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ТАҚРИЗИ

муаасисаи тақриздиҳанда ба диссертатсияи Азизов Фируз 

Шарифович дар мавзӯи «Ток-шоу ҳамчун жанри телевизионй (дар мисоли 

барномаҳои Телевизиони Тоҷикистон ва Телевизиони Сафина)», барои 

дарёфти унвони илмии номзади илмҳои филология аз рӯи ихтисоси 

10.01.10- Рӯзноманигорӣ

Телевизион дар ташаккули фазои иттилоотӣ нақши асосӣ дошта, 
ҳамчун як шакли фаъоли ВАО аз солҳои 50-ум дар ҳаёти ҷомеа мавқеи 
хосеро ишғол намудааст. Рисолати иттилоотии он ҳамеша дар мадди 

аввал буда, дар баробари ин, вазифаҳои инфотейнментии он ва аз ин рӯ, 

таъсири амиқи он ба рушди маънавии ҷомеа ҳеҷ гоҳ аз мадди назар дур 

намондааст. Дар ибтидои асри нав имкони телевизион ба далели рақобат 

бо интернет дар интишори иттилооти саривақтӣ ва муҳим то андозае 

маҳдуд буд. Акнун тамошобинон имкони дастрасии мустақим ба ҳама 

гуна хабари муҳимро аз интернет доранд, аммо аз нигоҳи муаррифӣ ва 

саҳеҳӣ хабарҳои телевизионӣ боз ҳам боэътимодтаранд, зеро на ҳама 

хабарҳои интернетӣ манбаи боэътимод доранд.

Ҳарчанд интернет дар заминаи пешниҳоди иттилоот ба мардум 

ҷолибтар шуда бошад ҳам, телевизион ба шарофати барномаҳои 

таҳлилӣ, тафсирӣ, тафреҳӣ ва фароғатӣ ба бинанда наздиктар шудааст. 

Жанрҳои нав ба вуҷуд омаданд, ки бо иштироки шумораи зиёди 

мутахассисон ва иштирокчиён таҳия ва намоиш дода мешаванд. Ток- 

шоуҳо аз ҷумлаи чунин жанрҳост. Ин гуна барномаҳо низ хусусияти 

иттилоотӣ доранд ва муҳимтарин проблемаҳои ҳаёти ҷамъиятиро дар 

заминаи ахбору навовариҳои маъруф инъикос мекунанд.
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Хусусияти асосии ток-шоу дар инъикоси набзи ҳаёт, аҳволи ҷомеа 

аст, ки ба такмил ва таҳаввули пайвастаи жанр таъсири ҷиддӣ 

мерасонад. Дар тӯли чанд даҳсолаи охир ток-шоу дар журналистикаи 

ҷаҳонӣ бештар паҳн шуда, як навъ муносибати шунавандагонро ба 

равандҳои иҷтимоӣ бо усулҳои хоси таъсиррасонӣ ташаккул медиҳанд. 

Он бо хусусияти иттилоотӣ, тарбиявӣ, ахлоқӣ фароғатӣ, тарғиботӣ ва 

ташфиқотӣ дар ташаккули афкори ҷамъиятӣ торафт бештар нақши калон 

мебозад, ки диққати муҳаққиқонро ба худ ҷалб мекунад. Муайян 

намудани таърихи пайдоиши ток-шоу дар телевизион ва имкони рутттди 

ин жанр, роҳҳои воридшавии он ба шабакаҳои телевизионии ҷаҳонӣ, 

инчунин инъикоси хусусиятҳои миллӣ дар муаррифии ин жанр аз 

вазифаҳое мебошанд, ки дар намоиши он ривоҷ меёбанд.

Таҳқиқот дар доираи нақшаи дурнамои илмии кафедраи 

журналистикаи байналхалқии факултети журналистикаи Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон ба анҷом расида, натиҷаҳои он барои ҳалли 

муаммоҳои жанрҳои журналистика, алалхусус жанрҳои бадеӣ- 

публитсистӣ мусоидат хоҳад кард.

