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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Вазифаи муҳаррири телевизион дар шароити 

муосир аз афзалиятҳое мебошад, ки то ҳанӯз илман таҳқиқ нагардидааст. 

Мақолаҳои ҷудогона доир ба шинохти муҳаррир рӯйи чоп омадаанд, аммо 

далелҳои раднопазир дар ин замина пажуҳиш мехоҳанд, зеро фаъолияти 

пурсамар ва вижагиҳои умдаи он дар такя ба назарияи журналистика мавриди 

таҳлил қарор мегирад. Аз ҷумла, таҳқиқи ин мавзуъ ба як қатор омилҳо иртибот 

дорад, ки маҳз онҳо аз фаъолият ва касбияти муҳаррир дарак медиҳанд. Ин 

омилҳо берунӣ ва дохилӣ буда, ба касб таъсири мусбат мерасонанд, яке 

дигареро пурра менамояд. Дар доираи ин фаъолият истифодаи бамавриди 

технологияи нав, ба роҳ мондани фарҳанги техникӣ ва кордонии муҳаррир 

бисёр муҳим аст. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ифтитоҳи 

Муассисаҳои давлатии телевизиони «Варзиш», «Синамо» ва «Академияи 

воситаҳои ахбори омма» 1-уми марти соли 2016 чунин таъкид намуданд: 

«…омода намудани муҳаққиқону таҳлилгарони сиёсӣ, мунаққидону 

коршиносон ва олимоне, ки дар мавзуъҳои воситаҳои ахбори омма, бахусус 

телевизион ва радио рисолаҳои илмӣ ҳимоя мекунанд, шароити мусоид 

фароҳам оварда шудааст»1. Ин таъкиди Роҳбари давлат ба баланд бардоштани 

сифати таҳияи матни барномаҳо, сенарияҳо, ҷалби ҷавонони эҷодкор ба кори 

ВАО маънидод мегардад.  

Рушди босуръати васоити ахбори оммаи ватанӣ, хусусан телевизион, 

тақозо мекунад, ки фаъолияти пурсамари муҳаррир мавриди таҳқиқу баррасӣ 

қарор гирад. Омӯзиши вазифаҳои гуногуни муҳаррир дар ҷараёни барнома яке 

аз омилҳои муҳим дониста мешаванд. Дар ин раванд баррасии афзалиятҳои 

инфиродии муҳаррир ҳамчун касб ва дақиқ намудани вазифаҳои ӯ аз 

масъалаҳои таҳқиқ маҳсуб меёбад. 

                                                 
1 http://president.tj/node/10829 
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Солҳои зиёд нақши муҳаррир барои аудитория чандон маълум набуд. 

Муҳаррир имрӯз фақат паси кадр нест, балки ӯ дар эфир, рӯ ба рӯ бо бинанда 

буда, таҳлилгари масъала маҳсуб меёбад. Аз замони пайдоиши телевизион дар 

Тоҷикистон муҳаррир, дар дохили студия бо намояндагони мақомоти давлатӣ, 

ки ба таблиғ масъул буданд, суҳбат мекард. Бо мурури замон муҳаррир рӯйи 

саҳна – ба эфир баромад. Акнун муҳаррирон бевосита ба истеҳсоли маводи 

рӯзноманигорӣ иштирок мекунад. Муҳаррири телевизион имрӯз роҳбари 

гурӯҳи эҷодӣ аст. Агар то се даҳсола пеш дар барномасозӣ коргардон ҳамчун 

муовини сармуҳаррир масъули асосӣ шуморида мешуд, дар шароити кунунӣ 

муҳаррир яке аз шахси муҳим дар раванди барномасозӣ телевизион аст. 

Технологияи навин дар соҳаи телевизион муҳарриронро водор намуд, ки бо 

онҳо муносибат карданро омӯзанд. Имрӯз аксари муҳаррирон мустақилона 

барнома танзим менамоянд, ки ин раванд аз маърифати техникии онҳо дарак 

медиҳад. Нуктаи мазкур мубрам будани фаъолияти муҳаррирро дар телевизион 

нишон медиҳад. Шароити рушди техникаву технология тақозо мекунад, ки 

муҳаррир аз усули чандрасонаӣ кор гирад, яъне равандҳои муосирро омӯзад, аз 

онҳо истифода барад ва барномаи касбӣ ва диданиро таҳия намояд. 

Дар диссертатсия фаъолияти муҳаррирони телевизионҳои «Тоҷикистон» 

ва «Сафина» мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Дар таърихи телевизиони 

«Тоҷикистон» муҳаррирон дар шароити гуногун фаъолият намуда, вобаста ба 

таҳаввулоти замон барнома таҳия ва услубу шеваи кори худро ба муҳит 

мутобиқ менамуданд. Дар телевизиони «Сафина» муҳаррирон бо назардошти 

самти фаъолияти телевизион корро анҷом медиҳанд. 

Ин ва дигар омилҳо аз мубрам будани мавзуи таҳқиқ дарак медиҳад. 

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Вазифаи муҳаррири телевизион, моҳияти он, 

меъёрҳои касбӣ, махсусияти фаъолияти муҳаррири телевизион, муносибати 

муҳаррир ба сенария ва сенариянависӣ, иштироки ӯ дар давраи таҳияи барнома 

аз масъалаҳое мебошанд, ки то имрӯз дар илми журналистикаи ватанӣ ба 

пуррагӣ мавриди омӯзиш ва пажуҳиш қарор нагирифтаанд. Дар кори 

диссертатсонӣ аз пажуҳишҳои муҳаққиқони ватанию хориҷӣ истифода 
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шудааст. Ҳамчунин дар рафти таҳқиқ ба суҳбатҳои ихтисосии собиқадорони 

телевизион такя кардем. Адабиёти назариявии марбут ба мавзуи таҳқиқ ба 

анҷом расидаро ба чунин сурат метавон тасниф кард: 

1. Корҳои диссертатсионӣ. Ба ин гурӯҳ рисолаҳои монографии М. Р. 

Ҷӯраева, З. А. Эшматов, Б. А. Абдураҳимов, М. Маннонова, М. А. Сафарова, Б. 

О. Соҳибова ва дигаронро метавон  шомил намуд2. Ин пажуҳишҳои илмӣ дар 

шинохти ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии журналистикаи телевизион мусоидат 

мекунанд. 

2. Асарҳои илмӣ. Дар журналистикаи тоҷик ҳарчанд мавзуи мазкур дар 

алоҳидагӣ таҳқиқ нашудааст, аммо роҷеъ ба назарияи журналистика, хусусан 

журналистикаи телевизион, муҳаққиқони соҳа И. К. Усмонов, А. Саъдуллоев ва 

М. Шоев, А. Азимов, М. Муродов, М. Муқимов, З. Муъминҷонов, С. Хоҷазод, 

Д. Давронов ва Ҷ. Раҳмонова, И. Ҳамидиён ва Б.Абдураҳим, Г. Умарова ва 

дигарон пажуҳиш анҷом додаанд 3. 

                                                 
2 Джураева, М. Р. Коммуникативно-прагматический анализ устойчивых формул общения в 
средствах массовой информации Таджикистана / Джураева Мушаррафа Рустамовна. Автореф. 
канд. фил. наук. – Душанбе, 2017. – 43 с.; Эшматов З. А. Становление и развитие таджикского 
телевидения (на примере Первого канала таджикского телевидения): автореф. дис. … канд. 
филол. наук: 10.01.10 / Эшматов Зафарджон Аскарович. – Душанбе, 2016. – 25 с.; 
Абдурахимов Б. А. Содержательная и жанровая палитра телевизионных передач (на примере 
таджикских государственных телевизионных каналов): автореф. дис. … канд. филол. наук: 
10.01.10 / Абдурахимов Бахтиёр Абдурахимович. – Душанбе., 2017. – 23 с.; Маннонова М. 
Махсусияти таҳияи барномаҳои хабарии телевизион дар шароити муосир (дар мисоли 
барномаҳои иттилоотии “Ахбор”-и телевизиони “Тоҷикистон” ва “Навид”-и Муассисаи 
давлатии телевизиони “Сафина”): дис. … номзади илмҳои филология: 10.01.10 [Матн] / М 
Манонова. – Душанбе, 2019. 166 с.; Сафарова М. А. Телевидение и его психологическое 
влияние на общественное мнение (на примере государственных телевизионных каналов 
Таджикистана): дис. … канд. филол. наук : 10.01.10 [Текст] / Сафарова Мохира Амиралиевна. 
– Душанбе, 2016. – 146 с.; Сохибова Б. Н. Информация и ее интерпретация как фактор 
развития современного таджикского телевидения (на примере Первого канала телевидения 
Таджикистана и информационного канала «Джахоннамо»): автореф. дис. … канд. филол. наук: 
10.01.10 / Сохибова Барно Нозировна. – Душанбе, 2016. – 24 с. 
3 Усмонов И. Журналистика. Қ. 4 [Матн] / И. Усмонов. Душанбе, 2011. – 474 с.; Садуллоев, 
А. Шоев М. Асосҳои журналистикаи телевизион (бахши аввал) [Матн] / А.Саъдуллоев. 
М.Шоев. – Душанбе, 2005. – 92 с.; Азимов А. Маҳорати журналистии таҳлилгари телевизион 
(васоити таълимӣ) [Матн] / А. Азимов. – Душанбе, 2013. – 90 с.; Муродов М. Асосҳои эҷодии 
журналистӣ [Матн] / М. Муродов. – Душанбе: Ирфон, 2014. – 255 с.; Муқим Ҷ. 
Журналистикаи мултимедиявӣ (Даструри таълимӣ) [Матн] / Ҷ. Муқим. – Душанбе: Озар, 
2016. –128 с.; Муъминҷонов З. Жанрҳои хабарии журналистикаи телевизион [Матн]/ З. 
Муъминҷонов. – Душанбе, 2011. – 66 с.; Хоҷазод С. Таърихи телевизиони Тоҷикистон 
[Матн] / С.Хоҷазод. – Душанбе, 2007. – 288 с.; Давронов Д. Раҳмонова Ҷ. Ҷаҳони мусоир: 
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3. Рисолаҳои диссертатсионӣ ва китобҳои олимони рус. Доир ба мавзуи 

диссертатсия муҳаққиқони журналистикаи рус И. Н. Кемарская, Н. 

М.Сикорский, Г. Н. Бровченко, М. И. Алексеева, Р. А. Боретский, Г. Кузнетсов, 

Ю. П.Будантсев, Э. Г. Багирова, Л. П. Шестеркина,  Т. Д. Николаева, А. С. 

Вартанов ва дигарон фаъолияти муҳаррири телевизионро таҳлил намуда, 

хулосаҳои илмӣ баровардаанд4.  

Ҷойи зикр аст, ки ин мавзуъ дар заминаи ВАО-и кишварҳои хориҷӣ 

мавриди таваҷҷуҳ қарор гирифтааст. Аз ҷумла, пажуҳишҳои Кемарская Ирина 

Николаевна, Николай Михайлович Сикорский ва Марина Ивановна Алексеева 

ба мавзуи баҳси мо иртибот доранд. 

Пажуҳиши Кемарская Ирина Николаевна «Функция телевизионного 

редактора в современных условиях» ном дорад. Тавре аз номи кори 

диссертатсионӣ бармеояд, объекти таҳқиқи онро фаъолияти муҳаррир дар 

шароити муосир ташкил медиҳад. Дар рисола, ки нахустин кори 

диссертатсионӣ доир ба ин мавзуъ дар Федератсияи Россия аст, ба масъалаҳои 
                                                                                                                                                                  
Мавқеи садо ва симо [Матн] / Д. Давронов. Ҷ. Раҳмонова. – Душанбе, 2012. – 153 с.; 
Хамидиён И. И. Содержательное и жанровое многообразие на таджикском телевидении 
[Текст] / И. И. Хамидиён, Б. А. Абдурахим. – Душанбе, 2019. – 248 с.; Ҳамидиён И., 
Фирдавси Н. Журналистикаи интернетӣ дар Тоҷикистон: ташаккул, мушкилот ва дурнамо 
[Текст] / И. Ҳамидиён, Н. Фирдавс. – Душанбе, 2022. – 268 с.; Умарова Г. Телевизион ва 
воқеияти Тоҷикистон [Матн] / Г. Умарова. – Душанбе 2011 – 162 с. 
4 Кемарская И.Н. Функция телевизионного редактора в современных условиях. Дис. канд. 
филол. наук. 10.01.10 [Текст] / Кемарская, Ирина Николаевна – Москва, 2006. – 223 с.; Н. М. 
Сикорский. Теория и практика редактирования: Учебник для студентов вузов по 
специальности «Журналистика». [Текст] 2-е изд., испр. и доп. – М., 1980. – 368 с.; Бровченко 
Г.Н. Публицистический сценарий как этап творческого процесса: [Текст] Учеб.-метод. 
пособие для студентов факультетов и отделений журналистики гос. ун-тов. 2-е изд., испр. и 
доп. М., изд-во Моск. Ун-та, 1989. – 71 с.; Алексеева М.И. Практикум по редактированию 
материалов телевизионных передач. [Текст]. – М., 1970. – 144 с.; Борецкий Р. А. 
Телевизионная программа. (Очерки теории пропаганды). [Текст]. – М.,1967. – 213 с.; 
Кузнецов Г. Самоутверждение репортеров. //Сборник статей. Выпуск 1-2 [Текст] / Комитет 
по радиовещанию и телевидению. Научно-методический отдел. М.: 1968.-198 с.; Буданцев 
Ю.П. О конкретно-историческом подходе к изучению проблем телевидения. [Текст] Дисс. на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., МГУ, ф-т журналистики, 
1969. -448 с.; Багиров Э.Г. Место телевидения в системе средств массовой информации и 
пропаганды. [Текст] Учеб. пособие (М-во высш. и средн. спец. образования СССР. Науч.-
метод, кабинет по заоч. обучению Моск. гос. ун-та им. М.В.Ломоносова). М., 1976. 119 с.; 
Шестеркина Л.П., Николаева Т.Д. Методика телевизионной журналистики. [Текст] / Л.П. 
Шестеркина, Т.Д. Николаева. – М., 2012. – 223 с; Вартанов А.С. Актуальные проблемы 
телевизионного творчества: На телевизионных подмостках: Учеб. пособие [Текст] /Анри 
Вартанов; Рос. акад. наук. Гос. ин-т искусствознания, 2003. – 318 с.  
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касбияти муҳаррир, ҳуқуқ ва масъулияти ӯ дар ҷараёни таҳияи барнома, омода 

намудани сенарияҳои модулӣ, фаъолмандии муҳаррир дар ток-шоу «Ҳуҷраи 

куҳна» («Старая квартира»)-и РТР ва реалити-шоу «Последний герой-1»-и ОРТ 

бештар диққат дода шуда, сенарияҳои намунавӣ ва омори маводи чопшуда 

нишон дода шудааст.  

Дар асари Николай Михайлович Сикорский «Теория и практика 

редактирования» вижагиҳои назариявӣ, амалӣ ва сохториву мундариҷавии 

фаъолияти муҳаррир дар телевизион, радио ва нашриёт ва амсоли ин дар 

заминаи мисолҳои русӣ таҳлилу баррасӣ шудаанд. Ҳарчанд китоби мазкур соли 

1971 нашр гардидааст, барои шинохти фаъолияти муҳаррир дар ВАО заминаи 

амалӣ мегузорад. 

Дар асари муҳаққиқ Алексеева Марина Ивановна «Практикум по 

редактированию материалов телевизионных передач» фаъолияти муҳаррирон 

дар телевизионҳои марказӣ ва музофотии Россия, вазифа ва уҳдадории онҳо 

қабл ва баъд аз эфир, мушкилот ва ояндаи ташаккули касби мазкур дар 

шароити давр таҳқиқ гардидааст. 

Ҳамин тариқ, омӯзиши адабиёт ва сарчашмаҳои илмӣ собит месозанд, ки 

мавзуи мазкур дар илми журналистикаи тоҷик нав буда, доир ба вижагиҳои 

фаъолияти муҳаррир дар телевизионҳои «Тоҷикистон» ва «Сафина» таҳқиқоти 

илмӣ анҷом дода нашудааст ва пажуҳиши мо қадами аввалин дар ин самт 

маҳсуб меёбад.  

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқи мазкур бо 

барномаи таълимии муқарраршуда робитаи зич дошта, барои такмили он 

мусоидат менамояд. Таҳқиқ як фасли корҳои илмӣ-таҳқиқии кафедраи 

телевизион ва радиошунавонии факултаи журналистикаи Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон маҳсуб меёбад. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ 

Мақсади таҳқиқ мушаххас кардани талаботи сохтории касби муҳаррири 

телевизион, ҷараёни муосири истеҳсоли барномаҳои телевизионӣ, раванди 

шаклгирии ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти муҳаррири телевизион ва 

хусусиятҳои кори муҳаррири телевизион дар шароити Тоҷикистон мебошад.  

Вазифаҳои таҳқиқ. Бо таваҷҷуҳ ба ин мақсад, пажуҳиш ва баррасии 

вазифаҳои зерин муҳим дониста мешавад: 

• таҳқиқи меъёрҳои касбияти муҳаррири телевизион ва баррасии махсусияти 

фаъолияти муҳаррир; 

• муайян намудани истилоҳи «муҳаррири телевизион» ва мушаххас кардани 

унсурҳои шаклдиҳандаи он; 

• нишон додани вазифаи муҳаррир дар ҷараёни таҳияи барнома, сабт ва 

уҳдадориҳои ӯ баъд аз эфир; 

• дақиқ намудани ҷанбаҳои фаъолияти муҳаррир дар телевизионҳои 

«Тоҷикистон» ва «Сафина»; 

• баррасии вижагиҳои офаридани сенарияи барномаҳои телевизионӣ ва 

иштироки муҳаррир дар таълифи сенария; 

• таҳлили дурнамои ташаккули вазифаи муҳаррир дар телевизион ва роҳҳои 

беҳтар намудани касбияти ӯ дар ин замина. 

