
ТАҚРИЗИ
муқарризи расмӣ, раиси ИЖТ, номзади илмҳои филологӣ, Исмоилзода 
Зиннатуллоҳ, ба диссертатсияи номзадии Азизов Фирӯз Шарифович дар 
мавзӯи «Ток-шоу ҳамчун жанри телевизионй» барои дарёфти дарачаи 
илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - 
Рӯзноманигорӣ.

Дар раванди босуръати ҷаҳонишавӣ журналистика рукни муҳиму 

назаррас ба ҳисоб рафта, дар шаклгирии ҷузъиёти зиёди он ҳамеша 

таъсиргузор мебошад. Ҳарчанд вазифаву рисолати таъсир ба афкори 

омма тағйир наёфта бошад ҳам, аммо тамоми шаклҳои васоити ахбор 

шаклу мазмуни худро дигар намуда, барои пешниҳоди матлаб аз 

усулҳову қолабҳои нав истифода мебаранд. Қолабҳои жанрӣ дар ин 

маврид масъалаи муҳим ба ҳисоб рафта, махсусан телевизион аз рӯи 

зарурату талабот жанрҳои ҷадидро рӯи кор овардааст. Ток-шоу барои 

журналистикаи пешрафтаи ҷаҳонӣ чандон жанри нав набошад ҳам, аммо 

дар телевизиони тоҷик дар ҳолати рушду такомул қарор дорад. Баҳсҳо 
дар атрофи ин жанр акнун шакл гирифта истодаанд ва аллакай маълум 

гардидааст, ки ток-шоу бо ҷиҳатҳои хос дар олами тафаккури омма 

таҳаввулоти назаррасро ба вуҷуд меоварад. Интихоби чунин мавзӯъ 

барои таҳқиқ аз ҷониби диссертант аҳамияти хоси илмӣ дорад ва азбаски 

ток-шоу дар телевизионҳои тоҷик мақоми густарда надорад, баъзе 

назарияҳои пайдошуда метавонад, ки дар инкишофи минбаъдаи он 

мусоидат намояд.

Муқаддимаи диссертатсия бо фаро гирифтани қисматҳову ҷузъҳои 

муқараргардидаи мушаххас аз рӯи талаботи навиштани корҳои илмӣ 

сурат гирифтааст.

Боби аввали рисола “Ҷанбаҳои таърихй ва функсионалии ток-шоу” 

ном дошта аз ду фасл иборат гардидааст. Дар фасли аввал таҳти унвони 

“Омилҳои пайдоиш ва ташаккули ток-шоу дар телевизион” баъзе
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ҷанбаҳои таърихии жанри ток-шоу дар телевизионҳои хориҷиву ватанӣ 