Навгониҳои таҳқиқро муаллиф бо овардани нуктаҳои зерин 

асоснок кардааст: дар диссертатсия бори аввал заминаҳои пайдоиш ва 

ташаккули жанрҳои хусусияти рекриативидоштаи телевизион, бахусус 

ток-шоу таҳқиқ шудааст; бори аввал ба таври густурда масъалаҳо ва 

муаммоҳои иҷтимоӣ дар қолаби жанрии ток-шоу дар таъсири хосияти 

иҷтимоии телевизион дар шаклгирии ин жанр, умумият ва бартарияту 

афзалияти ток-шоу аз дигар жанрҳои телевизионӣ, заминаҳои ташаккули 

ток-шоу дар телевизиони тоҷик, алалхусус шабакаҳои телевизионии 

“Тоҷикистон” ва “Сафина” дар фаъолияти адибони ҷавон дар 

барномаҳои телевизионии солҳои 1960-1970-ум баррасӣ шудааст, 

шаклгирии жанри ток-шоу руҳияи фарҳангиву бадеии барномаҳо, 

мубрамияти мавзуиву масъалаҳои иҷтимоӣ, хосса ҳаёти бонувон, 

мустақилӣ ва озодии аудиторияи барнома, усули озодии интихоби 
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мавзуъву масалаҳои муҳимми рӯз ва амсоли ин ба таври мушаххас нақду 

баҳогузорӣ шудааст.

Хулосаҳои илмии диссертатсия метавонад ҳамчун асоси илмиву 

амалии омӯзиш ва баррасии минбаъдаи омилҳои инкишофи 

журналистикаи унсурҳои бадеидошта ва муайян намудани нақш ва 

мақоми барномаҳои рекриативӣ хизмат кунанд, ки дар таҳаввул ва 

рушди журналистикаи нав саҳм гузоштаанд. Ҳамчунин барои такмили 

донишҳои назарӣ оид ба шинохт ва арзёбии рӯзноманигории 

интерактивӣ, инкишофи жанрҳои бадеӣ-публитсистӣ ва фаъолияти 

рӯзноманигорони алоҳида мусоидат менамояд.

Мавод ва натиҷаҳои пажӯҳишро ҳангоми таълифи китобҳои 

дарсӣ, васоити таълимӣ, машғулиятҳои амалии соҳаи рӯзноманигорӣ 

истифода кард. Хулосаҳои асосӣ ва нуктаҳои амалии диссертатсияро 

ҳангоми омӯзиши таърихи рӯзноманигорӣ, журналистикаи телевизион, 

курсҳои махсус, анталогияи журналистикаи нав ва жанрҳои публитсистӣ 

метавон ба кор гирифт. Илова бар ин, рисола ҳамчун таҷрибаи таҳқиқ ба 

рӯзноманигорон ва муҳаққиқон дар ҷустуҷӯ ва дарёфти маводи лозимӣ 

ёрии бевосита мерасонад.

Диссертатсияи мазкур, ки дар такя ба сарчашмаҳои муътамади 

назариявӣ ва илмӣ таҳия гардидааст, фазои илми журналистикаи 

тоҷикро нисбатан пурра мекунад.

Диссертатсия дар асоси сарчашмаҳои фаровони илмӣ, ки оид ба 

журналистикаи инфотейнментӣ ба чоп расонидааст, таълиф гардидааст. 

Ҳамчунин мақолаҳои илмӣ ва таҳқиқй доир ба журналистикаи 

интерактивӣ, нақши ток-шоу дар телевизион, ки дар сомонаҳои 

таълимию илмӣ чоп шудаанд, таҳлилу арзёбиҳое, ки ҳамчун манбаъ 

мавриди назар буданд.

Диссертатсия дар робита ба вазифаҳои пешгузошташуда аз 

муқаддима, се боб, шаш фасл, хулоса ва руйхати адабиёт иборат аст. 

Ҳаҷми умумии диссертатсия 142 саҳифаи чопиро ташкил додааст.
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Дар муқаддима аҳамияти мавзӯи таҳқиқ, дараҷаи омӯзиши он, 

ҳадаф ва вазифаҳои ба миён гузошташуда, навгониҳои таҳқиқ, арзиши 

назарӣ ва амалии он, асосҳои методологии таҳқиқ, нуктаҳои асосии ба 

ҳимоя пешниҳодшаванда, арзиши назариву амалӣ ва татбиқи натиҷаҳои 

таҳқиқот муаррифӣ карда шудаанд.