Объекти таҳқиқ телевизионҳои «Тоҷикистон» ва «Сафина» мебошад. 

Дар рафти таҳқиқ аз 30 барномаи телевизионӣ истифода шуд. 

Предмети таҳқиқ – вижагиҳои фаъолияти муҳаррири телевизион, доираи 

вазифа ва уҳдадориҳои ӯ дар ҷараёни таҳияи барнома. 

Марҳилаи таҳқиқ солҳои 1960-1990 ва 2000-2021-ро фаро мегирад.  

Асосҳои назарии таҳқиқ. Дар кори диссертатсионӣ ба таълифоти 

назариявии олимони соҳа, аз ҷумла олимони тоҷик И. К. Усмонов, А. 

Саъдуллоев, М. С. Имомзода, А. Х. Азимов, М. Б. Муродов, М. А. 

Абдуллозода, М. А. Муқимов, Ҷ. М. Саъдуллоев, Ш. Б. Муллоев, Н. Н. 

Солеҳов, М. Р. Ҷӯраева, Р. Бобоҷониён, Қ. Мухторӣ, Н. Бозорзода, А. 

Қутбиддинов, С. Н. Гулов, И. И. Ҳамидиён ва дигарон такя шуд. 
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Асосҳои методологии таҳқиқ. Дар диссертатсия аз методҳои муқоисавӣ, 

таҳлили анъанавӣ, таърихӣ ва таҳлили оморӣ истифода шудааст. 

Сарчашмаҳои таҳқиқ барномаю намоишҳои телевизионии «Меҳвар», 

«Ахбор», «Майдон аз далер аст», «Во ғарибӣ…», «Аз блокноти журналист», 

«Тоҷикистон ва ҷаҳон», «Видеоканали бозаргон», «Замон ва ҷаҳон»-и 

телевизиони «Тоҷикистон» ва «Шакл», «Вақт довар аст», «Чорсӯ», «Шаббода», 

«Нози Хаёл», «Вожазори маонӣ», «Қадамҷо», «Хони Тоҷикистон», «Дунё пур 

аз ҷавонист», «Субҳ ба хайр, Тоҷикистон», «Сиришт», «Пурсуков», «Мантиқ»-и 

телевизиони «Сафина». Дар рафти таҳқиқ ҳамчунин барномаҳои «Бозтоб», 

«Замзамаи меҳр», сенарияи филмҳои телевизионии «Баҳори як кӯча», «Дар 

орзуи падар», «Осуда будан мехоҳам»-и телевизиони «Тоҷикистон» истифода 

шудаанд. 

Суҳбатҳои ихтисосӣ бо собиқадорони телевизион Шералӣ Мустафоқулов 

(10 июли соли 2017 ва 27 апрели соли 2021), Искандар Мирзоев (26 июли соли 

2019, 10 сентябри соли 2022), Меҳмон Бахтӣ (30 июли соли 2019 ва 24 апрели 

соли 2021) ва Абдулмаҷид Ҳакимзода (17 ва 26 апрели соли 2021) низ ба мо 

кумак расониданд. 

Навгонии илмии таҳқиқ. Дар кори диссертатсионӣ бори аввал 

фаъолияти муҳаррир дар телевизионҳои «Тоҷикистон» ва «Сафина» дар 

заминаи талаботи муосири истеҳсоли барномаҳои телевизионӣ таҳқиқ гардида, 

маҷмуи проблемаҳо ва вазифаҳои фаъолияти муҳаррир ба баррасӣ кашида 

шудааст. Нахустин маротиба фаъолияти эҷодии муҳаррир дар баробари 

фаъолияти техникии ӯ мавриди баррасӣ қарор гирифта, барои ҷомеаи 

журналистӣ муҳим будани он арзёбӣ мегардад. 

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Касби муҳаррир дар телевизионҳои «Тоҷикистон» ва «Сафина» тӯли 

мавҷудияташ ба таҳаввулоти муттасил рӯ ба рӯ шуда, дар шароити муосир 

ба навъи фаъолияти эҷодӣ табдил ёфтааст, ки иштироки бевоситаи ӯро дар 

таҳияи барномаҳои телевизионӣ талаб мекунад. Ин раванд масъулияти 
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муҳаррирро дар таъмини муваффақияти гурӯҳи эҷодӣ баланд бардошта, 

барои касбӣ омода гардидани намоиши телевизионӣ мусоидат мекунад. 

2. Афзоиши нақши муҳаррир дар телевизион мақоми касбиеро ифода 

менамояд, ки ба маҷмуи уҳдадориҳо ва вижагиҳои марбут ба фаъолияти 

муҳаррир дар марҳилаи истеҳсоли маҳсулоти телевизионӣ алоқаманд 

мебошад. Ба муҳаррири барномаҳои телевизионӣ маҳорат ва сифатҳои касбӣ 

хосанд. Онҳо бояд мунтазам тақвият бахшида шаванд ва ба талабот ҷомеа ва 

аудиторияи мақсаднок мутобиқ гарданд. 

3. Фаъолияти муҳаррир ба меъёрҳои асосии «масъулият» ва «интихоби дуруст» 

асос меёбад.  

4. Яке аз вазифаҳои муҳимми касби муҳаррирӣ иштироки ӯ дар офаридани 

сенарияҳои телевизионӣ мебошад. Муҳаррир бо пешниҳоди ҷолиб ва 

иштироки худ дар рафти сабт метавонад, сенарияи касбиро омода намояд. 

5. Фаъолияти муҳаррир дар телевизион инкишоф меёбад. Барои рушди касб 

зарурати омода намудани рӯзноманигорон аз рӯйи ихтисос дар донишгоҳҳои 

олии кишвар ва ҷоннок намудани раванди бозомӯзии кадрҳои журналистӣ 

ҳамчун системаи ягонаи омӯзиш пеш меояд.  

6. Барномаҳои иттилоотиву субҳгоҳӣ дар телевизионҳои «Тоҷикистон» ва 

«Сафина» ҳамоно ба муҳаррир ниёз дошта, тақвият бахшидани мазмуни 

барномаҳо ба манфиати кор дониста мешавад. 

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ. Муҳтавои кори диссертатсионӣ 

донишҳои назариявиро доир ба муҳаррир ва вазифаҳои ӯ афзуда, ба корҳои 

илмию таҳқиқии марбут ба фаъолияти муҳаррири телевизион вусъат мебахшад. 

Боз аз он ҷиҳат асоснок карда мешавад, ки дар он муносибати нав ба объекти 

таҳқиқ сурат гирифта, тавассути сохтани низоми вазифаҳои хос кори муҳаррир 

маънидод мегардад. Ба ибораи дигар, вазифаҳои муҳаррир, ки фаъолияти ӯро 

дар давраи омодагӣ, наворбардорӣ, таҳрир ва таҳияи барномаҳои телевизионӣ 

дар жанрҳои гуногун тавсиф мекунанд, ба худ хусусияти универсалӣ пайдо 

менамояд.  
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Диссертатсия дар шинохти «муҳаррири телевизион» дар шароити 

Тоҷикистон сарчашмаи нави илмӣ маҳсуб меёбад. Муаллиф шаклҳои нави 

фаъолияти муҳаррирро бозгӯ намуда, ӯро дар рафти барномасозӣ шахси аввал 

донистааст.  

Натиҷаҳои таҳқиқ барои такмили фаъолияти муҳаррир дар телевизион, 

шинохти уҳдадориҳои ӯ, татбиқи ҳадафҳои иттилоотонӣ, ташкили курсу 

семинарҳо дар факултаю шуъбаҳои рӯзноманигорӣ ва таҳияи китобҳои дарсӣ 

мусоидат мекунад. Ҳамзамон  ҷомеаи журналистӣ ва шабакаҳои телевизионӣ 

метавонанд, дар татбиқи сиёсати иттилоотӣ ва стратегияҳои идории худ аз 

натиҷаҳои диссертатсия истифода намоянд.  

Аҳаммияти амалии таҳқиқ боз дар он зоҳир мегардад, ки бори аввал дар 

илми журналистикаи телевизион ҷанбаҳои амалӣ, талаботи расмӣ ва 

ғайрирасмӣ нисбат ба мутахассисони соҳа ҷамъоварӣ шуда, роҳҳои таҳияи 

меъёрҳои баҳодиҳии ҳусну қубҳ нишон дода шудааст. 

Маводи кори диссертатсиониро барои таълими асосҳои касби муҳаррирӣ 

дар мактабҳои олӣ ва низоми такмили ихтисоси кормандони соҳаи телевизион 

ва радиошунавонӣ истифода бурдан мумкин аст. 

Мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Кори диссертатсионӣ дар мавзуи «Вазифа ва масъулияти муҳаррири телевизион 

(дар мисоли телевизионҳои «Тоҷикистон» ва «Сафина») барои дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илми филология бо шиносномаи ихтисоси илмии 10.01.10 – 

Рӯзноманигорӣ мувофиқат менамояд. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Диссертант дар 

таҳқиқи мавзуъ, дараҷа ва робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ, 

мақсади таҳқиқ, вазифа, объект, фарзия, марҳила, макон ва давраи таҳқиқ, 

асосҳои назариявию методологӣ ва навгонии илмӣ саҳми худро гузоштааст. 

Масъалаҳои асосии таҳқиқ тарҳрезӣ гардида, ҷустуҷӯ ва натиҷагириҳои илмии 

унвонҷӯ дар диссертатсия, мақолаҳои илмӣ, маъруза дар конференсияҳои 

ҷумҳуриявӣ ва донишгоҳӣ инъикос ёфтаанд. 
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Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Мундариҷа ва қисматҳои асосии 

диссертатсия дар конференсияҳои ҷумҳуриявии илмию амалии зерин дар 

шакли маърӯзаҳо баён шудаанд: конфронси байналмилалии илмӣ-амалии 

«Журналистикаи минтақавии муосир: талаботу тамоюли нав ва таҷрибаи рушд» 

(Хуҷанд, 14-15 ноябри соли 2021), конфронсҳои ҷумҳуриявии илмию амалӣ ва 

назариявии «Матбуоти даврии тоҷик дар шароити инкишофи технологияи 

муосир». (Душанбе, 8 марти соли 2018), «Дастрасӣ ба иттилоъ дар ВЭА». 

(Душанбе, 6-7 марти соли 2019), «Пешвои миллат ва рушди Тоҷикистони 

соҳибистиқлол». (Хуҷанд, 20 апрели соли 2021), «Таҳсилоти журналистӣ дар 

Тоҷикистон: вазъият, мушкилот ва пешомад». (Душанбе, 18 марти соли 2022), 

инчунин дар конфронсҳои анъанавии ҳамасолаи апрелии ҳайати устодону 

кормандони ДМТ (солҳои 2017-2022). 

Диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи телевизион ва радиошунавонии 

факултети журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (суратмаҷлиси №3 

аз 15 октябри соли 2022) ва ҷаласаи шурои олимони факултети журналистикаи 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (суратмаҷлиси №3 аз 28 ноябри соли 2022) 

муоҳикима ва ба ҳимоя пешниҳод шудааст. 

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Муҳтавои асосии 

диссертатсия дар 7 мақола, аз ҷумла 5 мақола дар маҷаллаҳои илмии 

тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон инъикос ёфтаанд. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, 

ҳашт фасл, хулоса, феҳристи адабиёт ва ду замима иборат аст. Матни 

диссертатсия дар 189 саҳифа ҷой шуда, адабиёт 207 номгӯйро фаро мегирад. 
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БОБИ I. 

СИФАТҲОИ КАСБИИ МУҲАРРИРИ ТЕЛЕВИЗИОН 

 

I. 1. Мафҳуми «муҳаррири телевизион»  

 

Истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати комил шароит фароҳам овард, ки тамоми 

соҳаҳо дар кишвар рушд намоянд. Дар ин давра ҷараёни ташаккулёбӣ, такмили 

ихтисос ва муайянсозии вазифаҳо дар муассисаҳо мушаххас гардид. Ҳарчанд 

ки дар телевизион муҳаррир фаъолияти пурсамар дошт, вале самти интихоб ва 

муайянсозии саҳми ӯ дар соҳа дубора таҷдиди назар гардид.  

Дар фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ «муҳаррир» чунин шарҳ ёфтааст: 

«Муҳаррир: 1. нависанда, муаллиф: муҳаррири ин авроқ, муҳаррири сутур; 2. 

Он ки навиштаҳои каси дигарро пеш аз чоп месанҷад ва лозим шавад, ислоҳ 

медарорад: муҳаррири адабӣ, муҳаррири китоб; 3. Роҳбари нашрия, ки муайян 

кардани мундариҷаи он дар салоҳияти ӯст: муҳаррири рӯзнома: муҳаррири 

техникӣ, ходимаи идораи рӯзномаву маҷалла ё нашриёт, ки масъули назорат ва 

ҳалли масълаҳои техникии нашрия (аз қабили тарзи чоп, саҳифабандӣ) 

мебошад».5  

Ин истилоҳ нав нест. Ба сифати муҳаррир шахсе фаҳмида мешавад, ки ин 

ё он матлабро таълиф ва таҳрир мекунад. Дар фарҳангҳои тафсирии забони 

тоҷикӣ зери ин мафҳум таҳриргар ишора шудааст, яъне,  пеш аз ҳама, вазифаи 

муҳаррир таҳрир намудани матн дониста мешавад.  

Дар телевизион низ воҳиди кории махсус бо ин ном аз рӯзи таъсис то 

имрӯз арзи ҳастӣ дорад, аммо бо махсусияти самт, роҳу тарзи фаъолият аз 

шарҳи фарҳангҳои тафсирӣ фарохтар аст.  

Дар китоби «Рӯзноманигории мустақил» омадааст: «Муҳаррир «чашмони 

дуввум» аст, ки ҷиҳати дарёфти хато ва носаҳеҳӣ дар мавод кумак  мерасонанд. 

                                                 
5 Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди 1. – Душанбе, 2015. – С. 902. 
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Дар ибораи мазкур задаи мантиқӣ маҳз дар вожаи дуввум аст, зеро журналист 

қабл аз пешниҳоди мавод бо муҳаррир бояд онро аз назар гузаронанд».6  

Навиштани матн метавонад кори муаллифи барнома бошад, вале ҳатман 

барои он матн муҳаррир зарурат дорад. Яъне дар телевизион то ба эфир 

баромадани мавод бояд ҳатман муҳаррир ба таҳрири он машғул шавад. 

Муҳаррир ҳамаи далелҳоро бодиққат санҷида, бовар ҳосил мекунад, ки тарзи 

баён беғаразона, дуруст, мантиқӣ ва бо факту далел аст.  

Муҳаррирони соҳибтаҷриба нисбат ба матлаб муносибати шубҳаомез 

карда, маводро ба риштаи таҳрир мекашанд, аммо кори умдаи муҳаррир 

хатоҳои имлоиро бартарф кардану ба мантиқи сухану ҷумла сарфаҳм рафтан 

аст. Муҳаррир матни маводро суфта мекунад, ки он ба аудитория фаҳмо шавад.  

Муҳаққиқ И.Н. Кемарская ишора мекунад: «Муҳаррирӣ дар телевизион 

касбест, ки амиқан омӯхта нашудааст. Лекин ба таври расмӣ он ҳамчун яке аз 

ихтисосҳои телевизионӣ дар сатҳи ёвари коргардон ё масъули таҳрири видео 

муддати тӯлонӣ вуҷуд дошт»7. Бояд зикр намоем, ки муҳаррир аз аввали 

фаъолияти телевизион мавҷуд буд, аммо бо номҳои гуногун, мисли 

рӯзноманигор, модератор ва ғайра. Муҳаррир дар телевизион аз шахсиятҳои 

умда буда, метавонад маводи аудиовизуалӣ истеҳсол кунад, матн нависад, 

таҳрир намояд ва ба бинанда пешниҳод созад. 

Собиқадори телевизион Искандар Мирзоев таъкид дошт: «Сарчашмаи 

муваффақияти кори телевизион, сифати барнома, тамошобоб гардидан, 

пурмазмун шудан, албатта,  баъд аз муаллиф ба муҳаррир вобастагӣ дорад. 

Муҳаррир дар таҳияи барнома нақши бузург дорад. Муҳаррири хубро 

журналист низ гуфтан мумкин аст. Бояд муҳаррир дар таҳияи барнома мазмуну 

муҳтавои мавзуъро омӯзад».8 

Собиқадори соҳа бо қаноатмандӣ ва боварии том муҳаррирро бо муаллиф 

ва коргардон дар як сатҳ медонад. Номбурда бар он назар аст, ки муҳаррир 

моҳиятомӯз низ ҳаст, яъне бояд дар вақти таҳрири матн ба моҳият, доираи 
                                                 
6 Поттер Д. Рӯзноманигори мустақил / Д.Поттер. – Душанбе, 2011. – С. 75. 
7 Кемарская И. Телевизионный редактор / И.Н. Кемарская. – М., 2015. – С. 10. 
8 Суҳбат бо И. Мирзоев // 2019. – 26 июл. 



 15

фарогирии аудитория ва зарурати мавзуъ аҳаммияти хоса дода, ба нигоранда 

андешаҳои худро баён намояд. Муҳаррир дар як вақт метавонад ба коргардони 

намоиш идея пешниҳод кунад. Вай дар баробари таҳрири матн, муҳаррири 

барнома низ мебошад, суханони ровӣ ва мусоҳибонро таҳрир мекунад. Аз 

таҷриба бармеояд, ки агар мавзуъро муҳаррир амиқ надонад, мусоҳиб суҳбатро 

ба дигар тараф мебараду муҳаррир тасдиқ мекунад. Аз ин сабаб тамошобин ба 

барнома диққат намекунад ва аз телевизион дур мемонад. Бойигарии 

телевизион тамошобин аст. Бинанда бояд барномаи худро дошта бошад, онро 

интизор шавад. 

Таҳлил нишон медиҳад, ки аксар вақт рӯзноманигорон бе тайёрӣ бо 

мусоҳиб суҳбат мекунанд. Таҳрири чунин намоиш ҳангоми танзим бар дӯши 

муҳаррир аст, аммо он хуб омода намегардад  ва ба бинанда писанд намеояд. 

