
ТАҚРИЗ
ба автореферати диссертатсияи номзадии Азизов Фирӯз Шарифович 

дар мавзуи “Ток-шоу ҳамчун жанри телевизионй (дар мисоли барномаҳои 
ТВ Тоҷикистон ва ТВ Сафина)” барои дарёфти унвони номзади илмҳои 
филологй аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорй

Телевизион ҳамчун як воситаи муҳимми ахбор дар ҳаёти ҷомеа аз 

солҳои сиюми асри гузашта мақоми хоси худро пайдо намуда, то имрӯз 

онро устувор гардонидааст ва ҳарчанд вазифаи иттилоърасонии 

телевизион аввалиндараҷа шуморида мешавад, аммо дар баробари ин, 

вазифаи фароғативу саргармсозии он ва ба ин восита таъсири амиқаш ба 

афкори маънавии бинандаҳо низ хеле муҳим ба ҳисоб меравад.

Яке аз чунин воситаҳои муосири андармонсозии телевизион 

тавассути пайдоиши жанрҳои нав зуҳур карда истодааст, ки ток-шоу яке 

аз онҳо мебошад. Муҳиммияти мавзуи кори диссертатсионии Азизов 

Фирӯзро ҳам ҳамин нукта собит менамояд, ки ӯ ток-шоуро ҳамчун жанри 

телевизионӣ таҳқиқ мекунад. Таҳқиқи ин падидаи тозаи эҷодӣ барои 

шабакаҳои телевизионии тоҷик ҷуръати хосро тақозо мекунад, зеро бори 

нахуст ба риштаи таҳқиқ кашидани мавзуъ сабку василаи корбурди хоси 

худро дорад.

Мутолиаи фишурдаи диссертатсияи ӯ маълум намуд, ки диссертант 

доир ба ин самти муҳимми фаъолияти телевизиони муосир маълумоти 

зарурӣ дорад, аз таърихи пайдоишу ташаккули он дар журналистикаи 

ҷаҳонӣ огоҳ аст, ҳамзамон, эҳтимоли мавҷудияти унсурҳои ин жанрро 

дар фаъолияти беш аз 60 солаи телевизиони тоҷик ба эътибор гирифта, 

нақшаи кори худро тарҳрезӣ кардааст ва мувофиқ ба он маълумоти 

заруриро ҷамъоварӣ ва таҳқиқ намудааст.

Ин воқеияти замони муосир, ки телевизионро бо интернет рӯ ба рӯи 

ҳам чун рақибе қарор додааст, аз назари диссертант берун намондааст ва 

ӯ арзишмандона онҳоро ба ҳам муқоиса карда, вобаста ба мавзуи худ 

менависад, ки ҳарчанд дар баъзе маврид интернет мавқеи телевизионро
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маҳдуд намуд, аммо тариқи барномаҳои ток-шоу телевизион бо бинанда 

наздиктар гардид.
Дар баробари чунин дастовардҳои диссертант, ки боиси пурра таҳқиқ 

шудани мавзуъ гардидааст, дар автореферати диссертатсия баъзе 

камбудиҳо ҳам ба назар расид:

диссертант доир ба вазъи ток-шоуҳои имрӯзаи телевизионҳои 

мавриди назари худ маълумот дода, онҳоро бо барномаҳои собиқи 

телевизиони тоҷик, ки дар онҳо унсурҳои жанри ток-шоу дида мешуд, 

муқоиса мекунад. Ба назари мо, ҳамин муқоисаҳо нопурра мондаанд (бо 

унсурҳои ин жанр барномаҳо ҷолиб буданд, аммо чаро имрӯз бо вуҷуди 

имконоти жанрӣ он ҷаззобият нест?);

дар баъзе мисолҳо назари таҳқиқии диссертант мушоҳида нашуд: 

мушаххас нашудани мавқеи ӯ нисбат ба барномаҳо ба назар нарасид.

Эродҳои мазкур ба арзиши умумии кори диссертатсионӣ таъсири 

ҷиддӣ надоранд. Дар маҷмуъ, он ба талаботи дисертатсияи номзадӣ 

ҷавобгӯ буда, муаллифаш сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади 

илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ мебошад.

Номзади илми филология,
сармуҳаррири Муассисаи давлатии -
“Маҷаллаи “Илм ва ҳаёт” Хушдил Раҳимҷон
« » декабри соли 2022. < _ '
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