Боби аввали диссертатсия, ки «Ҷанбаъҳои таърихӣ ва 

функсионалии ток-шоу» ном дорад, аз ду фасл иборат аст. Дар фасли 

аввал дар бобати «Омилҳои пайдоиш ва ташаккули ток-шоу дар 

телевизион» сухан меравад. Дар ин бахш таърихи пайдоиши ток-шоу дар 

телевизион ва марҳилаҳои ташаккули он дар ИМА ва дигар кишварҳо 

баррасӣ карда шудааст. Таҳқиқу баррасиҳо нишон медиҳад, ки дар 

шаклгирии ток-шоу 10 барномаи шабакаҳои ИМА нақши муҳим 

доштаанд. Дар қисмати дигари ин бахш барои таҳкими андеша ба жанри 

ток-шоу дар шабакаҳои телевизионии Россия таваҷҷуҳ шудааст. Ин 

ҳолат ҳам аз ҳисоби номгузорӣ ва ҳам аз сохтори барномаҳо маълум 

мегардад. Диссертант таъкид менамояд, ки чун барномаҳои шабакаҳои 

Россия монанди ба барномаҳои шабакаҳои телевизионии ИМА ҳастанд, 

ин ҳолат дар кори рӯзноманигорони ватанӣ низ дида мешавад. Маълум 

аст, ки жанри ток-шоу зодаи шабакаҳои телевизионии ИМА мебошад. 

Бо гузашти вақт ток-шоу боз бинандаи бештар меёбад. Он ҳамчун 

барномаи телевизионӣ дар ИМА аз солҳои 80-ум машҳуру маъруф 

гардид. Дар замони шӯравӣ бо ин намуди барномаҳо аз соли 1986 шинос 

гардиданд.

Дар фасли дуюми боби аввал вижагиҳои таърихии ток-шоу 

баррасӣ гардида, дар он намунаҳои ток-шоуи муваффақ дар ҷаҳони 

муосир ба таҳқиқ фаро гирифта шудаанд. Имрӯз ток-шоу дар низоми 

жанрии телевизион ҷойгоҳ ва мавқеи худро соҳиб гардидааст. Ток-шоу 

аз ҷониби муҳаққиқ ҳамчун яке аз жанрҳои нав муаррифӣ мешавад, ки 

тафсилу ташреҳи он аз ҷониби аксар муҳаққиқон қариб якранг аст.

Дисертант қайд мекунад, ки ҳарчанд ток-шоу ба таври мушаххас 

бо тақозои таҳаввулоти жанрӣ ба миён наомада бошад ҳам, аммо 
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табиати замонавияш баёнгари он мебошад, ки ҷомеа ҳамеша ба ҳамин 

гуна қолабҳои нави баёни фикр ниёз дорад. Ҳамчунин, дар шароити 

ҷаҳонишавии имрӯза ҳадафи таъсир ба афкор торафт амиқтар мешавад. 

Созмондиҳандагони барномаҳои мухталиф дар партави ҳамин мақсад 

ақидаҳои худро бештар шакл мебахшанд.

Боби дуюми диссертатсия «Мавқеи ток-шоу дар низоми 

барномаҳои телевизонӣ» номгузорӣ шуда, аз ду фасл иборат аст. Дар 

фасли аввал бобати «Ташаккули ток-шоу дар шабакаҳои телевизионии 

Тоҷикистон» сухан меравад.

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 суҳбаторой менамуданд. Дарёфти хусусияту 

қолаби ин жанр дар шаклу андозаҳо дар домани жанрҳои дигар ба мо 

кӯмак мерасонад, ки замони зуҳури онро низ то дараҷае мушаххас карда 

тавонем. Дуруст аст, ки 40-50 сол қабл истилоҳи ток-шоу вуҷуд надошт, 

аммо хусусиятҳои онро ҳатман дар таркиби дигар жанрҳо дучор омадан 

мумкин аст.

Фасли дуюми боби дуюм «Ҷанбаъҳои мундариҷавӣ ва мавзуии 

жанри ток-шоу» ном дошта, доир ба интихоби мавзуъ ва мундариҷаи 

барномаву хусусияти публитсистии он таҳқиқ ва изҳори назар шудааст. 

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 сиёсатшиносон матраҳ мешавад. Он нукта низ 

мавриди зикр аст, ки дар аксари барномаҳои шабакаҳои телевизиони 

ватанӣ нигоҳи сиёсатшиносон доираи махдудро соҳиб аст. Ба ин ваҷҳ 

барномаҳои ток-шоуро дар Тоҷикистон наметавон сиёсӣ номид. 

Омӯзишу таҳқиқҳо нишон медиҳанд, ки ин гуна барномаҳо бештар 

хусусияти сиёсиву фарҳангӣ доранд.
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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.

