиши адабиёт ва шиносоӣ бо сарчашмаҳо 
нишон медиҳад, ки мавзӯи мазкур дар журналистикаи тоҷик нисбатан 
нав буда, то имрӯз ба риштаи таҳқиқи диссертатсионӣ кашида 
нашудааст.

Диссертант ишора мекунад, ки таҳқиқи жанрҳои муосири 
телевизион то ба имрӯз дар илми журналистикаи тоҷик ба таври пурра 
сурат нагирифта бошад ҳам, олимони тоҷик дар мақолаву 
пажӯҳишҳояшон бештар ба масъалаҳои умумии телевизион (мавзӯъ, 
сохтори маҷмӯии жанрӣ, проблема, таърих ва ғ.) таваҷҷуҳ намудаанд, 
вале ток-шоу ҳамчун жанри алоҳида ба таври мушаххас таҳқиқ 
нашудааст. Азбаски доир ба мавзӯъ 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. Муайян 
намудани омилҳои пайдоиш ва ташаккули ток-шоу ҳамчун жанр, 
мушаххас кардани вижжагиҳои жанрии он,нишон додани нақши ток- 
шоу дар низоми жанрҳои телевизионӣ хадафи асосии ин пажуҳишро 
ташкил медиҳад.

Кор дар сатҳи хуби илмӣ навишта шуда, диссертант манбаву 
сарчашмаҳоро, ки ба мавзӯи мавриди таҳқиқ алоқамандӣ доранд, 
омӯхта, назари донишмандон ва муҳаққиқони публитсистикаро таҳлил 
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намуда, ба хулосаҳои асоснок расидааст. Аз таҳлилу баррасӣ, мазмуну 
муҳтаво ва масъалагузориҳои диссертатсия маълум мешавад, ки 
диссертант ба ҳадафи таҳқиқотии худ ноил шудааст.

Дастовардҳои пажӯҳишро публитсистон, рӯзноманигорон, 
донишҷӯёни гурӯҳу шуъба ва факултетҳои журналистика, кормандону 
мутахассисоне, ки дар соҳаи ВАО фаъолият мекунанд, метавонанд 
истифода баранд. Ҳамчунин аз маводи диссертатсия ҳангоми таълифи 
китобҳои дарсӣ, васоити таълимӣ, гузаронидани курсу семинарҳои 
таълимии ихтисосҳои рӯзноманигорӣ истифода кардан мумкин аст.

Диссертант нуктаҳои муҳим ва натиҷаҳои таҳқиқро дар шакли 
маърӯза дар конференсияҳои байналмилалӣ, ҷумҳуриявии илмӣ- 
назариявӣ ва илмӣ-амалии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (солҳои 
2016-2020) ироа намудааст.

Мазмуни асосии диссертатсияи Азизов Фирӯз Шарифович дар 5 
мақолаи илмӣ, аз ҷумла 3 мақолаи дар маҷаллаҳои илмии 
тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
табърасида, инъикос гардидааст:

1 .Мақолаҳое, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванда ба табъ 
расидаанд:

1. Азизов, Ф. Жанри ток-шоу дар телевизионҳои Амрико / Ф. 
Азизов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. -- Душанбе: Сино, 
2018.-№8 (205).-С. 194-199.

2. Азизов, Ф. Уфуқҳои эҷод дар жанри ток-шоу / Ф.Азизов // 
Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.-Душанбе: Сино, 2020. - №1 
(319). - С.274-280.

3. Азизов, Ф. Баъзе қолабҳои жанрии ток-шоу / Ф. Азизов // 
Паёми Донпшгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ.- 
Душанбе: Рӯдакӣ-121,2020. - №1(84),(278). - С. 175-180.

2. Маҷалла ва сарчашмаҳои дигар:
4. Азизов, Ф. Заминаҳои рушди ток-шоу / Ф.Азизов // 

Журналистикаи байналхалқӣ - VIII (Маҷмӯаи мақолаҳо). - 
Душанбе, 2019. - С. ... -... .

5. Азизов, Ф. Мушкилоти оби тоза ва инъикоси он дар 
телевизион / Ф. Азизов // Маводи конференсияи ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи 
«Дипломатияи об ва омилҳои фарогири он дар бозтоби воситаҳои 
ахбори оммаи кишварҳои Осиёи Марказӣ». - Душанбе, 25-26-уми 
ноябри 2019. (217) - С.171-174.

Диссертатсияи Азизов Фирӯз Шарифович "Ток-шуо ҳамчун жанри 
телевизионӣ" (дар мисоли Телевизиони Тоҷикистон ва Телевизиони 
Сафина) ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
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оид ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология мувофиқ 
буда, он ба ҳимоя аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - рӯзноманигорӣ тавсия 
карда мешавад.

Хулосаи мазкур дар ҷаласаи васеи кафедраҳои матбуот, 
журналистикаи байналхалқӣ, телевизион ва радиошунавонии факултети 
журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон қабул гардидааст. Дар 
ҷаласа 9 нафар иштирок доштанд. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 9 
нафар, «зид» - нест, «бетараф» - нест.

Қарори №4, аз 30-юми декабри соли 2021

байналхалқи, профессор Муқимов М.А

Мудири кафедраи матбуот, //
дотсент /1 'Г Усмонова Н. К.

Мудири кафедраи телевизион ва 
радиошунавонӣ, дотсент 
Мудири кафедраи услубшиносӣ 
ва таҳрири адабӣ, профессор С

Гулов С. Н.

ураева М. Р

Котиби илми, дотсент Яқубов

Имзои М.А.Муқимов Н. К. Усмонова, С. Н. Гулов
М. Р. Ҷураева ва Ҷ. Яқубовро т;

' ъ/Сардори раёсати кадрҳо ва кор 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистб Тавқиев Э.
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ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17, 
^у/у/.1пи.у
тел: (+992)8342264715
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