Матни барнома пеш аз сабт бояд таҳрир шавад ва дар рафти барномасозӣ 

муҳаррир дар паси кадр ҳамроҳ бошад. Аз таҷрибаи солҳои пеш гуфтан 

бамаврид аст, ки аксари таҳлилгарон суҳбатнигори хуби телевизионӣ ҳастанд. 

Хусусияти ин жанр низ возеҳбаёниро ифода мекунад. 

Собиқадори телевизион Меҳмон Баҳтӣ таъкид менамояд, ки: «Муҳаррир 

дар кори телевизион намоиши махсусро назорат намуда, нуқсони онро меёбад 

ва матнро таҳрир мекунад. Масалан, давраи фаъолияти мо  ман муҳаррири 

барномаи як нафари дигар будаму нафари дигар таҳриркунандаи матни 

барномаи ман буд. Асосан, вазифаи муҳаррир забони матнро танзим кардан 

мебошад. Дар барнома аксар вақт назди наттоқ муҳаррир нишаста, ба 

талаффузи он аҳаммият медиҳад».9  

М.Бахтӣ соли 1963 ба кори муҳаррирӣ оғоз намудааст. Чун фаъолияти 

муҳарририи мавсуф дар солҳои ташаккули телевизион рост меояд, муҳаррир 

ҳамон давра танҳо таҳриргар буд.  

Агар дар таҳияи намоиши телевизион то ду даҳсолаи охир муҳаррир дар 

баробари дигар ҳайати корӣ дар як сатҳ меистод, имрӯз шароит тақозо мекунад, 

ки вай дар як вақт се амалро иҷро намояд: иттилоъ ҷустуҷӯ кунад, ҷараёни 
                                                 
9 Суҳбат бо М. Бахтӣ. 2019. – 30 июл 
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сабту танзимро назорат намояд, коргардонӣ кунад. Ҳангоми таҳияи матн 

ҷузъиёти воқеа дар он ҷой дода мешавад, ки ин кори муаллифи матн аст. Дар 

таҳияи як барномаи телевизионӣ нақши муҳаррир аввалиндараҷа дониста 

мешавад. Маҳз муҳаррир мавзуъро интихоб ва ё пайгирӣ мекунад, меомӯзад, 

сарчашмаҳои эътимоднокро месанҷад ва дар асоси муҳиммияти он як барномаи 

мукаммал омода месозад. 

Собиқадори телевизион Шералӣ Мустафоқулов, ки ба ҳайси муҳаррир 

фаъолият намудааст, зикр намуда буд: «Муҳаррир матнро тайёр мекарду ба 

дасти наттоқ месупорид. Наттоқ матн мехонад. Дигар вазифаи муҳаррир ёфтани 

мавзуи рӯз ва ҷолиб буд».10 

Агар мавзуъ ҷолиб набошад, барнома ягон вақт ҷолиб намешавад. Мавзуи 

рӯзмарра бинандаро ба худ ҷалб мекунад. Муҳаррир бояд пайваста дар ҷӯстуҷӯ 

бошад, ба муҳит аҳаммият диҳад, дарёфт кунад, мавзуъҳои доғи рӯзро интихоб 

ва инъикос намояд. Дар баробари ин, муҳаррир бояд дардошнои ҷомеа бошад 

ва проблемаҳои рӯзро инъикос карда тавонад. Мазмун ва мундариҷаи барнома 

масъулияти муҳаррир аст. Коргардон дар ҷараёни созмони барнома ба сухани 

муҳаррир гӯш медиҳад. Дар идораи иттилоотӣ бояд муҳаррир соҳаро донаду аз 

муҳаррирони дигар идораҳо фарқ кунад. Хусусияти кори идора инро тақозо 

мекунад. Соҳаро бояд худи муҳаррир дар раванди барномасозӣ омӯзад. 

Муҳаррирони идораи сиёсӣ сиёсати дохилӣ ва хориҷии мамлакатро ба бинанда 

мерасонанд. Муҳаррирони барномаҳои фарҳангӣ-фароғатӣ пайваста соҳаи 

фарҳангро таҳлилу баррасӣ мекунанд, ки дар он адабиёт, хонишҳои бадеӣ ва 

дигар вижагиҳои соҳа тариқи барномаҳои фароғатӣ инъикос меёбанд. Дар 

идораи барномаҳои мусиқӣ санъат таҳлил мешавад. Идораи варзиш соҳаро 

пурра барномасозӣ мекунад. Танҳо идораи барномаҳои иттилоотӣ ҳамарӯза, дар 

ҳама соҳа сужаву гузоришҳоро таҳия менамояд.  

Ин андеша шоиста аст: «Ҳар журналист вобаста ба соҳаи интихобкардаи 

худ кӯшиш менамояд, ки василаи пахши ахбораш сареъ, дастрас ва қобили 

                                                 
10 Суҳбат бо Ш.Мустафоқулов. 2017 – 10 июл. 
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мулоҳиза бошад. Барои ин дар се соҳаи пахши иттилои рӯзмарра талош 

меварзад, то дар соҳаи худ гоми наве гузорад».11  

Муҳаққиқон А.Саъдуллоев ва М.Шоев журналист гуфта, муҳаррирро дар 

назар доранд ва дар ин ҷо ишора ба муҳаррирони соҳавӣ меравад. Аммо 

муҳаррир оё журналист буда метавонад ё не, собиқадарони телевизион 

андешаҳои гуногун доранд. Масалан, И.Мирзоев бар он назар аст, ки: 

«Муҳаррир таҳриркунанда аст. Вақте ки ба кор шуруъ кард, муҳаррир мешавад, 

аммо дар вақти таҳсил журналист аст. Дар маҷмуъ, монандӣ доранд. Дар кор ба 

ҳайси муҳаррир қабул мешавад. Журналист номи ихтисосу факултет аст».12 

Мо ба ин назари собиқадори телевизион розӣ шуда наметавонем, зеро 

журналист- муҳаррир дар телевизион як самти фаъолияти муштарак доранд. Ин 

мафҳумҳо дар телевизион як маъноро ифода мекунанд. 

Мавриди тазаккур аст, ки фаъолияти муҳаррири телевизион аз радио ва 

рӯзнома фарқ мекунад. Ҳар ВАО хусусияти хоси корӣ дорад. Дар телевизион 

симо, ҷасорату эҳсос, шавқи баланд ва истеъдод низ зарур аст. Муҳаққиқон 

А.Саъдуллоев ва М. Шоев низ дар ин маврид чунин гуфтаанд: «Кормандони 

нашрияи чопӣ ба сухани матбуъ сари кор мегиранд, онҳо аз тариқи сухани 

дарҷшуда воқеа, факт ва ғоя тарзе пешкаш мекунанд, ки хонанда ба чашмони 

худ матнро мутолиа карда, мазмуну мундариҷаро мувофиқи фаҳму фаросати 

хеш дарёфт намояд. Журналисти радио бо сухани овоздор сару кор дорад. Ин 

сухан бо ғановати задаҳои мантиқию маъноӣ, паузаҳо, ки бо мусиқӣ пуртаъсир 

карда шудаанд ва шунаванда на танҳо матн, балки муҳтавои мундариҷавии 

маводро дарк менамояд. Тележурналист бо образҳои аудиовизуалӣ кор дорад. 

Неруи сухани ӯ дар дақиқият, мушаххасӣ ва бо тақтеи визуалии маъноҳои бо 

матн ифодашаванда сари кор дорад».13  

Дар пасманзари андешаи боло метавон ба андешаи С.Гулов ва М.Ҷумъаев 

ишора намуд, ки оид ба нақш ва мақоми муҳаррир чунин навиштаанд: «…Дар 
                                                 
11 Саъдуллоев А. Асосҳои журналистикаи телевизион / А.Саъдуллоев. М.Шоев. – Душанбе, 
2010. – С. 14. 
12 Суҳбат бо И. Мирзоев. 2019. – 26 июл. 
13 Саъдуллоев А. Асосҳои журналистикаи телевизион / А.Саъдуллоев, М.Шоев. – Душанбе, 
2010. – С. 14. 
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расонаҳои электронӣ ин вазифа, одатан, муҳаррир номида мешавад. Дуруст аст, 

ки дар радиову телевизион доираи вазифаҳои муҳаррир васеъ ва андозаи 

масъулияти ӯ дигар аст. Ходими адабии рӯзнома шояд бо муҳаррири хурди 

радиову телевизион мувофиқ ояд. Охир, дар радиову телевизион боз муҳаррир 

ва муҳаррири калон (муҳаррири варзида) мавҷуд аст».14  

Дар расонаҳои электронӣ нисбат ба расонаҳои чопӣ нақши муҳаррир 

назаррас буда, масъулият бештар эҳсос мешавад. Агар дар рӯзнома  муҳаррир 

ба сифати  таҳриркунанда   шинохта шавад, дар воситаи электронӣ зери ин 

мафҳум мушаххасоти зиёд ниҳон аст. Илова бар ин, миёни расонаҳои 

электронӣ низ фарқ дида мешавад. Масалан, дар радио муҳаррир маводро 

таҳрир мекунад ва наттоқ хабарро ба шунаванда мерасонад, вале дар 

телевизион, дар баробари таҳрири матн андешаи коршиноси соҳа зарурат 

дорад. Ба мутахассисе ниёз аст, ки матни қироатшавандаро дуруст хонад. 

Дар воҳиди кории телевизион муҳаррири хурд, муҳаррир, муҳаррири 

варзида ва сармуҳаррир муайян шудааст. 

Дар кори телевизионҳои «Тоҷикистон» ва «Сафина» фаъолияти муҳаррир 

чандрасонаӣ шудааст. Ба таъкиди муҳаққиқон И. Ҳамидиён ва Ф. Низом, «баъзе 

аз пажуҳишгарони журналистика онро типи нави журналистика, баъзеи дигар 

ба сифати маҷмуи жанрҳои омехта, гурӯҳи сеюм чандрасонаиро тарзи махсуси 

пешниҳоди маҳсулоти журналистӣ таъриф мекунанд»15. Мувофиқи  таърифи ин 

пажуҳишгарон, барои ифодаи чандрасонаӣ ба забони тоҷикӣ  истифодаи  ду 

истилоҳи байналмилалӣ: «мультимедиа» ва «конвергенция» маъмул шудааст. 

Дар аксар адабиёти илмӣ чандрасонаӣ тарҷумаи айнии «мултимедия» фаҳмида 

мешавад. Муҳаққиқ Мурод Муродов чандрасонаиро навъе аз «ба ҳам 

                                                 
14 Гулов С. Муқаддимаи журналистика. Дастури таълимӣ / С.Гулов, М.Ҷумъаев. – Душанбе, 
2016. – С. 88. 
15 Ҳамидиён И.,  Фирдавси Н. Журналистикаи интернетӣ дар Тоҷикистон: ташаккул, 
мушкилот ва дурнамо / И. Ҳамидиён, Ф. Низом. – Душанбе, 2022. – С. 120. 
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наздикшавии низоми воситаҳои ахбори омма»16 номида, аз нигоҳи этимологӣ 

онро ба «конвергентсия» наздик мешуморад. 

Собиқадори телевизион Абдулмаҷид Ҳакимзода (Усмонов) зикр 

менамоянд, ки: «Агар аз нигоҳи амалия ва назария гирем, миёни муҳаррир ва 

журналист ду фарзия мавҷуд аст – фарқ ва умумият. Масалан, муҳаррир бояд 

таҳрир кунад, журналист бояд дар амалия худро нишон диҳад. Муҳаррир 

ҳуқуқи эҷод кардан дорад, лекин вай,  пеш аз ҳама, ба монанди муҳаррирони 

нашрия ва рӯзномаҳо  бояд таҳриргар бошад. Истилоҳи муҳаррир қаблан дар 

телевизион истифода бурда намешуд. Дар мавриди дигар, миёни муҳаррир ва 

журналист қариб фарқ дида намешавад, ҳарду эҷодкор ҳастанд. Фақат ҳамин 

истилоҳ нодуруст ба кор бурда шудааст. Асосан, ин раванд аз матбуот ба 

телевизион омад, зеро телевизион баъд аз матбуот пайдо шудааст. Нуктаи дигар 

ин аст, ки ҳамон давраҳо,  асосан,  заминаи журналистикаи мо аз мактаби 

журналистикаи рус гирифта шуд»17. 

Муҳаққиқи рус И.Н. Кемарская чунин мешуморад, ки «…муҳаррир дар 

телевизион омодакунандаи маҳсули хоса ва оригиналӣ аст»18. Кори пурсамари 

муҳаррир имкон медиҳад, ки маҳсулоти худӣ истеҳсол гардад ва барномаи 

созмондодашуда ҳуҳуқи муаллифӣ пайдо намоянд. Муҳаррир дар телевизион 

ташаббус нишон медиҳад ва дар заминаи идеяи ӯ дигар кормандон 

дастаҷамъона фаъолият менамоянд. 

Фаъолияти муҳаррирӣ дар ҳамаи ВАО ба назар мерасад, аммо доираи 

муҳаррирриву фарогирӣ ва масълагузориҳо якранг нестанд. Ба қавли муҳаққиқ 

Ҷ.Қуддус, «...таҳрири адабӣ ё журналистӣ дар идораи газета ва нашрия мақоми 

асосӣ дорад, вале дар доираи уҳдадориҳои муҳаррири телевизион вай танҳо як 

қисми уҳдадориҳои ӯро дар бар мегирад. Масъули матну сенария будан, 

албатта,  дар ин ҷо ҳам боқӣ мемонад, вале азбаски кори телевизиону радио 

заҳмати коллективист, шахсе зарур аст, ки ҳамаи ҷараёни кори телевизионро 
                                                 
16 Муродов М. Журналистикаи чандрасонаӣ: масъалаҳои таълим ва омодасозии 
мутахассисон / Мурод Муродов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ) 
4/3 (113) – Душанбе, 2013. – С. 270. 
17 Суҳбат бо А. Ҳакимзода. 2021. – 26 апрел. 
18 Кемарская И. Н. Телевизионный редактор / И.Н. Кемарская. – М., 2015. – С. 9. 
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донад ва онро роҳбарӣ кунад. Вазифаи муҳаррир ва продюсер роҳбарии умумӣ 

ба тамоми ҷараёни офариниши барномаи телевизионӣ мебошад».19  

Аз таҷриба бармеояд, ки ҳар муҳаррири радиову рӯзнома метавонад, дар 

телевизион фаъолият намояд.  Дар ин идораҳо муҳаррир омода мешавад, 

меомӯзад ва вобаста ба мавзуъҳои гуногун мавод тайёр мекунад. 

Дар шароити феълӣ вазифаҳои муҳаррири телевизион мушаххасу 

мураккаб шудаанд. Дуруст аст, ки дар самти фаъолияти асосӣ таҳрир, 

муҳаррири радиову рӯзнома нисбатан фаъолтаранд, вале масъулиятҳои дигари 

муосир аз муҳаррирони телевизион масъулияти бештарро талаб мекунад. 

Дуруст аст, ки то сабти барнома муҳаррир ба сифати ташкилотчӣ бо 

кумак и коргардон объекти баргузории барномаро пайдо карда, иштироки 

меҳмононро таъмин мекунад, наворбардор, равшанидиҳанда, студияи сайёр ва 

онҳое, ки барои сабт заруранд, огоҳ месозад. Дар ду даҳсолаи қаблӣ муҳаррири 

телевизион чунин корҳоро қисман анҷом медод, акнун вазифаҳо дақиқ шуданд. 

Ин ҷо ишора кардан зарур аст, ки ҳанӯз фаъолияти муҳаррир дар нашрияву 

дигар идораҳо яксон боқӣ мемонад, зеро характери кори идоравӣ чунин 

хусусиятро талаб мекунад.  

Нуктаи дигар он аст, ки заҳмати муҳаррир дар телевизион дар ниҳояти 

кор чун коргардон паси кадр мемонад. 

Ба таъкиди И. Н. Кемарская, «дар телевизион пештар тибқи анъанаи 

синамо коргардон нисбат ба муҳаррир бартарӣ дошт ва шахси асосӣ дониста 

мешуд. Аммо дар солҳои навадуми асри ХХ вазъ тағйир ёфт. Барномаҳои 

мураккаб ва гаронарзиш ба зиммаи сармуҳаррир вогузор гардид. Бо роҳбарии 

сармуҳаррир фаъолияти муҳаррирон ҷоннок шуд»20. Дар рушди шароити 

техникаву технология ва чандрасонаӣ назди муҳаррир мақсадҳои гуногун 

гузошта мешавад. Тақозо мегардад, ки вай акнун дар студия пешбарандаи 

барнома бошад, моҳият, мазмун ва рафти баргузории намоишро роҳбарӣ карда, 

дар таҳлилу баррасии мавзуъ бо коршиносон дар иртибот бошад. 
                                                 
19 Қуддус Ҷ. Асосҳои журналистикаи телевизион. Дастури таълимӣ / Ҷ. Қуддус. – Душанбе, 
2008. – С. 5. 
20 Кемарская И. Н. Телевизионный редактор. / И.Н. Кемарская. – М., 2015. – С. 36. 
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Зимни таҳқиқ ва бо такя ба таҷрибаи корӣ метавон гуфт, ки, агар муаллиф 

дониши амиқ дошта бошад, метавонад,  ба ҳайси муҳаррир фаъолият намояд. 

Вазифаи муҳаррир дар он ифода меёбад, ки объект интихоб намуда, бо 

наворбардор ба сабт равад, матн нависад ва бо танзимгар барномаро танзим 

намояд. Дар рафти танзим мусиқӣ ва эффектҳои гуногунро вобаста ба муҳтавои 

барнома интихоб кунад. Ин раванд дар доираи вазифаҳои дохилиидоравӣ сурат 

мегирад. 

Маводи телевизионӣ бояд нигоранда, муҳаррир ва таҳриргар дошта 

бошад. Талоши ҳамаи муҳаррирон он аст, ки матн таҳрир шуда, аз чашми 

дувум гузарад ва суфтагиву равонӣ эҳсос гардаду забони матн фаҳмо ба 

бинанда расад.  