Боби сеюми диссертатсия «Вижагиҳои интихоби қаҳрамон ва 

таҳияи барнома» ном гирифтааст, ки ду фасл дорад. Фасли аввал 

«Нақши шоумен, модератор ва интервюер ва таҳияи ток-шоу» ном 

дорад, ки дар он доир ба коргузорӣ дар ток-шоу ва чӣ гуна 

диққатҷалбкунанда сохтани барномаи ток-шоу изҳори андеша шудааст. 

Ҳамчунин, дар ин фасл нақши шоумен, модератор ва интервюер дар 

саҳнаи ток-шоу таҳқиқ шудааст. Меҳнати коллективӣ дар ҷилои саҳна 

муҳимтарин ва нахустин омили ҷалб намудани тамошобин мебошад. Дар 

назари аввал декоратсия диққати бинандаро ҷалб менамояд. Ҳар қадар 

мавзуъ барои бинандагон наздик бошад, ҳамон қадар хуб қабул 

мешавад.
«Уфуқҳои воситаҳои муассиргардонии сухан дар ток-шоу» фасли 

дуюми боби сеюм мебошад, ки доир ба иҷтимоиёту роҳҳои таъсир ба 

афкори бинанда маълумот медиҳад.

Асри XXI садаи иттилоот мегӯянд, ки дар раванди ҷангҳои зеҳнӣ 

аз дигар давраҳои ташаккули ҳаёти иҷтимоӣ таъсири бештар дошта, 

ҳамарӯза набардҳоро суръат мебахшад. Ин дар ҳолате тарғиб ба ҳисоб 

меравад, ки агар як шабака тавонад аз вазъи сиёсии кишвари худ мавод 

пешниҳод намояд ва дар дигар кишварҳо дастрасӣ ба тамошои он 

бошад.
Дар диссертатсия омадааст, ки забони ВАО аз забони илм, забони 

кӯча фарқ дорад. Ҳар журналисти телевизион вазифадор аст, тарзе сухан 

кунад, ки мақсади онро тамоми бинандагон фаҳмида тавонанд, зеро 

тамошобинон ҳуқуқ ба иттилоот доранд. Дар телевизион вобаста ба 

хусусияти жанрӣ забони барномаҳо аз ҳам фарқ мекунанд. Муаллиф зикр 

менамояд, ки барномаҳои иттилоотӣ усули хоси пешниҳоди худро 

доранд, барномаҳои фарҳангӣ низ аз барномаҳои иттилоотӣ фарқ 

менамоянд. Муошират дар барномаҳои ток-шоу хоса аст, зеро ин ҷо 
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суҳбат шифоҳӣ сурат мегирад. Ҳамчунин қайд шудааст, ки 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.

Дар хулосаи диссертатсия натиҷаҳои муҳими таҳқиқи анҷомёфта 

ба таври мухтасар дар понздаҳ банд зикр гардидаанд. Аз ҷумла таъкид 

шудааст, 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, ток-шоуро дар телевизиони имрӯза ба сифати жанре шинохтан 

мумкин аст, ки озодиро меписандад, дар шинохти ток-шоу ҳамчун жанр 

муайян гардид, ки он аллакай ба низоми жанрҳои телевизион ворид 

гардидааст, мақоми худро пайдо карда, дар баробари фароғативу 

истироҳатӣ будан, дар тарғиби равандҳои идеологиву сиёсии ҷомеа 

нақш дорад, дар мавриди инкишоф ва таҳаввули ток-шоу дар 

телевизони тоҷик хулоса он аст, ки он заминаи хоси таърихӣ дорад, 

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, мақоми ток-шоу хусусиятҳои дигар жанрҳоро дар худ 

фаро гирифта, ҳамчун жанри иттилоотӣ ва таҳлилӣ дар телевизиони 

муосир хоса дорад.
Бо вуҷуди муҳасаноти номбурдаи диссертатсия якчанд нуктаҳое, 

ҳастанд, ки ба инобат гирифтани онҳо арзиши диссертатсияро бештар 

хоҳад кард:
- дар қисмати дараҷаи омӯзиш диссертант адабиёти зиёд оид ба 

таҳқиқи мавзӯъ овардааст, аммо дараҷаи омӯзиши илмии мавзӯи 

мавриди таҳқиқ дар илми тоҷик ба тавзеҳи мушаххас ниёз дорад;
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- дар диссертатсия муаллиф оид ба ҷузъиётҳое, ки жанри ток -шоу 