мавриди барасӣ қарор гирифтааст. Дар такя бо назарияҳои гуногуни 

олимони дохиливу хориҷӣ Фил Донахю асосгузори жанри ток-шоу дар 

ҷаҳон гуфта шуда, Владимир Познер аввалин чеҳраи телевизионии Русия 

дар самти жанри ток-шоу баҳогузорӣ мегардад. Дар асоси фикрҳои 

умумӣ диссертант ба чунин хулоса меояд, ки заминаҳои пайдоиш ва 

ташаккули жанрҳои публитсистикаи телевизион, бахусус ток-шоу, аз 

нимаи дуюми асри гузаша оғоз гардида, танҳо бо фурупошии Итиҳоди 

Шӯравӣ дар фазои иттилоотии собиқ ҷумҳуриҳои шӯравӣ мақоми худро 

соҳиб гардидааст. Аввалин рӯҳияи ғарбӣ дар ток-шоуҳои русӣ ба замони 

бозсозии солҳои ҳаштодум нисбат дода шавад ҳам, муҳаққиқ унсурҳои 

алоҳидаи онро дар телевизиони тоҷик дар солҳои ҳафтодум мебинад. Ба 

андешаи диссертант ҳунари эҷодӣ, мушоҳида ва дар мутобиқат ба табъу 

завқи аудитория таҳия сохтани барномаи телевизионӣ яке аз омилҳои 

аслии ташаккули жанри мазкур дониста мешавад, ки дар асоси он 

вазифаҳои ток-шоу низ мушаххас мегардад. Дар фасли дигари ин боб, ки 

“Вижагиҳои жанри ток-шоу” ном гирифтааст, бештар дар бораи 

таъйноту вазифаҳои ин жанр сухан меравад. Муаллифи рисола ба он 

андеша аст, ки равзанаҳои фикру ақоид дар шинохти ин жанр маҷмуӣ 

буда, бештари олимон хосияти маънавию равонии онро таъкид 

кардаанд. Намоишҳои зиндаи сабтшуда, бо робитаи амиқи психологӣ 

ҷалб намудани таваҷҷуҳи аудиторияи зиёд, сюжети тезу тунди шакли 

ташкилии мавод, намоиши муколама, изҳори андешаву афкори ҷамъи 

одамон, таҷзияи унсурҳои таҳлиливу бадеӣ, ҷанбаҳои фарҳангӣ ва 

амсоли он аз вижагиҳои жунри ток-шоу гуфта мешавад. Сарҳад ва 

формати мушаххаси жанрӣ надоштани ток-шоу муаллифро ба он хулоса 

меорад, ки ток-шоуро дар телевизиони имрӯза ба сифати жанре 

шинохтан мумкин аст, ки дар он озодии эҷодӣ бештар аст. Бо 

назардошти унсурҳои таҳлилӣ ва баъзе ҷузъиёти хулосакунандаи ин 

жанр муаллиф онро то андозае ба гуруҳи жанрҳои таҳлилӣ мансуб
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медонад. Андешаи диссертант саҳеҳ аст, ки дар ин жанр дар такя ба 

ҳунари саҳнаорой ва ҷанбаҳои муҳимми эҷодӣ проблемаву мавзуи 

муҳимми рӯз хеле таъсирбахшу амиқ арзёбӣ мегардад. Ҷиддият, ҳазлу 

шухӣ, гиряву ханда, ҳукму хулоса, хосияти амиқи андармонсозӣ аз 

ҷузъиёти бадеиву публитсистиии ин жанр дониста мешаванд.

Боби дуввуми диссертатсия “Мавқеи ток-шоу дар низоми барномаҳои 

телевизонй” унвонгузорӣ шуда, бо фарогирии ду фасл бештар дар бораи 

ташаккулу таҳаввули жанр дар телевизионҳои ватанӣ баҳс меорояд. 

Фасли аввал “Ташаккули ток-шоу дар шабакаҳои телевизионии 

Тоҷикистон” ном дошта, ҷузъиёти таърихии жанри ток-шоуро дар 

телевизионҳои ватанӣ фаро гирифтааст. Муаллиф замина, инкишоф ва 

таҳаввули ток-шоуро бо заминаҳои таърихӣ дар телевизони тоҷик дар 

солҳои шастум ва оғози солҳои ҳафтодуми асри гузашта таъкид 
менамояд. Андешаи назарраси диссертант он аст, ки заминаи нахустини 

пайдоиши ин жанрро дар телевизиони тоҷик дар ҳамкориии телевизион 

ва адабиёт мебинад. Дар ин маврид хосияти адабиву фарҳангии ток- 

шоуҳо зикр гардида, ҳамкории Мирзо Турсунзода, Ҷалол Икромӣ, 

Сотим Улуғзода, Мирсаид Миршакар, Лоиқ Шералӣ ва дигар адибони 

шинохта бо телевизионро дар солҳои гуногун омили аслии руҳияи 

адабиву бадеии барномаҳо медонад. Баъдан бо гузашти солҳо нақши 

журналистону ҳунармандони алоҳида чун Рафоат Абдусаломова, 

Муҳиддин Олимпур, Ҷобири Азизмурод, Саёҳат Неъматова, Майрам 

Исоева, Шоҳин Боев, Акрамалӣ Ҳасанов, Иззат Самадов, Маҳкам 

Ҳоҷиқулов ва дигарон зикр карда мешаванд, ки дар шаклгириву 

ташаккули ток-шоугунаҳо нақш гузоштаанд. Муаллиф бо таҳлилу 

шарҳҳои муъҷаз 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»,
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«Дунё пур аз ҷавонист» ва ғайраро намунаи ток-шоу дар телевизионҳои 

замони истиқлолият меномад. Фасли дигар ин боб, ки “Ҷанбаҳои 

мундариҷавӣ ва мавзуии жанри ток-шоу” ном дорад, бештар гувоҳи 

ҳунари таҳлилии муаллиф мебошад, ки теъдоди зиёди барномаҳоро аз 

телевизионҳо мавриди баррасӣ қарор дода, мубрам будани мавзӯоти 

алоҳидаро муҷиби ба миён омадани чунин барномаҳо медонад. 