Аз замони таъсиси телевизиони «Тоҷикистон» (соли 1959) муҳаррирони 

зиёде ба кор ҷалб шуда буданд. Ҳангоми омӯзиш ва таҳлили мавзуъ дарёфтем, 

ки аввалин директори телевизион Обид Ҳомидов, саркоргардон Акбар Ҷӯраев 

ва сармуҳаррир Иброҳим Раҳматов ба кори телевизион оғоз бахшидаанд. 

Искандар Мирзоев дар китобаш «Рукни чорум» менависад: «Аввалин кадрҳое, 

ки Иброҳим Раҳматов аз Университети давлатии Тоҷикистон (ҳозира ДМТ) 

интихоб карда овард, инҳо Зайнаб Ғуломова, Ӯлмасой Мухторова, Пӯлодой 

Азимова буданд, ки маълумоти филологӣ доштанду ба кор қабул шуданд. Дар 

ин миён Обид Ҳомидов, аввалин директори телевизион ҳангоми таҷрибаомӯзӣ 

дар Тошканд ба Институти театрии шаҳри Тошканд рафта, бо як гурӯҳ 

хатмкунандагони тоҷик: Шодибек Ҳотамбеков, Наим Латифов, Бӯрӣ Ҷабборов, 

Худоёр Эмомёров, Усмон Шарифов, Равшан Тӯрабеков вохӯрӣ намуда, онҳоро 

ба Тоҷикистон ба кор даъват намуданд. Онҳо баъди хатм ба шаҳри Сталинобод 

омада, дар телевизиони «Тоҷикистон» ба кор ва хонаю дар таъмин шуданд»21. 

Ҳамин тавр, кори телевизион бо фаъолияти пурсамари муҳаррирон оғоз 

гардид. Аввалин наттоқони телевизион Рафоат Абдусаломова ва Валентина 

Исоева нахуст саломро ба бинандагон расониданду аз фаъолияти телевизиони 

тоҷик мужда расониданд. «Солҳои аввал ду-се муҳаррир буд, аммо бо мурури 
                                                 
21 Мирзоев И. Рукни чорум / И.Мирзоев. – Душанбе, 2006. – С. 9. 
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замон идораҳои телевизион таъсис ёфтанду дар ҳар яки он 10-15 муҳаррир фаро 

гирифта шуд, то мавзуъҳои муҳим инъикос карда шаванд»22. 

Муҳаққиқ С.Хоҷазод дар китоби «Таърихи телевизиони Тоҷикистон» 

вобаста ба фаъолияти муҳаррирон ишора намуда, рӯйхати як қисми номҳоро 

гирдоварӣ намудааст. Ба қавли ӯ, «… муҳаррирон, муҳаррири варзида, 

сармуҳаррир – яканд, танҳо дараҷаи масъулияти гуногун доранд. Аз оғози 

интихоби мавзуъ, таҳлилу муҳокима то амалӣ намудан муҳаррир беш аз ҳама 

дар такопӯст, омода намудани матн мушкилтарин кор аст, ба чигунагии матн 

муваффақияти барнома вобаста мебошад»23. 

Аз адабиёти соҳавӣ маълум кардан мумкин аст, ки муҳаррирони дар 

китоби мавсуф зикршуда кадрҳои солҳои 60-80-ум мебошанд. Ин нуктаро 

М.Бахтӣ низ дар суҳбати ихтисосӣ тасдиқ карданд: «Ман охири соли 1963 ба 

кор рафтам. Дар он замон сармуҳаррири бахши адабиёти бачаҳо Акобир 

Шарифӣ буданд. Баъд аз ним соли фаъолият ба шуъбаи адабиёт ва 

драмматургия ба кор рафтам ва сармуҳаррир Фотеҳ Исҳоқӣ шуданд. Ҷавонони 

фаъолу кордон бисёр буданд. Ҳатто кормандони аз мо калонтару ботаҷрибатар 

низ фаъолият мекарданд»24. 

Дар ин давра муҳаррирони телевизиони «Тоҷикистон» тавонистанд дар 

ҳалли мушкилоти ҷойдошта ҳиссагузор бошанд. Ҳамон вақт аксари 

муҳаррирони телевизионро шоирону нависандагон ва аҳли илму адаби кишвар 

ташкил медоданд. Бо вуҷуди надоштани таҷрибаи кофии корӣ, онҳо барои 

рушди телевизион саҳми арзандаю муносиб гузоштанд. Таҳқиқ маълум намуд, 

ки аксари шоиру нависандагон мактаби телевизионро гузаштаанд. Акобир 

Шарифӣ, Файзуло Ансорӣ, Бобо Хоҷӣ, Фотеҳ Исҳоқӣ, Баҳром Фирӯз, Салимшо 

Ҳалимшо, Муҳиддин Хоҷаев ва даҳҳои дигарро дар ин самт метавон ном бурд. 

                                                 
22 Суҳбат бо Ш. Мустафоқулов. 2017. – 10 июл 
23 Хоҷазод С. Таърихи телевизиони Тоҷикистон / С.Хоҷазод. – Душанбе, 2007. – С. 205. 
24 Суҳбат бо М.Бахтӣ. 2019. – 30 июл 



 23

«Дар давраи аввали пайдоиши телевизион, ки воқеанигорӣ ба асли 

ҳақиқат бештар такя мекард, симои баранда, журналист ва шореҳ намоён, 

барҷаста, комил, ба тарзи будашон нишон дода мешуд»25. 

Муҳаққиқ ишора мекунад, ки замони аввали таъсисиёбии телевизион ба 

баранда, журналист ва шореҳ мардум эътимоди хосса доштанд ва гуфтаи 

онҳоро ҳамчун манбаи асосӣ мешумориданд. Андешаи боло маълум менамояд, 

ки барномаҳои телевизион дар солҳои аввали фаъолият гарчанде ки дар 

заминаи холӣ ва бе таҷрибаи кофӣ омода мешуд, вале бисёр пурмуҳтаво ва 

нишонрас омода мегардиданд.   

Даъвати хатмкунандагон аз Институти театрии шаҳри Тошканд боис шуд, 

ки 52 миллат дар телевизиони тоҷик кор мекарданд ва дар ин замина, саҳми 

аввалин директори  телевизион Обид Ҳомидов бузург аст. Бо мурури замон, ин 

намояндагон аз телевизион рафтанд. Омӯзиши адабиёти соҳавӣ дақиқ намуд, ки 

баъд аз ду-се соли фаъолият хатмкунандагони театри Тошканд Усмон Шарифов 

ба шаҳри Самарқанд ва Бӯрӣ Ҷабборов ба шаҳри Бухоро кӯч бастанд. 

Муҳимтар аз ҳама ин аст, ки онҳо дар телевизиони маҳаллӣ ба ҳайси муҳаррир 

ба кор қабул гардиданд.  

С. Хоҷазод низ дар мавриди фаъолияти аҳли адаби кишвар ба ҳайси 

муҳаррир дар рубрикаи «Адибон-кормандони телевизиони Тоҷикистон» ишора 

намудааст: «Фотеҳ Ниёзӣ – Нависандаи халқии Тоҷикистон, Аминҷон Шукӯҳӣ 

– Шоири халқии Тоҷикистон, Қутбӣ Киром – Шоири халқии Тоҷикистон, 

Меҳмон Бахтӣ – шоир, нависанда, драматург, Ходими шоистаи ҳунари 

Тоҷикистон, Бобо Ҳоҷӣ – шоир, Корманди шоистаи маданияти Тоҷикистон, 

Абдулло Қодирӣ – шоир, Корманди шоистаи маданияти Тоҷикистон, Салимшо 

Ҳалимшо – шоир, Корманди шоистаи маданияти Тоҷикистон, Акобир Шарифӣ 

– шоир, Корманди шоистаи маданияти Тоҷикистон, Муҳиддин Хоҷазод – 

нависанда, Ходими шоистаи ҳунари Тоҷикистон, Баҳром  Фирӯз – шоир, 

нависанда, Корманди шоистаи маданияти Тоҷикистон, Равшани Ёрмуҳаммад – 
                                                 
25 Бобоев Д. Лаҳзаҳои иҷтимоии таҳқиқи ҳаёт дар экрани телевизион / Д. Бобоев // Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. Душанбе, 2017. - № 4/6. С. 292-
296. 
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нависанда, Корманди шоистаи маданияти Тоҷикистон, Иноят Насриддин – 

нависанда, Корманди шоистаи маданияти Тоҷикистон, Ато Ҳамдам – нависанда 

ва драматург, Корманди шоистаи маданияти Тоҷикистон, Раҷаб Мардон – 

нависанда, Корманди шоистаи маданияти Тоҷикистон, Сайф Раҳимзоди 

Афардӣ – нависанда, дорандаи ҷоизаи давлатии ба номи Рӯдакӣ, Турсунпӯлод 

Амини Истаравшанӣ – шоир, Ҷамолиддин Каримзода – шоир, Саидҷон 

Ҳакимзода – шоир, Усмон Шарифзода – шоир, Фотеҳ Исҳоқӣ – шоир, 

Муҳаммадзамони Солеҳ – шоир, Бароталии Абдураҳмон – нависанда, 

Алимуҳаммад Муродӣ – шоир, Абдуғаффори Абдуҷаббор – нависанда, Мирзо 

Боқӣ – шоир, Маҳбуба Неъматова – шоир, Шоҳҳайдар Ёдгорӣ – нависанда, 

Михаил Чигрин – нависанда, Алии Муҳаммадии Хуросонӣ – шоир, Ҳабиб 

Сулаймонӣ – шоир, нависанда, Абдуқодири Раҳим – шоир»26.  

Адибони номбурда ба ҳайси муҳаррири телевизион муаррифӣ гардида, 

атрофи худ шогирдони зиёдеро ҷамъ намуданд. Дар Тоҷикистон мактаби 

калони телевизион таъсис ёфту мутахассисон дар он кор мекарданд. Баъдан 

шахсони  зиёд ба ҳайси муҳаррир ба кори телевизион пайвастанд. Бо мурури 

замон қисме аз онҳо тағйири касб намуда, қисми дигар ин соҳаро пешаи худ 

интихоб карданд. 

Рӯйхати дигаре, ки дар рафти таҳқиқ мушаххас кардем, ин муҳаррирони 

солҳои баъдӣ, яъне солҳои 1980 дониста мешаванд. Саидмурод Ҳалимов, 

Аҳмадулло Самадов, Ҳасан Халилов, Раҳмат Додихудоев, Луъбат Аминҷонова, 

Мансур Султонов, Хушбахт Беков, Кароматулло Аҳмадов, Маҳбуба Ғуломова, 

Мирзо Давлатов, Равшан Ғаниев, Абдуқаюм Аслонов, Ҳикматулло Сатторов, 

Каримҷон Бурҳонов, Гавҳар Умарова ва дигарон. Баъдан, то соли 1990 

муҳаррирони хушзавқ ба монанди Абдулмаҷид Усмонов, Мирзонабӣ 

Холиқзода, Барно Ғайбуллоева, Акрамалӣ Ҳасанов, Неъмат Мирсаидов, Ҷобир 

Азизмуродов, Аҳмадшо Камолов, Хушвақт Муборакшоев, Абдулло 

Муҳаммадиев, Садриддин Ҳасанзода, Саодат Азораева, Суҳроби Зиё, Шералӣ 

                                                 
26 Хоҷазод С. Таърихи телевизиони Тоҷикистон / С.Хоҷазод. – Душанбе, 2007. – С. 227-228. 
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Мустафоқулов, Саёҳат Неъматова, Карим Азиз, Раҳматулло Камолов, Обид 

Шукурзода ва дигарон дар телевизиони «Тоҷикистон» ба кор омаданд. 

Нуктаи муҳим ин аст, ки аксари наттоқон дар натиҷаи омӯхтану таҷриба 

пайдо намудан ба фаъолияти муҳаррирӣ гузаштанду доираи кориашонро фарох 

намуданд. Мисоли равшан фаъолияти пурсамари аввалин наттоқи телевизион 

Рафоат Абдусаломова мебошад. Мавсуф дар идораи мусиқӣ ҳамчун 

сармуҳаррир низ фаъолият намудаааст.  

Баъдан, насли нав  Садриддин Шамсиддинзода, Дилафрӯз Амирзода, 

Зевар Давлатзода, Толиб Раҳматуллоев, Зинатулло Исмоилзода, Идигул 

Маҳмудова, Абдуқодир Талбаков, Саида Файзалиева, Гулчеҳра Сатторӣ, 

Шавкат Муҳаммадиев, Ғайратшоҳи Аҳмадзод, Моҳсафари Яҳёзод, Раҳматулло 

Камолов, Самариддини Айниддин, Давлати Раҳмониён, Суҳроб Рауфов, Темур 

Султон, Бахтиёр Сафаров, Хайрулло Мадисоев, Аҳлиддини Тоҳир, Зебунисо 

Ширинбекова, Баҳринисо Маҷидова, Дилором Раҳимзода, Давлат Сафар, 

Сайрам Бақозода, Комилҷон Холов, Ҷомӣ Каримов, Маҳаммадраҷаби Ҳанафия, 

Тоҳир Асрориён, Комрон Сафаров ва дигарон ба ҳайси муҳаррир дар 

телевизиони тоҷик ба кор омаданд. Тибқи маълумот, ин насли охири солҳои 90-

ум ҳастанд, ки як қисми онҳо ҳанӯз дар телевизиони «Тоҷикистон» ба 

фаъолияти муҳаррирӣ идома медиҳанд. 

Истиқлоли давлатӣ шароити арзандаи зиндагиро ба мардуми Тоҷикистон 

эҳдо намуд. Дар ин давра ҳамаи соҳаҳо рушд ёфта, тақвият бахшида шуд ва 

мутахассисони шоиста ба кор омаданд. ВАО дар ин миён истисно набуд. 

Ҳукумати мамлакат баҳри татбиқи сиёсати дохил ва хориҷи кишвар фаъолияти 

телевизионҳоро вобаста ба формат ва фарогириву масъалагузорӣ тақвият 

бахшид. Баъд аз 46 соли фаъолияти пурсамари телевизиони «Тоҷикистон», соли 

2005 Муассисаи давлатии телевизиони «Сафина», соли 2006 Муассисаи 

давлатии «Телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон», соли 2008 Муассисаи 

давлатии «Телевизиони Ҷаҳоннамо», соли 2016 Муассисаи давлатии 

телевизионҳои «Синамо», «Варзиш», соли 2017 «Шаҳнавоз» ва «Футбол», соли 

2021 телевизиони «Илм ва табиат» ва соли 2022 телевизиони «Сайёҳӣ ва 
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ҳунарҳои мардумӣ» таъсис ёфтанд, ки муҳаррирони зиёд дар онҳо имрӯз 

фаъолият менамоянд. 

Арзишҳои миллӣ ва ҷомеи навин тоқозо мекунад, ки телевизион симои 

миллӣ дошта бошад ва ин иқдом марҳила ба марҳила роҳи  ҳалли худро пайдо 

мекунад. Ҳар як журналист-муҳаррир ва ё муҳаррир-таҳлилгар кӯшиш ба харҷ 

медиҳад, ки барномаи худро дошта бошад ва ҳатман дар ҷараёни омодасозии он 

ҳувияти миллӣ инъикос гардад. 

Хӯҷаназари Аминиён, Абдуваҳҳоби Абдусаттор, Самандар Искандарзода, 

Нуриддин Қурбонов, Маҳмадалӣ Сафаров, Бахтовари Ҷамшед, Наврӯзшоҳи 

Азизулло, Зоиршоҳи Тағоймуродзода, Амрохон Тоҷов, Абдулҳамиди Назир, 

Бобокалон Аминов, Муҳаммад Муъминзода, Манучеҳри Сулаймон, Нуралӣ 

Сафовуддинов, Зулфия Раҳимзода, Хуршедаи Наҷмиддин, Раҳматулло 

Хайруллозода, Фахриддин Нурматов, Назира Сарфарозова, Суҳбатулло 

Юсуфов, Сорбон Саидов, Қурбон Восиев, Манучеҳр Ализода, Дилбари 

Наҷмиддин, Муҳиддин Ёрхонов, Бахтовари Сайфулло, Синои Холиқ, 

Фатҳиддини Замон, Бунафша Юсуфӣ, Шаҳло Раҷабзода, Фарҳод Сафарзода, 

Рухшод Маҳмадализода, Юсуф Ғанизода ва дигарон аз муҳаррирони 

соҳибқалам дониста мешаванд.  

Дар телевизиони «Сафина» аз замони таъсис то имрӯз муҳаррирон Зевар 

Давлатова, Нури Наср, Дилафрӯз Сатторова, Орзу Исоев, Раҳматуллои Камол, 

Талабшо Муқимов, Иброҳим Неъматов, Варамариҷ Муродов, Нигинаи 

Муъмин, Илҳомҷон Ҳамидиён, Зафар Саидов, Зебунисо Азизова, Зубайдулло 

Каримов, Таҳминаи Тоҷиддин, Фирӯз Азизов, Умед Аҳмадзода, Мирзошариф  

Шарифов, Шаҳобиддин Гулов, Умар Қурбонов, Умари Пӯлод, Заррина 

Нидохонова, Заррина Ҷаввакова, Фарух Ҳомидов, Манучеҳр Таваккалшоев, 

Саиданвар Умарзода, Суҳробшо Давлатзода, Сайраҳмон Ҳабибов, Озода 

Раҳматуллоева, Фурқати Низом, Дилрабо Юсуфова, Дилрабо Ашӯрова ва 

дигарон фаъолият кардаанд ва ё карда истодаанд.  

Мафҳуми муҳаррири телевизион ва моҳияти он бисёр фарох аст. Бо 

назардошти он  ки даҳсолаи охир фаъолияти муҳаррир мутаносибан тағйир ёфт 
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ва барои маънидодкунии илмии кори он дар телевизион зарурат пеш омадааст, 

таҳқиқи мавзуи мазкур актуалӣ арзёбӣ мегардад.  