аз дигар жанрҳо истиқбол намудааст, шарҳу эзоҳ дода шудааст, аммо 

ҳангоми таҳлил танҳо ба як барномаи телевизиони “Сафина” эътибор 

дода шудааст, ки нокифоя мебошад. Бояд ин нуктаҳо дар мисоли 

барномаҳои телевизионҳои кишвар мавриди баррасӣ қарор 

мегирифтанд. Зиёда аз ин, агар омори ток-шоуи шабакаҳои 

телевизионии тоҷик дар хулосаи фасли якуми боби дуюм ва хулосаи 

умумӣ оварда мешуд, сифату сатҳи таҳқиқи мавзӯъ беҳтар мегардид;

- хулосаи фасли дуюми боби аввал такмил мехоҳад. Муаллифро 

лозим аст, ки вижагиҳои таърихии ток-шоу, ки то ҳанӯз боқӣ мондаанд 

ва ё аз байн рафтаанд, мавриди баррасӣ қарор диҳад;

- ҳолатҳои умумигӯӣ ва такрор шудани баъзе хулосаҳо дар фаслу 

бобҳо дар қисмати хулосаи умумӣ ба назар мерасад;

- дар диссертатсия хуб мешуд, агар дар мавриди навъҳои дигари 

ток-шоу, аз ҷумла капитал-шоу, реалити-шоу маълумот пешниҳод 

мегардид ва натиҷаи он дар хулосаи умумӣ оварда мешуд, ки боиси боз 

ҳам баланд шудани арзиши илмии рисола мегашт.

Ин камбудиҳо ҷузъӣ буда, сатҳи илмии рисоларо паст намекунанд. 

Диссертант вазифаҳои дар наздашгузоштаро бомуваффақият иҷро 

кардааст. Диссертатсияи мазкур таҳқиқоти мустақилона буда, аҳамияти 

назариву амалӣ дорад.

Автореферат ва 5 матолиби интишорнамудаи диссертант, ки 3- 
тоаш дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи КОА ФР ва КОА ҶТ ба 

табъ расидаанд, асоси мундариҷаи диссертатсияро инъикос мекунанд.

Диссертатсияи номзадии Азизов Фируз Шарифович дар мавзӯи 

«Ток-шоу ҳамчун жанри телевизионӣ (дар мисоли барномаҳои 

Телевизиони Тоҷикистон ва Телевизиони Сафина) таҳқиқоти 

баанҷомрасида буда, дар сатҳи баланди илмӣ таълиф шудааст. Вай бо 
муҳимият, навгониҳои илмӣ ва аҳамияти назариву амалиаш ба талаботи 

КОА-и Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ буда, муаллифи он барои 
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гирифтани дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 
10.01.10 -Рӯзноманигорӣ сазовор аст.

Диссертатсия дар кафедраи журналистика ва назарияи тарҷумаи 
МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон 
Ғафуров” дар ҷаласаи №4 аз 23-уми ноябри соли 2022 мавриди муҳокима 
ва баррасӣ қарор гирифт. Дар ҷаласа 14 нафар ширкат карданд ва ба 
тарафдории тақризи мазкур 14 нафар овоз доданд, зид нест, бетараф 
нест.
Раиси ҷаласа: 
номзади илмҳои филология, дотсент,
мудири кафедраи журналистика ва
назарияи тарҷумаи МДТ-и ,
“Донишгоҳи давлатии Хуҷанд 7
ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” /^^Я+^^омилов Каримбой 

/ Исломович
Эксперт: "
номзади илмҳои филология,
дотсенти кафедраи журналистика
ва назарияи тарҷумаи МДТ-и «
“Донишгоҳи давлатии Хуҷанд /
ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” Сатторова Замира

Абдуҷабборовна
Котиби илмии ҷаласа: 
номзади илмҳои филология, дотсенти
кафедраи журналистика ва
назарияи тарҷумаи МДТ-и“ Донишгоҳи 
давлатии Хуҷанд ба номи академик 
Бобоҷон Ғафуров” Қосимова Инобат 

Тӯхтабоевна

Имзои Комилов К. И., Сатторова З.А.,
Қосимова И.Т. -ро тасдиқ мекунам:
сардори Раёс^т>М^р ва корҳои махсуси л 
М ДТ^й ^рййшгоҳи давлатии Хуҷанд Гу
ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” Наврӯзов Э.М.
«23» ноябри солй 2022. '

Суроға: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
вилояти Суғд, шаҳри Хуҷанд,
гузаргоҳи Мавлонбеков, 1.
тел: (+992) 117070700
Е-таП: бс1йкабг@та11.ги
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