Масъалаҳои таълиму тарбия, ишқу муҳаббат, маънавиёти ҷавонон, 

оиладорӣ, ҳурмату эҳтироми якдигар, касбу кор, фарҳангу санъат, одобу 

ахлоқ ва тарбияи инсони комилро аз асоситарин мавзӯоте медонад, ки бо 

заминаҳои таърихӣ тақрибан тағйир наёфтаанд. Дуруст аст, ки агар аз як 

ҷониб мубрамияти мавзӯъ муҳим ба ҳисоб равад, аз ҷониби дигар 

даъвати коршиносону мутахассисону масъулон мазмуну муҳтавои 

барномаро ғанӣ гардонида, дар ҳаллу фасли онҳо то андозае мусоидат 

карда метавонад. Муаллиф асоси мазмунии барномаҳоро дар ҷанбаҳои 

публитсистӣ ва мушоҳидаҳои воқеии журналист арзёбӣ намуда, 

пешниҳоди сода ва ҳукму хулосаҳоро қудрату нерӯи жанри мазкур 

меҳисобад.

Боби саввуми кор бо номи “Вижагиҳои интихоби қаҳрамон ва таҳияи 

барнома” воситаву усулҳои сохтани барнома ва унсурҳои сабкиву 

услубии эҷоди телевизиониро фаро гирифтааст. Фасли аввали ин боб 

таҳти унвони “Нақши шоумен, модератор ва интервюер" дар таҳияи ток- 

шоу” дар такя ба истилоҳоти соҳа ҷузъиёти созандаи ин жанрро равшан 

намудааст. Меҳнати дастаҷамъона дар шаклгирии ин жанр зикр 

гардида, дар ин ҷода нақши шоумен, модератор ва интервюер 

аввалиндараҷа дониста мешавад. Аз таҳлилу хулосаҳои диссертант 

бармеояд, ки қатъи назар аз меҳнати коллективӣ шоумен дар барнома 

нақши калидӣ дорад. Ба андешаи муҳаққиқ барномаро шоумен идора 

менамояд ва дар шароити имрӯза дар ҳаллу фасли масъалаҳои фарҳангӣ, 

иқтисодӣ ва сиёсӣ шоумен бо соҳиб гардидани аудиторияи васеъ 

(А.Малахов, В.Листев, Л.Якубович) болотар аз чандин шореҳ эътироф
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гардидааст. Шоумен дар ташкили барнома бо он муваффақ дониста 

мешавад, ки агар ӯ аз донишҳои сиёсию ҳуқуқй, фалсафию психологӣ ва 

журналистию актёриро балад бошад. Ҳамчунин дар обуранг ёфтани 

ток-шоу интервюери бомаърифат, соҳиби ҷаҳонбиниву донишҳо ва 

талошкунандаву фикркунанда мақоми назаррас дорад. Модератори 

орому холис бошад, муҷиби як навъ озодиву гуногунранг гардидани 

самти андешаҳо баҳогузорӣ мегардад. Дар баробари ин аз назари 

муҳаққиқ аудиторияи студия ва декоратсияҳои ғайримукарарӣ низ аз 

омилҳои асосии муваффақсозии барномаанд.

Фасли охирини рисола “Воситаҳои муассиргардонии сухан дар жанри 

ток-шоу” ном дошта, дар бораи касбияту ҳунари эҷодкории 

созмондиҳандагони ток-шоу баҳс меорояд. Ток-шоу аз он барномаҳое 

дониста мешавад, ки бо махсусияти оммавияти худ чандин имкони 

андармонсозиву ҷалби аудиторияро соҳиб аст. Дар чунин шаклу ранг 

гирифтани ток-шоу забон ва сабку услуби шоумен ва ҳамзамон 

мутахассисон нақши асосиро ба дӯш доранд ва асоси ин ба доираи 

ҷаҳонбиниву сатҳи донишҳои иштирокдорон марбут дониста мешавад. 