Фасли аввали боби якумро метавон чунин хулоса намуд: имрӯз дар 

Тоҷикистон даҳҳо ширкати давлатию хусусии телевизионӣ амал мекунанд, ки 

дар воҳиди кориашон вазифаи муҳаррир доранд. Вазифаи муҳаррири 

телевизионӣ солҳои охир дигар шуд. Таҷрибаи даҳсолаи охир нишон медиҳад, 

ки табиати фаъолияти муҳаррири телевизионӣ тағйир ёфтааст.  
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I. 2. Меъёрҳои касбияти муҳаррири телевизион 

 

Дар даҳсолаҳои охир телевизионҳои Тоҷикистон дар марҳилаи тағйирот 

қарор дошта, воқеияти умумиҷаҳонии иҷтимоиву сиёсиро фаро мегиранд. 

Тағйироти глобалӣ дар саросари ҷаҳон рух медиҳад. Ин андешаро муҳаққиқи 

рус Н. Голядкин низ ҷонибдорӣ мекунад: «Мо ба даврае қадам мегузорем, ки 

тамоми системаҳои мухобиротӣ дар раванди тағйирёбии доимӣ иштирок 

мекунанд. Ин низом бояд мавриди омӯзиш қарор гирад. Дар даҳсолаи оянда, 

дар қатори мушкилоти муҳим олимон оид ба рафтори одамон ҷиҳати дастрасӣ 

ба низоми алоқа таҳқиқ мебаранд»27. 

Омӯзиши масъалаи мазкур ба омилҳои зиёд вобаста аст, ки ба 

мундариҷаи он таъсир мерасонад. Омилҳои беруна тағйироти амиқи манзараи 

умумии «ҷаҳони телевизион»-ро фарогир шудааст. Дар соҳаи техникӣ 

гузариши босуръат ба технологияҳои нави «рақамӣ» ба мушоҳида мерасад. 

Интернет ба яке аз сарчашмаҳои асосии таҳвилкунандаи маълумот мубаддал 

гашта, ҳаҷми ҷараёнҳои иттилоотиро афзоиш медиҳад. Дар самти 

муттаҳидсозӣ, стандартизатсия ё якрангии куллӣ бояд гӯем, ки системаи 

тарҳрезии барнома тағйир ёфтааст. Дар сохтори ташкилӣ дигаргуниҳои куллӣ 

ба амал омаданд: низоми ягонаи телевизиони шуравиро имрӯз ширкатҳои 

телевизионии сершумор ва гуногунмоликият иваз карданд. 

Натиҷаи таъсири ҳамаи ин тағйиротҳои мураккаб афзоиши шиддатнокии 

уҳдадории кормандони телевизион ва талаботи нав ба ҳар яки онҳоро меафзояд. 

Омилҳои дохилӣ ба ташаккули касби муҳаррири телевизион 

алоқаманданд. Таҷрибаи даҳсолаҳои охир нишон медиҳад, ки муҳаррир имрӯз 

ба яке аз истеҳсолкунандагони маводи аудиовизуалӣ табдил ёфтааст. Акнун 

истилоҳи «муҳаррири телевизион» мундариҷаи худро тағйир додааст. 

Дар замони шуравӣ муҳаррир барои «тозагии ғоявӣ»-и асар, 

эътимоднокии воқеӣ ва мутобиқати эстетикии он бо меъёрҳои ахлоқӣ ва завқи 

                                                 
27 Голядкин Н. Телебизнес и наука / Сб.: Телевидение вчера, сегодня, завтра. Выпуск 1. –М., 
1981. – С. 28. 
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ҷамъиятӣ масъул буд. Он замон як қисми муҳаррирон вазифаҳои худро ба 

таври амиқ дарк намуда, масъулияти раванди таҳияи барномаи телевизиониро 

ба зимма мегирифтанд. Ҳоло низоми идоракунии телевизион ва самти кори 

муҳаррирон мутаносибан шакл мегирад. Муҳаррир бештар вазифаҳои 

ташкилотчии истеҳсолотро иҷро намуда, мавқеи истеҳсолкунандаро қисман 

иваз кардааст. Ин талабот дар китоби дарсии журналистикаи телевизионӣ низ 

инъикос ёфта, касбҳои муҳаррир ва продюсер  баробар ҳисобида шудааст: 

«Тақсимоти бозори меҳнат дар байни мутахассисони телевизион дар ҳоли 

ташаккул ёфтан аст. Асосан, вазифаҳои онҳо ба ҳам монанданд»28. 

Бояд қайд кард, ки қаблан муҳаррир ба категорияи ихтисосҳои ба 

истилоҳ «эҷодӣ» иртибот надошт, аммо тадриҷан муносибат ба он тағйир ёфт. 

Дар ҷараёни рушди тақсимоти дохилиидоравии меҳнат муҳаррир торафт 

бештар вазифаҳои навро ба уҳда мегиранд. Ҳанӯз дар замони шуравӣ муҳаррир 

дар телевизион муаллифи сенарияро қисман ё пурра иваз мекард. Ин раванд 

ҳамчун як воқеият қабул гардида буд. 

Муҳаррир, ки барои омодасозии намоиш ва унсурҳои инфиродии он, 

эътимоднокии маводи манбаъ ва тафсирҳо, мутобиқати сенария, қонунияти 

ахлоқии тасвирҳои персонажҳо, иҷрои доираи васеи амалҳо ва ғайра масъул 

аст.  

Такмил додани воситаҳои техникии барномаҳои телевизионӣ, пайдо 

шудани дастгоҳҳои нав дар шакли сабти аудио/видеоӣ, компютерҳо, 

системаҳои таҳрири рақамӣ ва интернет кори муҳарриронро ба куллӣ тағйир 

дода, онҳоро водор намуд, ки малакаҳои техникии худро барои ҷалби 

аудитория тақвият бахшанд. Дар баробари ин, босуръат тағйирёбии касб, 

табиати пӯшида ва ғайриҷамъиятии он барои омӯзиши воқеияти имрӯза ва 

муайян кардани ҷузъҳои муосири касбии муҳаррири телевизион мушкилоти 

муайян ба вуҷуд меоранд. 

                                                 
28 Телевизионная журналистика: учебник. 5-е изд., перераб. и доп. /редкол.: Г. В. Кузнецов, 
В. Л. Цвик, А. Я Юровский. М., 2005. – С. 85. 
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Аз сабаби он  ки маводи таҷрибавии дар даҳсолаҳои охир ҷамъшуда бо 

тамоюлҳои нави фаъолияти муҳаррир алоқаманд аст, вазифаи ба низом 

даровардан, омӯхтан ва арзёбии маълумоти мавҷуда бениҳоят саривақтӣ 

мебошад. Ин омил барои таҳияи меъёрҳои муосири касбии кори муҳаррир дар 

телевизион зарурат дорад.  

Парокандагии ҳайати таҳририя, набудани маълумоти фундаменталии 

рӯзноманигорӣ, мавҷуд набудани ҷомеаи касбии телевизиони 

худтанзимкунанда ва ҷустуҷӯи роҳҳои муқоиса ва сохти маълумоти гуногун ин 

мавзуъро актуалӣ мекунанд. 

Омӯзиши ҳамаҷонибаи вазифаҳои таҳрирӣ ҳам дар робита бо раванди 

воқеии эҷоди барномаҳо ва ҳам аз мавқеи омӯзиши ҷанбаи шахсии касб, муайян 

кардани сифатҳои маъмулӣ ва характерноки «таҳрирӣ» муҳим мебошанд. 

Чунин ба назар мерасад, ки далели афзоиши таваҷҷуҳи мутахассисон ба 

ҷузъҳои амиқи ҳавасмандгардонии касб, зарурати такя ба принсипҳои касбӣ дар 

барномаҳои омӯзиши амалии мутахассисони таҳрири телевизионӣ имрӯз дигар 

мешаванд. 

Таваҷҷуҳ ба мушкилоти марбут ба касби муҳаррири телевизион бори 

аввал дар солҳои 60-уми асри XX зоҳир шуд. Дар он вақт телевизиони кишвар 

норасоии кадриро аз сар мегузаронид. Ба телевизион шумораи зиёди кормандон 

даъват шуданд, ки аксари онҳо маълумоти зарурӣ надоштанд ва ба талабот 

ҷавобгӯ набуданд. Дар ин хусус ҳанӯз соли 1966 маҷмуаи «Муҳаррири 

телевизионӣ» баҳс мекард. Ғайр аз ин, масъалаҳои марбут ба мушаххасот ва 

тағйироти функсияҳои таҳрирӣ бевосита дар ҳамон давра дар асарҳои 

Р.Боретский (1964), Г.Кузнетсов (1968), Ю.Будансев (1969), А.Юровский 

(1973), Е. Багирова (1976) инъикос ёфтаанд. Асарҳои Б.Гаймакова (1975) ва 

М.Алексеева (1970) низ ба ин масъала бахшида шуданд.  

Ҳамин тариқ, мо аз асарҳои то солҳои 80-уми асри гузашта таълифшуда 

танҳо андешаҳои парокандаро дар ин хусус пайдо карда метавонем ва онҳо 

бевосита ба касби муҳаррири телевизион бахшида нашудаанд. Тағйирёбӣ дар 

муҳити телевизион метавонад,  ба ин омил сабаб шавад, яъне вақте ки фаҳмиши 
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назариявии равандҳо бо рушди муътадил ва бомаром ҳамқадам набуд, ин 

тамоюл бештар ба мушоҳида мерасид. 

Муқаррароти марбут ба амалияи фаъолияти таҳрирӣ қисман дар асарҳои 

«Методы телевизионной журналистики» (1991) ва «Телевизионная 

журналистика: границы профессионализма» (2002)-и Г.В. Кузнетсова; 

«Телевидение в поисках телевидения. Годовые наблюдения автора» (2001), 

«Телевизионная связь за кулисами» (1978, 2003), «Пристрастная камера» (1976, 

2004)-и С.А.Муратов, асарҳои А.Я. Юровский (1983), В.Л.Свик (1988), Р.А. 

Боретский (1998) ва дигарон ба мушоҳида мерасанд. 

Мушкилоти амалия ва мундариҷаи воқеии касби муҳаррири телевизион 

дар асарҳои B.JI. Азарин (1996), С.Б. Братсило (2000), Н.А. Голядкина (2004), 

Е.В. Поберезникова (2004) баррасӣ шудааст. 

Дар ин таҳқиқ бори аввал фаъолияти касбии мутахассиси телевизион дар 

заминаи яке аз талаботҳои асосии истеҳсолоти муосир таҳқиқ шудааст. Тавре 

дар таҷрибаи телевизион мушоҳида мешавад, ин талабот ба вазифае табдил 

меёбад, ки тамоми амалияи истеҳсоли телевизиони муосир, аз ҷумла фаъолияти 

муҳаррир ба он равона мешавад. Аз як тараф, ӯ вазифадор аст, ки дар бораи 

асолат ва вижагии асарҳои телевизионӣ андеша кунад, аз тарафи дигар, 

технологияҳои пешрафтаро истифода барад.  

Дар асоси тағйироти фаъолияти муҳаррири телевизион мо ба натиҷае 

меоем, ки муҳаррир дар қатори продюсер, коргардон ва ровӣ яке аз чеҳраҳои 

асосии истеҳсоли маводи телевизиони муосир мебошад. 

Муҳаққиқи соҳа М. Муродов дар китоби «Асосҳои фаъолияти эҷодии 

журналист» бо такя ба муҳаққиқ Л. Г Учёнова чунин зикр менамоянд: 

«Омодагӣ ба фаъолияти муваффақиятнокро, пеш аз ҳама, ба чунин лаҳзаҳо 

нисбат медиҳад: 

1. дараҷаи таассуроти аниқ доир ба нақши иҷтимоии касб, махсусият, 

муқаррарот ва усулҳои навъи эҷод; 

2. андозаи инкишофи қобилият ва сифатҳои шахсӣ дар мувофиқат ба навъи 

эҷод; 
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3. мавҷудияти тавоноӣ ва навоварӣ, талабот барои ҳалли вазифаҳои эҷодии 

асосӣ ва дуюмдараҷа; 

4. ғановати умумии иқтидори эҷодии шахс, ки аксар вақт ба дараҷаи инкишофи 

ахлоқ, интеллект ва фаросат вобаста мешавад; 

5. устуворӣ ва сифати касбии оҳангҳои фаъолият»29. 

Чун дар кори телевизион вазифаҳо мушаххас шудаанд, зарурат пеш 

омад, ки касбияти онҳо низ муқаррар гарданд ва он метавонад,  тавоноии кори 

эҷодкоронро мушаххас кунад, зеро дар замони навин он фаъолият назаррас ва 

ҳадафрас шуморида мешавад. Дар мавриди дигар  ҳирфаӣ будани амал аз 

фаъолияти пурарзишу давомнок ва бенуқсон дарак медиҳад.  

Маҳз касбият аст, ки муҳаррир имрӯз аз маводи оригиналӣ, арзишнок 

будани матну навор ва барнома сухан мегӯяд. Тавре М. Муродов навиштааст: 

«Касбияти рӯзноманигор дар ҷустуҷӯй ва интихоби тарҳи нав, коркард ва 

пахши он, ҳисси масъулиятшиносӣ дар меҳнати эҷодӣ ва муносибати корӣ 

намудор мегардад»30. 

Касбият хусусияти фарқкунандаи одамон барои мунтазам, самаранок ва 

боэътимод анҷом додани фаъолияти мунтазам дар доираи ихтисоси 

интихобкарда мебошад. Дар айни замон  фаъолияти касбӣ ҳамчун фаъолияти 

мураккабе маҳсуб меёбад, ки дар назди шахс вазифаи тарзи ташаккули коре 

сурат мегирад ва дар як вақт  дорои хусусияти муқаррарнамудаи касбият аст. 

Фаъолияти касбӣ ба таври объективӣ душвориҳои худро дорад, аз ин рӯ  онро 

ба таври пурра аз худ кардан душвор буда, аз инсон давраи тӯлонии омӯзиши 

назариявӣ ва амалиро талаб мекунад. Касбият як ҷузъи ҷудонашавандаи 

фаъолият мебошад. Он ҷаҳонбинии махсус ва низоми муносибати ба худ хосро 

талаб мекунад. Ба ибораи дигар, касбият ба салоҳият ва масъулият вобаста 

мебошад. 

Муҳаққиқ Д.Поттер дар ин назар аст, ки: «Муҳаррир бояд дорои донишу 

малакаҳои гуногун, саводи комил инчунин қобилияти мутобиқшавӣ ба вазъи 
                                                 
29 Муродов М. Асосҳои фаъолияти эҷодии журналист (лексияи мухтасар), қисми 1 / 
М.Муродов. – Душанбе, 2007. – С. 14. 
30 Муродов М. Асари номбурда. – С. 11. 
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тағйирёбанда ва фаъолияти муассир дар шароити ташаннуҷи руҳиву 

асабониятро дошта бошад»31.  

Дуруст аст, ки муҳаррир вобаста ба мавзуи баррасишаванда бояд дониши 

мукаммал дошта бошад. Назари гуногун ва малака боис мешаванд, ки маводи 

эҷодшуда мавриди таваҷҷуҳ қарор мегирад. Агар дониш, малака, нигорандагӣ 

ва ҳам арзишнокии матлаб якранг бошад, пас,  зарурат ба таваҷҷуҳ ва мутолиаи 

он намемонад. Ҳар нигоранда кӯшиш менамояд, ки эҷоди ӯ фарқкунанда 

бошаду бо вижагиҳои махсус дар миёни дигар матлабҳо фарқ кунад. 

Муҳаррири телевизион дар баробари эҷоди матн, дар доираи объекти таҳқиқ 

(кадр, навор) кӯшиш мекунад, ки оҷилият, саҳеҳият ва дақиқбаёниро бо 

истифода аз факту далел аз даст надиҳад ва ҳамин вижагиҳо касбияти ӯро 

нишон медиҳанд. «Муносибати касбӣ, пеш аз ҳама, маҷмуи донишҳои ҳирфаӣ, 

донистани қонуниятҳои эҷод аст. Қонуниятҳои эҷоди журналистӣ табиати 

категориявии ба ҳам тобеъро доранд. Дар он ҳуқуқ ба қонун, матн ба жанр, 

жанр ба факт, факт ба воқеа, воқеа ба ҷомеа, ҷомеа ба муносибати инсонҳо 

алоқаманд аст»32.  

Муҳаррир шахсест, ки дониши амиқ ва касбият дорад. Муносибати ӯ ва 

ҷомеа метавонад,  фазоеро ба вуҷуд орад ва онро муҳаррир бо истифода аз 

касбияти худ дар доираи жанрҳои журналистӣ ва қонуниятҳои он таҳлил 

намуда, барномаҳои рангорангу ҷолибро пешниҳод кунад. Андешаи боло аз он 

далолат менамояд, ки агар талаботи фаъолияти журналистӣ, хосса жанрҳо ва 

меъёрҳо ҳангоми навиштани матлаб ба инобат гирифта шаванд, муҳаррир 

фаъолияти худро дар доираи касбият ба роҳ мемонад. 

Нуктаи дигар ин аст, ки ҷаҳонбинӣ ва мутобиқ шудан ба ҷомеа ва дар 

навбати дигар эҷод кардани матлабу барнома дар пасманзари ваъияти рӯзмарра 

ба мушкили мардум кумак  мерасонад. «Меъёрҳои касбияти муҳаррир бо 

назардошти иҷрои мушахассоти баёншуда қонеъ мегардад ва баҳри 

амалишавии касбият ва иҷрои меъёрҳои муқаррарӣ мусоидат мекунад. 
                                                 
31 Поттер Д. Рӯзноманигори мустақил / Д.Поттер. – Душанбе, 2011. – С. 71. 
32 Журналистика ва замони муосир (маҷмуи мақолаҳои илмӣ) Барориши 1. – Душанбе, 2013. 
– С. 8. 
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Талаботи эътирофи касбӣ яке аз ниёзҳои асосии табиии инсон аст. Ин ғояро 

олим ва файласуфи амрикоӣ, яке аз поягузорони мактаби психологияи 

гуманистӣ доктор Абрахам Маслоу ба таври боварибахш собит карда буд»33. 

Дар воқеъ, касбият дар тамоми соҳаҳо зарур буда, тақвияти ин омил яке 

аз талаботҳои инсон ба шумор меравад. Бояд гуфт, ки касбияти рӯзноманигорӣ 

дар ҷараёни тӯлонӣ шакл гирифтааст. Тавре муҳаққиқ В. М. Горохов 

менависад: «Дар ибтидо журналистика фаъолияти омехта буд. Журналистон 

дар як вақт кори ношир, публитсист, ташкилотчӣ, котиби идора ва баъзан 

ҳуруфчин ва ғайраро иҷро мекарданд. Бо инкишофи ВАО ва ғанӣ гардидани 

вазифаҳои он ба журналистика одамони зиёди касбу кори гуногун ворид 

гардиданд»34.  

Муҳаққиқи соҳа М. Муродов журналист гуфта,  асосан,  муҳаррирро дар 

назар доранд, зеро ҳар нафаре, ки дар телевизион ба ҳайси журналист ба кор 

шуруъ мекунад, ба таҳрир ва такмили матни рӯзноманигорӣ машғул мешавад. 

Дар таҳияи барнома фаъолияти муҳаррир зарур аст. Чун вазифаи ӯ таҳрир 

кардани мавод ба шумор меравад ва дар як вақт таҳлилгар низ маҳсуб меёбад, 

ҷоиз аст, ки муҳаррир бевосита дар экрани телевизион барномаҳои таҳлилиро 

омода ва пешниҳоди бинанда гардонад. Ин барномаҳо хусусияти хос дошта, аз 

барандаи намоиш маҳорати баланди касбӣ, таҳлилгарӣ ва ҷаҳонбинии васеъро 

талаб мекунанд. Ин талабот дар симои муҳаррир зоҳир мегардад. 

Ба таъкиди профессор А.Азимов: «Нақши таҳлилгари телевизион дар 

таъсирбахшии  аудитория хеле бузург буд ва ҳоло ҳам ҳаст… журналисти 

таҳлилгар ҳар як факту рақам, рафти воқеа, муҳиммияти мавзуъро дарк намояд, 

суханро ҳамеша санҷида, баркашида ба бинандагон гӯяд»35.  

Таҳлилгарӣ метавонад,  яке аз паҳлуҳои касбияти муҳаррирро муайян 

созад. Агар муҳаррир бо пайдо намудани таҷрибаи корӣ ба таҳлилгарӣ рӯй 

овард, пас,  ин аз касбияти ихтисоси ӯ дарак медиҳад. Сифати хуби 
                                                 
33 Кемарская И.Н. Телевизионный редактор. / И.Н. Кемарская. – М., 2015. – С. 18. 
34 Муродов М. Асосҳои фаъолияти эҷодии журналист (лексияи мухтасар), қисми 1 / 
М.Муродов. – Душанбе, 2007. – С. 11. 
35 Азимов А. Маҳорати журналистии таҳлилгари телевизион (васоити таълимӣ) / А. Азимов. 
– Душанбе, 2013. – С. 40. 
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барномасозӣ, таҳлилгарӣ ва истифодаи васеи қонуниятҳои амалкунандаи соҳа 

ҳангоми нигоштани мавод касбияти муҳаррирро равшан месозад.  

Муҳаққиқ Г. В. Кузнетсов дар ҳаммуаллифӣ бо гурӯҳи муҳаққиқон дар 

китоби «Телевизионная журналистика» қайд намудааст: «Дар баробари 

фаъолияти муҳаррирону журналистон, як қатор касбҳои журналистӣ  муҳаррир, 

хабарнигори телевизион, шореҳ, мусоҳиб, шоумен, модератор, барандаи 

барномаҳои иттилоотӣ ва меъёри баҳо додани кори журналистӣ дар телевизион 

амал мекунад»36. 

Зарур аст, ки ба ин касб назар намоем ва вобастагии онҳоро байни 

ҳамдигар нишон диҳем. Зери мафҳуми  муҳаррир  дар журналистикаи аврупоӣ 

продюсер низ фаҳмида мешавад. Аз ин ҷо маълум мегардад, ки то имрӯз дар 

аксар телевизионҳои Ғарб ба сифати муҳаррир продюсерҳо баромад мекунанд. 

Муҳаққиқ Ҷумъа Қуддус зери мафҳуми продюсер касб ё ихтисоси нав дар 

телевизиону радио мефаҳмад, ки ҳоло шаклан пурра ташаккул наёфтааст. «Вай,  

аслан,  шахсест, ки барои корҳои эҷодӣ ва ташкили намоиш, аз он ҷумла ба 

ҷиҳатҳои молиявӣ ҷавобгар аст. Ҳатто бисёр вақт продюсерҳо аз ҳисоби худ 

маблағ медиҳанд, бинобар ин баробари муҳаррир ва бештар аз ӯ барои барнома 

масъул аст»37. 

Дар замони муосир фаъолияти муҳаррир дар телевизион андаке дигар 

шуда, ӯ бо истифода аз уҳдадориҳои худ, дар доираи меъёрҳои касбӣ тамоми 

раванди намоишро ба дӯш мегирад. Дар баробари интихоби мавзуъ, даъвати 

меҳмонон, дурустии матни журналист, нисбат ба объекту мавзеъ ва рафти 

баргузории барномаи телевизионӣ саҳмгузорӣ менамояд. Ин аст, ки 

муҳаққиқон фаъолияти муҳарририро ба продюсер баробар дониста, масъулияти 

онҳоро дар таҳияи барнома як медонанд. Муҳаррирон қодиранд, ки ба ҳайси 

муҳаррир продюсер фаъолият намоянд ва бо иҷрои вазифаи продюсерӣ 

рекламаро низ ба даст меоранд. 

                                                 
36 Телевизионная журналистика: учебник. 5-е изд., перераб. и доп. /редкол.: Г. В. Кузнецов, 
В. JI. Цвик, А. Я Юровский. – М., 2002. – С. 128. 
37 Қуддус Ҷ. Асосҳои журналистикаи телевизион. Дастури таълимӣ / Ҷ. Қуддус. – Душанбе, 
2008. – С. 5. 
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Ба қавли муҳаққиқони ватанӣ Д. Давронов ва Ҷ. Раҳмонова: «Имрӯз ду 

шакли фаҳмиши продюсер дар олами телевизион мавҷуд аст. Аввалан,  

продюсер шахсе, ки ба телевизион пул меорад ва дувумин, продюсер онест, ки 

идеяи ғайриодиву бозоргир дорад. Фикри он ки продюсер, пеш аз ҳама, шахси 

молиявист, фикри ғалат аст. Продюсер, пеш аз ҳама, касби эҷодист. Продюсер 

журналисти одӣ нест. Продюсер нафарест, ки идея + маблағ ва командаи корӣ 

дорад»38. 

Агар ба назари муҳаққиқон такя кунем, масъулияти фаъолияти 

муҳаррири телевизион бо омехтагии вазифаҳои дигар зиёд мегардад, аммо 

иҷрои онҳо аз як нафар серҳаракатӣ, масъулиятшиносӣ, сареияту оҷилият, 

зиракии сиёсиву ҷамъиятӣ ва доштани дониши мукаммали соҳавиро талаб 

месозад. Мо низ ба он андеша розӣ шуда метавонем, ки муҳаррир, асосан, 

роҳбари гурӯҳи эҷодии барнома аст. Ҳамин масъулият аст, ки журналистони 

ҷавон дер ё зуд барои худ чаҳорчӯбаи муайяни имкониятҳои касбиро дақиқ 

сохта, аз ҳама беҳтар кор кардан мехоҳанд. Олимон бар ин назаранд, ки «…дар 

солҳои шастум ҳар як рӯзноманигоре, ки дар эфир буд, «шореҳ» номида мешуд. 

Бо гузашти вақт нақши асосии журналист дар назди тамошобинон муайян 

гардид. Гоҳе пахш аз рӯзноманигор талаб мекунад, ки аз вазъият барояд,  ё  ба 

истилоҳ нақш бозад. Масалан, мусоҳиб ҳам шореҳ ва ҳам модератор шуда 

метавонад. Ба истиснои ин, иштироки муҳаррирон дар интихоб ва тартиб 

додани мавод аввалиндараҷа дониста мешавад»39. 

Дар коллективи телевизион хеле муҳим аст, ки кормандон аз рӯйи 

принсипҳои асосӣ кори муштаракро иҷро намоянд. Дар ин раванд нақши 

муҳимро ҷиҳати ба даст овардани мақсад муҳаррирон мебозанд ва ё ба ибораи 

дигар, истеҳсолкунанда маҳсуб меёбанд.  

То аввалҳои асри XXI муҳаррирони телевизион, одатан,  паси кадр 

фаъолият менамуданд. Масъулияту кори онҳо ҳамоно таҳрир намудани матн 

                                                 
38 Давронов Д. Раҳмонова Ҷ. Ҷаҳони мусоир: Мавқеи садо ва симо / Д. Давронов. Ҷ. 
Раҳмонова. – Душанбе, 2012. – С. 151. 
39 Телевизионная журналистика: учебник. 5-е изд., перераб. и доп. /редкол.: Г. В. Кузнецов, 
В. JI. Цвик, А. Я Юровский. – М., 2002. – С. 126. 
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буду халос. Падид омадани техника ва технологияи навин ва ҷорӣ гардидани 

чандрасонаӣ дар ВАО масъулият ва доираи фаъолияти муҳаррирро маънии 

дигар бахшид. Хусусан, дар телевизионҳои Тоҷикистон ин масъала аз дигар 

зовия ҷилва намуд. Маҳз дар даврони соҳибистиқлолии кишвар фаъолияти 

муҳаррирӣ рангин гардид ва доираи касбияту дараҷаи меъёри фаъолияти онҳо 

дигар шудан гирифт. Имрӯз дар аксар телевизионҳои кишвар муҳаррир ва 

фаъолияти ӯ дар барномаҳои иттилоотӣ ва субҳгоҳӣ ба назар мерасад. Аксари 

муҳаррирон таҳлилгари барномаи калонҳаҷм мебошанд ва ҳамарӯа рӯ ба рӯ бо 

бинанда сари мавзуъҳои муҳим ҳарф мезананду бо мутахассисони соҳаҳои 

дигар баҳси созанда ташкил менамоянд. 

Имрӯз дар телевизионҳои «Тоҷикистон» ва «Сафина» мухбирони 

минтақавӣ ва онҳое, ки фаъолияти кориашонро нав оғоз намудаанд, ба ҳайси 

хабарнигор шинохта мешаванд. Муҳаққиқи рус Г. В. Кузнетсов хабарнигориро 

ба гурӯҳи касбҳои журналистӣ дар телевизион дохил намудааст: «Кори 

репортёрӣ ин воридшавӣ ба телевизион ва ҳаёти воқеӣ мебошад. Хабарнигор 

миёнарави беғараз ва дақиқ байни бинанда ва воқеият аст. Моҳияти маҳорати 

касбии хабарнигор аз се ҷузъ таркиб меёбад: 1) бо ҳайати эҷодӣ дар ҷойи 

ҳодиса қарор бигирад; 2) дар ҳамкорӣ бо наворбардор кадрҳое интихоб кунад, 

ки моҳияти масъаларо возеҳ намоиш диҳад; 3) кадрҳои сабтшударо бо матн 

тавъам намуда, ҳолатро дуруст шарҳ диҳад»40.  

Дуруст аст, ки хабарнигори телевизион бо наворбардор ба ҷустуҷӯи хабар 

баромада, аз ҷои воқеа иттилоъ медиҳанд. Дар ин миён интихоби беҳтарин 

кадрҳо сурат мегирад. Масъулияти хабарнигор ба қобилияти ӯ, техникаи дар 

ихтиёрашбуда ва кори гурӯҳ вобаста аст, аз ин рӯ  вазифаи хабарнигор 

масъулиятшиносиро талаб мекунад. Вай воқеа ва объектро бо чашми сар дида, 

дар доираи шуурнокӣ ва фаҳмишаш дар якҷоягӣ бо наворбардор матлаб 

гирдоварӣ мекунад. Дар як маврид нақши коргардонро низ иҷро менамояд. 

                                                 
40 Телевизионная журналистика: учебник. 5-е изд., перераб. и доп. /редкол.: Г. В. Кузнецов, 
В. JI. Цвик, А. Я Юровский. – М., 2002. – С. 130. 
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«Шореҳ» дар телевизион калимаи маъмул аст. Ба унвони шореҳ,  одатан,  

онҳое шинохта мешаванд, ки барномаҳои варзиширо шарҳ медиҳад. Ба 

андешаи Ҷ.Қуддус: «…дар телевизиону радио майлони аслӣ, ҷавҳари аслии 

ҳодисаҳо фаҳмонида шуда, шарҳу эзоҳ дода мешаванд. Ҳамин вазифаро шореҳ 

ва воқеанигор тасвир менамояд. Пас, шореҳ ва воқеанигор мутахассисони соҳа 

мебошанд, ки вобаста ба ҳамаи рӯйдоду воқеаҳо маълумоти дақиқ дошта, 

моҳияти онро ба тамошобинон тасвир мекунанд»41. 

Нашри гузориш кори гуногунҷанба мебошад, ки қобилияти расонидани 

монологи кӯтоҳ, сохтани сенария ва мусоҳибаи кӯтоҳи иттилоотиро дар бар 

мегирад. Ин ҳамоҳангиро дар кори шореҳ дидан мумкин аст. Вазифаи шореҳ 

дар он сурат осон мегардад, ки,  агар вай матнро бе мушкилӣ ва боварибахш 

қироат намояд. Ҳамон тавре ки гӯё вай ҳамин лаҳза ба чашми бинанда 

менигариста бошад. Албатта, таҷрибаи хуби корӣ имкон медиҳад, ки бо 

ҷасорати баланд шореҳӣ сурат гирад ва дар як вақт худро дар ҷои ҳодиса эҳсос 

намояд. «Журналистони соҳибтаҷрибаю соҳибтахассус, ки қобилияти 

тафаккури таҳлилӣ доранд, оқибат шореҳу воқеанигор мешаванд»42.  

Мо ба ин андеша розӣ мешавем. Воқеан, шореҳӣ кори саҳлу осон нест ва 

мутолиаи зиёд, таҷрибаи кофӣ ва иштироки пай дар пайро  дар барномаҳои 

мустақим  талаб менамояд. 

Нуктаи дигар ин аст, ки шореҳ бояд руҳан ором бошад ва дар вақти иҷрои 

вазифаи касбӣ ба эҳсосот дода нашваду дар доираи одобу хуб ва ахлоқи 

намунавӣ фаъолият намояд. Таҷриба нишон медиҳад, ки шореҳон дар 

телевизиони «Тоҷикистон» хеле каманд. Хусусияти барномаҳои телевизионӣ ва 

боз гардидани ду шабакаи варзишӣ боис гаштааст, ки имрӯз ин мактаб дар 

телевизионҳои «Тоҷикистон» ва «Сафина» ба қадри зарурӣ рушд наёфтааст. 

Шоумен ва модератор аз касбҳои дигари журналистикаи телевизион 

дониста мешавад. Ин ду ихтисос як маъно ва як функсияро иҷро менамоянд. 

                                                 
41 Қуддус Ҷ. Асосҳои журналистикаи телевизион. Дастури таълимӣ / Ҷ. Қуддус. – Душанбе, 
2008. – С. 11. 
42 Гулов С. Муқаддимаи журналистика. Дастури таълимӣ / С.Гулов, М.Ҷумъаев – Душанбе, 
2016. – С. 93. 
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Шоуменҳо ва модераторон қодиранд, ки беҳтарин барномаро рӯйи эфир оранд. 

Интихоби ду нақш маҳз дар симои рӯзноманигор, хусусиятҳои хислати ӯ 

метавонад пиёда шавад. Дар баробари ин, дар марказ муоширати озод дар назди 

экран бо тамошобин меистад. Асоси кори ҳамаи ихтисосҳои номбурда 

қобилияти кор бурдани журналист бо мардум аст. «Чанд хусусияти он умумист: 

якум бо одамони гуногун, ақидаҳояшон  гуногун, ақидаҳои  синну сол ва 

руҳияашон гуногун оростани намоиш, мусоҳиба кардан, онҳоро ба бозии 

телевизионӣ машғул намуданд, дуюм  нуктаи назари худро кам андар кам изҳор 

кардан, баҳои шахсии худро надодан, балки ҷараёни андешаронии умумро дар 

рафти намоиш ташкил намудан»43. 

Ба андешаи муҳаққиқ Ҷ.Қуддус, пешбарандаи ин се ихтисос журналист 

аст. Бояд шоумен ва модератор дониши хуб ва кофӣ дошта бошад. Пеш аз 

таҳияи барномаи телевизионӣ мавзуи интихобкардаро омӯхта, муҳиммияти 

онро дарк намояд ва бо сарчашмаҳои муътамад барои сабт омода гардад. Агар 

шоумен дар барнома маҳорати идоракунии аудиторияро надошта бошад, пас,  

бинандаро ба худ ҷалб карда наметавонад. Агар модератор нутқи бурро ва 

забони ширин надошта бошад, меҳмони барномаро аз худ дур месозад. 

Суҳбатнигор, шоумен ва модератор нисбат ба дигарон ихтисосҳои 

пурмасъуланд. 

Муҳаққиқони рус бар ин назаранд, ки мусоҳиба яке аз тахассуси 

мустақили рӯзноманигорӣ аст. Тибқи мушоҳидаҳо, журналисте нест, ки бо 

мусоҳиба машғул нашуда бошад. Ҳар хабарнигор ҳатман савол медиҳад. Аммо 

мусоҳибаи калон ё мусоҳибаи проблемавӣ аз мусоҳибаи иттилоотӣ сифатан 

фарқ мекунад. Мусоҳибаи иттилоотӣ метавонад, кӯтоҳ бошад ва хусусиятҳои 

психологӣ дараҷавӣ ҳисобида шавад. Дар мусоҳибаи портретӣ, маҳз психология 

дар мадди аввал гузошта мешавад. Маълум аст, ки сатҳи омодагӣ ба мусоҳиба 

ва методикаи гузаронидани он аз гузоришдиҳӣ ба куллӣ фарқ мекунад. 