Муҳаққиқ ток-шоуро барномаи шифоҳӣ меҳисобад ва бо назардошти 

авзоъ муколама оростани барандаро як омили ҷолиб гардидани барнома 

ҳукм менамояд. Яъне, “ҳангоми суҳбат бо қаҳрамони хурдсол журналист 

бояд бо забони кӯдак кӯдакона сухан кунад ва ё вақте ки каҳрамон аз 

дониш дур аст, журналист вазифадор аст, тарзе суҳбат орояд, ки 

ҳамсуҳбаташ ӯро дарк кунад”. Бо назари қиёс ба хулосае меояд, ки чунин 

табиати ток-шоу дар телевизионҳои ватанӣ кам дида мешаванд. Дар 

ҳақиқат ҳалли мушкилоти интихоби мавзуъ дар шабакаҳои телевизионӣ 

зиёд ба назар мерасад ва на ҳар як мавзӯъ дар доираи жанри ток-шоу 

матраҳ гардида метавонад. Аз ин ҷиҳат ба андешаи маллифи рисола 

василаҳо, ё имконоти барномаҳои шифоҳӣ аз рӯйи шаклу мавзуъ ва 

ташхиси муваффақонаи моҳияти иҷтимоии мавзуи баррасишаванда дар 

фазои як барнома ба вуҷуд омада, чи гуна самт ва шакл пазируфтани
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онро раванди барнома мушаххас менамояд. Ҳаҷв, танқид, таҳсин, 

мазамммат, ҳамовозӣ, инкор, тасдиқ, афсус, таъкид ва амсоли даҳҳо 

ҷузъиёте мебошанд, ки каломи матраҳшавандаро таъсирбахш 

мегардонанд.
Дар қисмати хулоса натиҷагириҳои муаллиф дар понздаҳ банд баён 

гардида, доир ба масъалаҳои асосии матраҳшаванда хулосаҳои зарурӣ 

бароварда шудаанд.
Бояд гуфт, ки дар баробари ин дар рисола баъзе нуқсону камбудиҳо 

низ ба назар мерасанд:
1. Диссертант дар дараҷаи таҳқиқи мавзӯъ маҳдудтар боқӣ монда, 

баъзе муҳақиқони шинохтаи рус ва хориҷиро қатъи назар кардааст;

2. Дар баъзе фаслҳо як навъ омехтагии андешаҳо ба назар расида, 

фикрҳо такрор мешаванд.

3. Ҳукмҳо дар шинохти барномаҳои телевизионҳои ватанӣ, ки дар 

онҳо ток-шоу ҳамчун жанр тавсиф мешаванд, чандон қатъиву возеҳ 

нестанд;

4. Дар истифодаи иқтибосҳои илмӣ муаллиф бештар ба чанд адабиёти 

маҳдуд такя намуда, бештар андешаҳои оммавиро пайгирӣ 

менамояд;

5. Қиёсҳои муаллифи рисола чандон комил намебошанд ва дар пеш 

овардани мисолҳо бештар ба телевизионҳои хориҷӣ такя менамояд;

Ин норасоиҳо ҷузъӣ буда, қимати илмии рисоларо кам 

намекунанд. Диссертант вазифаҳои дар наздаш гузоштаро 

бомуваффақият иҷро намуда, таҳқиқоти мустақилонаро анҷом додааст, 

ки аҳамияти назариву амалӣ дорад.

Диссертатсияи номзадии Азизов Фирӯз Шарифович дар мавзӯи 

«Ток-шоу ҳамчун жанри телевизионӣ» таҳқиқоти баанҷомрасида буда, 

бо муҳимият, навгониҳои илмӣ ва аҳамияти назариву амалиаш ба 
талаботи КОА Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ аст ва муаллифи он
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барои гирифтани дараҷаи илмии номзади илми филология аз руйи 

ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ сазовор мебошад.

Муқарризи расмй:

номзади илми филология, г
Раиси Иттифоқи журналистони Тоҷикистон смоилзода 3

«22» ноябри соли 2022.

Суроға:7340187, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

шаҳри Душанбе, к. Калтакдорони сурх, 22

Тел: (+992)91-932-34-02, (+992) 98 999-71-50

Е-таИ:хтаШ11о@тай.ги

Имзои З.Исмоилзодаро тасдиқ мекунам: 

котиби масъул- мудири шуъбаи кадрҳои ИЖТ

Суроға:734025, Ҷумҳурии
шаҳри Душанбе, к. Саъди ШерозиДб 
тел:(+992) 91-536-00-57
Е-таП: 8ЙотЬос1оу@Ьк.ги
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