                                                 
43 Қуддус Ҷ. Асосҳои журналистикаи телевизион. Дастури таълимӣ / Ҷ. Қуддус. – Душанбе, 
2008. – С. 9. 
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Муҳаққиқи рус низ ишора менамояд, ки «…журналист бояд аввал худ 

омода бошад, то рафти барномаро идора карда тавонад, зеро дар рафти сабт 

шояд омода набудани ҳамсуҳбат ва огоҳии пурра надоштани ӯ аз мавзуъ 

маълум гардад»44. 

Бо такя ба сарчашмҳо гуфтан мумкин аст, ки истилоҳи модератор ба мо аз 

Ғарб омад. Он бозиву шӯхӣ ва ҳазле, ки шоумен анҷом медиҳад, ба модератор 

иҷозат дода намешавад. Ҷиддият, аҳаммият додан ба ҳамсуҳбатон ва сухани 

онҳо, луқма партофтан миёни меҳмонон ва аз дур назорат намудани ҷараён аз 

вазифаҳои модератор дар барномасозӣ дониста мешавад. 

Дар ин маврид муҳаққиқ М. Муродов мегӯяд: «Муваффақияти мусоҳиба 

ба шароит ба талаботи гуногун, ба вижа ба омодагии пешакӣ алоқаманд аст. 

Пеш аз мусоҳиба бояд бо мавзуъ ва мусоҳиб муфассал шинос шавем»45. 

Дуруст аст, ки барои анҷом додани мусоҳиба муҳаррир бояд омода 

гардад. Гузашта аз ин, вақте ки муҳаррир мехоҳад бо ин ё он муҳаққиқи соҳа 

мусоҳиба анҷом диҳад, бояд аз муваффақияти эшон огоҳ гардад, дастовардҳои 

ӯро пайдо карда, барои худ дарҷ кунад ва ҳангоми суҳбат аз онҳо фаровон 

истифода намояд. Агар суҳбат мавзуӣ бошад, маълумот роҷеъ ба шахсияти 

меҳмон зарур нест, балки маълумоти соҳавии мавзуи таҳлилшаванда ба 

аудитория писанд меояд. 

Одат гардидааст, ки шоуменҳо ба барнома ҳунармандон, хусусан 

сарояндагонро,  ҷалб мекунанд, аммо ҳангоми ибрози андеша нуқсонҳои 

забонии ҳам модератор ва ҳам меҳмони ӯ ба назар мерасад. Шоумен бояд аз 

ҳисоби кормандони телевизион омода шаванд. Истифодаи маҳорати 

журналистӣ ба онҳо имконият медиҳад, ки ба ҳайси шоумен пешбарандаи 

барнома бошанд. 

Ровии барномаҳои иттилоотиро дар телевизион наттоқ мегӯянд. Наттоқ 

матни омодакардаи муҳаррирро қироат менамояд. Дар ин маврид низ пеши 

                                                 
44 Телевизионная журналистика: учебник. 5-е изд., перераб. и доп. /редкол.: Г. В. Кузнецов, 
В. JI. Цвик, А. Я Юровский. – М., 2002. – С. 140. 
45 Муродов М. Асосҳои фаъолияти эҷодии журналист (лексияи мухтасар), қисми 1 / 
М.Муродов. – Душанбе, 2007. – С. 24. 
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наттоқ масъулият гузошта шудааст. Истифодаи имову ишора дар рафти 

иттилоърасонӣ, бехато ва равон қироат намудани матн, истифодаи бамавриди 

задаи калимаву ҷумла, нутқи буррову садо ва симои зебо, пӯшидани либоси 

мувофиқ ва ғайра аз ҷумлаи мушаххасотест, ки ҳамарӯза бояд наттоқон ба онҳо 

аҳаммият диҳанд. Ба қавли Р.Абдусалом: «Симо дар экрани телевизион мавқеи 

хоса дорад. Маҳз симо, пеш аз ҳама, таваҷҷуҳи бинандаро ба сӯяш ҷалб 

менамояд. Тарзи либоспӯшӣ, сеҳри нигоҳ, овози дилчасп, суханронӣ, сухани 

бурро ва нишонрас, устувории афкор хоси барандаҳои барномаҳои телевизион 

аст».46 

Аввалин наттоқи телевизиони тоҷик Рафоати Абдусалом дуруст қайд 

менамояд, ки наттоқ муаррификунандаи барнома, симои асосӣ маҳсуб меёбад 

ва бояд он барои ҳар нашри барнома омодагии махсус бинад, бо матн шинос 

шавад ва муҳтавои онро дар зеҳни худ ҷой диҳад, дарк кунад ва фаҳмад, ки дар 

мавриди чӣ ва кадом масъала сухан гуфта истодааст. Вазифаи асосии ровӣ 

(наттоқ) хондани матни омодакардаи муҳаррирон мебошад. Ҳамин вазифаро 

баранда низ иҷро менамояд, вале дар айни замон  вай ҳуқуқ дорад, ки матнро 

озодона пешкаши мухлисон намояд, яъне то андозае онро тағйир диҳад, бо 

забони ба худ хос гӯяд, мавқеи худро дар баҳодиҳӣ муайян кунад ва ё бо 

эҳсосот қироат кунад. Муҳаққиқ Ҷ.Қуддус низ ин андешаро ҷонибдорӣ 

кардааст. Номбурда вазифаи наттоқро аз баранда, барандаро аз ровӣ ҷудо 

мекунад. Ба андешаи ӯ, наттоқ танҳо матнқироаткунанда асту халос, аммо 

баранда қодир аст, ки ба матн нигоҳе дошта бошад47. 

 Гуфтан ҷоиз аст, ки касби наттоқӣ хоси барномаҳои иттилоотӣ аст. Дар 

шароити феълӣ кори наттоқи барномаҳои иттилоотӣ осон гардидааст. Матни 

қаблан омодагардида рӯйи теле-суфлёр намоён мегардаду наттоқ онро бо шеваи 

дилчасп ва ҷаззоб ба аудитория мерасонад. Асосан, дар барномаҳои хабарӣ 

матни асл пурра қироат мешавад ва наттоқ ба матн ислоҳ намедарорад, илова ва 

ихтисор намекунад.  
                                                 
46 Рафоати А. Телевизион ва психологияи инсон. / А.Рафоат. – Душанбе, 2016. – С. 27. 
47 Қуддус Ҷ. Асосҳои журналистикаи телевизион. Дастури таълимӣ / Ҷ. Қуддус. – Душанбе, 
2008. – С. 10. 
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Баъд аз таҳлилу баррасии фаъолияти журналистӣ аз рӯйи ихтисосҳои 

мавҷуда зарур шуморида мешавад, ки ба фаъолияти пурсамар аз рӯйи меъёрҳои 

мавҷуда баҳогузорӣ гардад. Асосан, баҳодиҳӣ дар кори журналистӣ дар доираи 

меъёрҳои мавҷуда бо такя ба барномасозии муҳаррирон сурат мегирад.  

Бо мақсади ба даст овардани баҳои муносиб муҳаррирони навкор аз 

таҷрибаи пешқадами рӯзноманигорони собиқадор бархурдор мегарданд. Дар 

баробари ин, аз санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ истифода намуда, бо онҳо 

шинос мешаванд ва ҳар нигоштаи худро дар доираи қонуниятҳои амалкунандаи 

соҳавӣ ба роҳ мемонанд. Таҷрибаомӯзии мактаби бузурги муҳаррирони 

пешқадам низ дар самти баҳогирии муҳаррирони ҷавон мусоидат менамояд. 

Дар ин радиф муҳаррирони пешқадами соҳа ва таҷрибадори мактаби 

журналистӣ бояд аз навгониҳои соҳа низ бархурдор гарданд, зеро баҳогузорӣ аз 

рӯйи меъёрҳо бо тақозои замони имрӯза сурат мегирад, яъне меъёри баҳо ба 

матни пурмазмун, офаридани сенарияи хуби телевизонӣ ва омода кардани 

барномаҳои ҷаззоб вобастагӣ дорад. Ҳар як муҳаррир метавонад, ки бо 

пешниҳоди барномаи рангин мувозинати меъёри баҳодиҳиро дар фаъолияти 

худ нигоҳ дорад. Ин меъёр дар кори журналистӣ ба масъулияту касбияти 

муҳаррир вобаста аст. Гуногунжанрӣ ва истифодаи васеи услубҳои хоса ба 

муҳаррир имконият медиҳад, ки барномаи омоданамударо ба таври касбӣ 

манзур созад. 

Меъёри баҳодиҳӣ дар доираи фаъолияти коллективҳои меҳнатии 

рӯзноманигорӣ бо усули муносиб сурат мегирад. Ҳангоми баҳодиҳӣ ба 

фаъолияти муҳаррирон дар муқоисаи яке бар дигаре, фаъолияти кории як нафар 

нисбат ба дигар шахс ва аз рӯйи муносибати кори роҳбар бо корфармо, яъне 

директор бо сармуҳаррир ва сармуҳаррир бо муҳаррир роҳандозӣ мешавад. 

Дар асоси маводи таҳқиқи назариявӣ ва мушоҳидаҳои мутахассисони 

касбӣ ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки касби муҳаррир дар ҷараёни 

таҳаввулоти телевизиони ватанӣ тағйироти сифатӣ ба амал оварда, ба касби 

эҷодӣ мубаддал гаштааст ва иштироки мустақими муҳаррирро дар эҷоди як 
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барномаи телевизионӣ ҷиҳати ба даст овардани натиҷаҳои қаноатбахши тамоми 

гурӯҳи эҷодӣ ва истеҳсолӣ мусоидат менамояд. 

Нишондиҳандаи афзоиши нақши муҳаррир дар телевизион мақоми 

баланди касбии ӯ мебошад, ки аз маҷмуи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои марбут ба 

фаъолияти муҳаррир дар марҳилаҳои асосии истеҳсоли барнома, қобилият, 

малака ва сифатҳои мушаххаси намояндагони ин касб иборат аст.  

Фаъолияти муҳаррир ба принсипҳои «масъулият» ва «дурустии интихоб» 

асос меёбад. Функсияҳои муҳаррирро дар робита бо барномаҳои гуногун 

универсалӣ ҳисобидан мумкин аст ва аз рӯйи вазифаҳои муҳаррир дар 

марҳилаҳои асосии истеҳсоли телевизион тасниф карда мешаванд: омодагӣ, 

наворбардорӣ, таҳрир, марҳилаи пас аз пахши барнома. 

Касби муҳаррири телевизионӣ босуръат рушд карда, ба фарогирии 

истеҳсоли маводи телевизионӣ тақозо дошта, барои такмили минбаъда 

имконият фароҳам меорад. Ба рушди касб чунин тадбирҳо, аз қабили омӯзиши 

амиқи ихтисос дар донишгоҳҳо ва низоми бозомӯзии кадрҳои рӯзноманигорӣ, 

инчунин баланд бардоштани мақоми муҳаррир дар байни ҷомеаи касбӣ 

мусоидат карда метавонанд. Ҳадафи ин бахш муайян кардани меъёрҳои воқеии 

маҳорати касбии муҳаррири телевизион дар раванди истеҳсоли муосир беҳамто 

будани ин ихтисосро дар фаҳмиши он нишон дода, нақши ҳайати таҳририяро 

дар истеҳсоли барномаҳои телевизионӣ мушаххас мекунад. Дар асоси ҳалли 

масъалаҳои дар таҳқиқ гузошташуда як қатор хулосаҳо баровардан мумкин аст, 

ки мутобиқати муқаррароти барои ҳимоя пешниҳодшударо тасдиқ менамояд. 

Ҳамин тариқ, омӯзиши мундариҷаи мафҳуми «муҳаррири телевизионӣ» 

бо назардошти мафҳумҳои илмии мавҷуда ва таҳлили маводи таҷрибавӣ нишон 

дод, ки вазифаҳои муҳаррири телевизионӣ танҳо бо маҷмуи малака ва 

масъулиятҳои махсус маҳдуд набуда, аз ҷузъҳои мухталиф иборат аст ва 

маҷмуи хусусиятҳои динамикиро ташкил медиҳанд. Таърихи касб ва амалияи 

муосири он хусусияти таҳаввули дигаргунӣ ва вазифаҳои таҳририро исбот 

мекунад. Аз корманди телевизион, ки барномаҳоро назорат мекард, имрӯз 

муҳаррир ба корманди фаъоли эҷодӣ табдил ёфтааст ва вазифаҳои муаллиф - 
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драматург, продюсер, ташкилотчии истеҳсолот ва роҳбари гурӯҳи эҷодӣ-

истеҳсолкунандаро бар дӯш дорад. 

Муайян кардани мақоми касбии муҳаррир имкон дод, ки воситаи таҳлили 

системавии вазифаҳои таҳрирӣ муайян гарданд ва ин низоми ҳуқуқу 

уҳдадориҳо мебошад, ки барои фаъолияти бисёрсоҳавии муҳаррир дар 

марҳилаҳои асосии истеҳсоли телевизион хос аст.  

Фаъолияти муҳаррирро маҷмуи қобилият, малака ва сифатҳои мушаххас 

муайян мекунанд. Баррасии хислатҳои касбӣ ва шахсии муҳаррир моро ба 

чунин хулоса меорад, ки вазифаҳои ӯ дар марҳилаҳои гуногуни фаъолият на 

танҳо аз ҷониби мақоми касбиаш, балки аз камолоташ ҳамчун шахс муайян 

мегарданд. Хусусиятҳои касбӣ ва шахсии муҳаррир ҷузъҳои муҳимми касб 

мебошанд ва бояд ба низом дароварда шаванд. 

Таҳқиқи заминаҳои фаъолкунии вазифаҳои муҳаррир ва такмили 

минбаъдаи он моро ба хулоса меорад, ки муҳаррири телевизион касби 

рушдкунанда аст. Вазифаи муҳаррир ба вазифаи яке аз менеҷерони барнома 

табдил меёбад. Чорабиниҳо ба монанди омӯзиши мунтазам ва ҳамаҷониба аз 

рӯйи ин ихтисос дар ҷараёни таълим ва бозомӯзии рӯзноманигорони 

телевизион метавонанд,  ба баланд шудани вазъи касбии муҳаррирон кумак  

намояд. 

Барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти муҳаррир чунин 

иқдомҳоро саривақтӣ мешуморем: 

• ҷузъи мураккаби кори таҳрирӣ омезиши қобилиятҳои таҳлилӣ ва эҷодӣ, 

омода намудани мавод, интихоби дурусту масъулиятнок ва нигоҳ доштани 

тафаккури интиқодӣ мебошад. Ин амал танҳо дар сурате имконпазир 

мегардад, ки мутахассис ҳамчун шахсияти баркамол, бо ҷаҳонбинии мусбат 

ва муносибати оқилонаи ахлоқӣ, ошкорбаёнӣ ва дарки нозукиҳо ташаккул 

ёфта бошад. Ин равишест, ки ҳангоми таҳияи барномаҳо ба муҳаррир ҳуқуқи 

муаллифӣ ва мавқеи эҷодӣ медиҳад; 

• коркарди малакаҳои менеҷерӣ дар раванди таълим, истифодаи 

технологияҳои муосири менеҷмент ва ҳавасмандкунӣ, эҷод ва нигоҳ 
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доштани муносибати мусбати психологӣ дар гурӯҳи эҷодӣ-истеҳсолӣ, 

қобилияти дарёфти манбаъҳо барои натиҷаи умумии касбияти баланд аз 

авлавиятҳои муҳим дониста мешаванд. 

Омӯзиши касби муҳаррири телевизион на танҳо мушкили 

татбиқшаванда аст, балки он анъанаи қатъшудаи омӯзиши муназзами 

телевизионро, ки имрӯз дар сатҳи фаҳмиши муосири равандҳо дар ҷаҳон рух 

медиҳанд, барқарор менамояд.  

Аз фасли дуюми боби якум ба чунин хулоса омадем: фаъолияти 

бисёрсолаи муҳаррир дар телевизионҳои «Тоҷикистон» ва «Сафина» ба ӯ имкон 

медиҳад, ки хусусияти касбиро соҳиб гардад. Муҳтавои баланд ва фарогирии 

аудиторияи васеъ махсусияти касбии муҳаррирро ифода менамояд. 

Возеҳбаёниву маҳорати таҳлилӣ, ҳамоҳангсозии мавзуъ ва тавъам намудани 

барнома ба завқи бинанда хоси муҳаррироне аст, ки маҳсули эҷодашон аз 

касбияти онҳо дарак медиҳад. 
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I. 3. Махсусияти фаъолияти муҳаррир дар телевизион 

 

Дар замони кунунӣ касбҳо мухталифанд. Яке аз дигаре бо ин ё он ҷузъиёт 

фарқ мекунад, аммо сарчашмаи ҳамаи касбҳои мавҷуда аз фазо ва вақт, рушди 

бемайлони соҳаҳои амалкунанда ва ба вуҷуд омадани сохторҳои муосир 

маншаъ мегирад. Ҷомеаи муосир ва бозори меҳнат тақозо мекунад, ки 

ихтисосҳои нав ба вуҷуд оянд. Фаъолияти муҳаррирӣ дар ВАО, хусусан дар 

телевизион, аз соҳаҳои афзалиятдор аст. Ҳар як самт ва ихтисос бо мурури 

замон рушд мекунад ва хусусияти касбро талаб менамояд.  

Махсусияти фаъолияти муҳаррир ба самти фаъолияти телевизион вобаста 

аст. Ба ибораи дигар, вижагиҳо дар кори муҳаррир ба равияи интихоби 

телевизион рабт мегирад. Формати телевизион ва фарогирии аудитория ба 

махсусияти кори муҳаррир шакл мегирад, аз ин рӯ махсусияти фаъолияти 

муҳаррир маҳз аз рӯйи чунин категорияҳо муайяну мушаххас мегардад. 

Дар рафти омӯзиш маълум шуд, ки телевизиони «Тоҷикистон» ва 

«Сафина» сиёсати давлатиро ҷонибдорӣ ва инъикос мекунанд. Ин амал бо такя 

ба амру фармонҳои Президенти кишвар, ҷаласаҳои васеи Ҳукумат, ҳамоишҳои 

сатҳи баланд ва конференсияҳои минтақавию байналмилалӣ сурат мегирад. 

Тамошобини асосии телевизион фаъолони сиёсӣ, ходимони давлатию 

ҷамъиятӣ, аҳли зиёи кишвар ва занону ҷавонон мебошанд.  

Дар Муассисаи давлатии телевизиони «Сафина», пеш аз ҳама, ҳаёти 

фарҳангии кишвар нишон дода мешавад. Муҳаррирони ин телевизион 

мавзуъҳои фарҳангу санъат, кино, театр, дизайн, санъати тасвирӣ ва монанди 

инро пайгирӣ мекунанд. Аудиторияи он ҷавонон, омӯзгорону фарҳангшиносон 

мебошанд. Замона тақозо мекунад, ки вобаста ба проблемаҳои вақт ва 

муваффақияти давр барномаҳо эҷод шаванд. Дар кадом шакл таҳия шудани 

барномаҳо ба маҳорату истеъдоди муҳаррир вобаста аст. Дар барномасозӣ 

ҷаҳонбинӣ низ нақши калон мебозад.  

Аз таҳқиқ бармеояд, ки Иброҳим Раҳматов аввалин муҳаррир дар таърихи 

телевизиони «Тоҷикистон» аст. Номбурда зикр намудааст: «Намедонистам, ки 
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корро аз чӣ сар кунем, чанд кас бояд кор кунад, чӣ гуна редаксия ва шуъбаҳо 

лозиманд»48. Ҳарчанд Иброҳим Раҳматов то ба телевизион омадан таҷрибаи 

хуби муҳаррирӣ дошту дар энсиклопедияи миллии тоҷик кор мекарданд, 

фаъолият дар телевизион назокат ва мушкилии худро дошт. Ҳамин тавр, 

Иброҳим Раҳматов сармуҳаррири телевизион интихоб гардид. Баъди чанде ӯ бо 

Пётр Семёнович Шойхедброд барои таҷрибаомӯзӣ ба студияи телевизиони 

шаҳри Тошканди Ҷумҳурии Ӯзбекистон рафтанд. Бо донишҳои зиёди соҳавӣ 

онҳо ба Ватан баргаштанд ва корро дар телевизион ҷоннок намуданд. Омӯзиш 

дар ин самт маълум намуд, ки Иброҳим Раҳматов пеш аз директори телевизион 

ҳамчун сармуҳаррир таъин гардидааст. Барномаи аввалини «Ахбор» маҳз бо 

муҳарририи ӯ 3 октябри соли 1959 ба эфир рафта буд. «Хурсандии мо интиҳо 

надошт. Ҳаяҷону шодии он лаҳзаҳо бо ҳаяҷону шодии он рӯзе, ки нахустин 

самолёт ба ҳаво парвоз кардааст, яксон буд»49. 

Пас аз ин, фаъолияти пурсамари дигар муҳаррирон ба нигоҳ, дид ва 

ҷаҳонбинии Иброҳим Раҳматов вобастагӣ дошт ва бо таҳрири матн аз ҷониби ӯ 

мавод ба эфири телевизион иҷозат дода мешуд. Аввалин сармуҳаррири 

телевизион Иброҳим Раҳматов, ки имрӯз дар қатори Обид Ҳомидов ва Акбар 

Ҷӯраев поягузори телевизиони тоҷик шинохта мешавад, баъдан директори 

телевизиони «Тоҷикистон» ва муовини раиси Кумитаи телевизион ва радио 

фаъолият намудааст. 

Дигар масъала шаклгирии идеологияи давр аст. Агар солҳои нахустини 

фаъолияти телевизион дар Тоҷикистон муҳаррирон ба мавзуъҳои беҳбудии 

хоҷагии халқи мамлакат, ҷамъоварии ҳосили пахта, кишту кор дар саҳро, 

обёрии заминҳо, вусъати кор дар заминҳои бекорхобида, иҷрои нақшаи пахта 

ва муайян намудани беҳтарин говҷӯшзан дар ин ё он шаҳру ноҳияи кишвар 

мароқ зоҳир менамуданд, бо пош хӯрдани Иттиҳоди Шуравӣ самт ва фаъолият 

ранги дигар гирифт. Муҳаққиқ З.Эшматов чунин менависад: «Баъди ба сари 

Ҳокимияти Шуравӣ омадани Михаил Горбачёв моҳи феврали соли 1985 ва 

                                                 
48 Раҳматов И. Аз лавҳаи хотирот /  Ҷаҳони Паём, 2007. – 4 октябр  
49 Ҳамин ҷо 
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эълон шудани марҳалаи «перестройка» дар муҳити сиёсии ин қудрати ҷаҳонӣ 

таҳаввулоти чашмрас ба амал омад»50. Ин «бозсозӣ» гарчанде ки бо мақсади 

ҳалли мушкилоти иқтисодиву иҷтимоӣ ва даровардани ислоҳот дар соҳаи 

идоравӣ буд, аммо он, пеш аз ҳама, ошкорбаёниро фароҳам овард ва ба рушди 

давлатдорӣ мусоидат намуд. Акнун озодихоҳӣ, мустақилият ва садҳо масоили 

ба ҳамин монанд ба гӯш мерасиданд. Дар ин миён шахси ҳақиқатҷӯй муҳаррир 

буд, ки метавонист бо пешниҳоди андешаи солиму созанда вазъиятро ором 

созад. Дар ин давра муҳаррирон бо рубрика ва барномаҳои махсус набзи 

ҷомеаро инъикос мекарданд.  

Ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ фаъолияти муҳаррирони телевизионро 

душвор намуд. Онҳо, пеш аз ҳама, бо маоши ночиз барнома омода мекарданд ва 

фаъолияти худро ба роҳ мемонданд. Баъди имзои Созишномаи истиқрори сулҳ 

ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон муҳаррирон пайваста мавзуъҳои сулҳу 

оштии миллӣ, якпорчагии кишвар ва баргардонидани гурезагон ба Ватанро 

баррасӣ мекарданд.  

«...тавассути ВАО таъсири иттилоъ ба ташаккули инсон ва тафаккури он 

самараноктар сурат мегирад»51. 

Дар давраи ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ сухани гуфташуда дар ВАО, 

хусусан дар телевизион, ҳам ҷавобгарӣ дошт ва ҳам, аз ҷониби дигар,  кори 

саҳлу осон набуд. Аз он хотир, ки дар он давра ба телевизион мардум эътимоди 

хоса доштанд ва умеду ормонашон танҳо ҳамин буд. Мунтазир мешуданд, ки 

ин шом телевизион дар мавриди пастшавии шиддати ҷанг ва баргардонидани 

гурезагон чӣ гуна барнома пахш менамояд. Муҳаққиқ Ҷ.Муқим низ ишора 

мекунанд, ки маҳз ба воситаи ВАО иттилоъ, навгонӣ ва хабар зуд ба самъи 

бинанда мерасад ва мардум сухани гуфташударо  дар ВАО, қабул мекунанд. 

Барои барномаи мукаммал ва заруриву бархурди завқи бинанда дар ҳамон 

давра омодакунанда, муҳаррири таҷрибадор ва касбӣ лозим буд. Асосан,  

                                                 
50 Эшматов З. Таъсис ва ташаккули телевизиони Тоҷикистон / З. Эшматов. – Душанбе, 2012. 
– С. 114. 
51 Муқим Ҷ. Сиёсат ва ҷанги иттилоотӣ. Монография / Ҷовид Муқим. – Душанбе: Деваштич, 
2006.- 71 с. 
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муҳаррирон дар ин шабу рӯз ба омодакунии барномаҳое машғул мешуданд, ки 

моҳияташон баланд бардоштани руҳияи ҷомеа бошад. 

Яке аз муҳаррирони сермаҳсул, ки дар ҳамин давра фаъолияти назаррас 

нишон дода, бо барномаҳои ҳадафраси худ бинандаи телевизионро аз воқеияти 

вақт бохабар намудааст, Шералӣ Мустафоқулов мебошад. Номбурда соли 1979 

баъди хатми Донишгоҳ ба ҳайси муҳаррир дар идораи таблиғот (пропаганда)-и 

телевизион ба кор омадааст. Аввалин барномаҳои ӯ бо кумак и ҳамкоронаш 

«Ҳаёти деҳот» ва «Чорводорӣ  фронти зарбдор» мебошанд. Дар алоҳидагӣ 

муҳаррир аввалин бор аз раванди иҷрои плани пахта дар ноҳияи Куйбишев 

(ҳоло Кӯшониён) барнома омода намудааст. Барномаи дигари муҳаррир «Мол, 

сифат, кафолат» мебошад. Дар ин барнома бурду бохт, пешравӣ ва сифати молу 

маҳсулоти корхонаҳои саноатии кишвар мавриди таҳлил қарор мегирифт. 

Тавассути ин барнома аз корхонаи пойафзолбарории шаҳри Хуҷанд намоиш 

омода шуда буд, ки аз тарафи бинанда баҳои баланд гирифт.  

Дигар вижагии кори муҳаррир дар он аст, ки пеш аз ташкили Хадамоти 

матбуоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ӯ бо иродату ҷасорат бо таҳияи 

барномаҳои нишонрас бо Президенти кишвар бевосита кор кардааст. «Дар 

ҳамон давра (аз соли 1992) ман баъзан ба Афонистон мерафтам. Дар аввалин 

гуфтушунидҳо иштирок кардам ва ҳамаи ин раванд дар барномаҳои «Во 

ғарибӣ…» ба бинанда пешниҳод шуд. Мазмуни барномаҳои таҳиягардида низ 

ба номаш мувафиқ буд»52. 

Барномаи «Во ғарибӣ…» пайваста садои дили ғарибонро ба бинанда 

пешниҳод мекард. Муҳаррир кӯшиш менамуд, ки воқеъбинона намоишро 

омода созад. Ин барнома на бо гапи хушку холии ин ё он нафар, балки бо сафар 

ба хоки Афғонистон ва дидор бо тоҷикони ғарибу дур аз Ватан ва суҳбат бо 

онҳо таҳия мегардид. Албатта, барнома ҳувияти мардумро боло бардошта, дар 

эъмори давлати миллӣ саҳмгузор мебошад.  

Маҳз ба воситаи барномаи мазкур ва барномаи радиоии «Хоки Ватан» 

тоҷикони гурезаи муқими Афғонистон аз вазъияти сиёсии кишвар огоҳ 
                                                 
52 Суҳбат бо Ш.Мустафоқулов. 2021 – 27 апрел. 
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мешуданд. Барнома тавонист шуълаи умедро дар дили ҳазорон сокинони 

кишвар равшан намояд. 

Барномаи «Во ғарибӣ…» дар доираи амалишавии ниятҳои неки Ҳукумати 

кишвар ва комиссияи махсус барои баргардонидани гурезаҳо аз Давлати 

Исломии Афғонистон бо ибтикори Сарвари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

таъсис ёфт. Ин барномаро муҳаррир Шералӣ Мустафоқулов ва наворбардор 

Анвар Ғайбуллоев бевосита аз хоки Афғонистон сабт мекарданд. Барнома бо 

навиштаҷоти «Во ғарибӣ…», ки унвони барномаро мефаҳмонад ва суруди 

Боймуҳаммад Ниёзов оғоз меёбад. Дар кадр сурудхонии Боймуҳаммад Ниёзов 

садо дода, ҳамдиёрони ғарибгаштаи мо нишон дода мешаванд. Онҳо дар 

Афғонистони ҷангзада, дар кӯчаю роҳҳо ҳайрону сарсон ва дур аз Ватан паноҳ 

меҷӯянд. Қабристони ғарибони тоҷик нишон дода мешавад. Суруди мазкур 

чунин аст:  

Дил муқими кӯйи ҷонон асту ман ин ҷо ғариб, 

Чун кунад бечораи мискин тани танҳо ғариб. 

Орзуманди диёри хешаму ёрони хеш, 

Дар ҷаҳон то чанд гардад бесару бепо ғариб. 

Баъди ин мисраъҳо «Кампи Сахӣ» қароргоҳи гурезаҳо нишон дода 

мешавад. Ин тасвир, албатта, танҳо як кулоҳи барномаи «Во ғарибӣ…» 

мебошад. Дар дохили он дарду ғам, муборизаву ноумедиҳо, умеди расидан ба 

хоки Ватан, дидори наздикону пайвандон ва ёру бародарон ниҳон аст. 

Интизориҳои мардумро муҳаррир баръало нишон медод. Маҳорати баланди 

касбии муҳаррир буд, ки пай дар ҳам ҳаводис бо матни таъсирбахш ҷо ба ҷо 

шуда, барномасозӣ мегардид. Барои мисол, барномаи «Во ғарибӣ…»-ро аз моҳи 

феврали соли 1993 баррасӣ мекунем. 

Бо оғоз гардидани барнома муҳаррир Шералӣ Мустафоқулов бо суханони 

таъсирбахш ва қироати ғамангезу ҳуснангез зикр менамояд: ин мавзеъро дар 

Афғонистон «Дашти морон» мегӯянд. Муддати се моҳ мешавад, ки даруни 

хаймаҳои сарду хунук 34 ҳазор ҳамватанони ғарибгаштаи мо шабро рӯз 
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мекунанд. Гиряву фиғони духтарони падару модарро гумкарда касро бо андеша 

меорад: Чаро ин мусибат ба сари мардуми мо омад? 

Дар барнома матни паси кадр низ вобаста ба сухан нишон дода шудааст. 

Албатта, истифодаи суруду мусиқӣ ва шеър нақши муҳим дорад, ки дар ин 

барнома муҳаррир васеъ аз онҳо истифода мебарад. Масалан, баъди қироати 

суханони боло мусиқӣ баланд гардида, ғиҷҷак ва суруди сароянда Умар Темур 

садо медиҳад. 

Идомаи барнома: Писарҷонам, куҷо рафтӣ? Қабристони гурезаҳо нишон 

дода мешавад. Матни муаллиф ва суруду мусиқии мувофиқро шунида, кас 

мехоҳад гӯяд: Бас аст ҷангу низоъ!  

Баъди чанд лаҳзаи дигар мусоҳибаи журналист Шералӣ Мустафоқулов бо 

собиқ гурезаи тоҷик, устоди Донишкадаи давлатии Бохтар ба номи Носири 

хусрав Қӯқандшоҳ Гулов (ҳоло Наврӯзшоҳ Гулзода) оғоз меёбад. Муаллим мӯю 

риши расида, дар тан шинел дорад. Мусоҳиба оғоз меёбад: 

- Муаллим, Шумо дурӣ аз ватанро чӣ гуна эҳсос мекунед? 

- Ватан ин беҳтарин неъмат барои инсон аст. Меҳри Ватан ба меҳри 

модар баробар аст. Ватан зодгоҳи ману шумост. Ватан ҳастии мост, хуни нофи 

мо дар он рехтааст. Аммо чӣ илоҷ, ки мо даргири чунин воқеаҳои мудҳиш 

шудем. Онро ба ягон чиз баробар карда намешавад. Ман имрӯз дар 

Афғонистон, дур аз ёру диёр истода дарк кардам, ки беватанӣ вазнин будааст… 

Дарк кардам, ки то имрӯз барои чӣ олимону шоирон ва аҳли зиёву 

сиёсатмадорон ёди Ватан менамудаанд, аз бузургии Ватан ҳарф мезадаанд, 

ҳатто ашъори бузургашонро ба Ватан бахшидаанд. Ман ҳис кардам, ки Камоли 

Хуҷандии бузург дар кадом ҳолат ғазали «Во ғарибӣ…»-ро иншо карда будааст. 

Имрӯз, мутаассифона, мо фирор намудем ба кишвари Афғонистон, ба он ҷое ки 

бистсолаҳо ҷангу ҷидол ва хунрезиҳост. Дар даруни ин хунрезӣ мо ба худ ҷои 

амн мекобем. Мо дар Ватан ба қадри тинҷию осудагӣ, серию пурӣ нарасида, 

муҳтоҷи ним бурдаи нони афғони бечора шудем.  

- Пас, чӣ монеъ мешавад, ки Шумо ба Ватан баргардед? 
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- Раҳмат ба Ҳукумати имрӯзаи Тоҷикистон, ки ба суроғи мо Шуморо 

фиристодааст. Мо аз ин иқдом сипосгузорем ва, албатта, ба Ватан бармегардем. 

Бо чунин мазмун ҳар шумораи ин барнома омода мешуду гурезагон сухан 

мегуфтанд. Дар Тоҷикистону Афғонистон ин барномаро ҳамагон интизорӣ 

мекашиданд ва умедашон ҷиҳати бозгашт ба Ватан баъд аз тамошои ин 

барнома ва суҳбатҳои гарми муҳаррир меафзуд. Ба қавли муҳаққиқ Г.Умарова: 

«Ин барнома вазифаи таърихии худро иҷро намуда, мавқеи рӯзноманигорро дар 

ҷомеа боз устувор кард. Ба суханаш мардум гӯш медод, бовар мекард, дар 

симои рӯзноманигор шахси ғамхору мададгорашро медид»53. 

Дар давраи ҳассос ва даргириҳои замон бо мақсади нақш гузоштан дар 

фазои иттилоотии кишвар чунин барномаҳо ба бинанда пешниҳод мегардиданд. 

Ҳадафи онҳо, агар, аз як тараф воқиф кардани ҷомеа аз воқеиёти рӯз бошад, аз 

ҷониби дигар,  нигоҳ доштани фазои иттилоотӣ ва роҳ надодан ба вуруди 

шабакаҳое мебошад, ки аз фаъолияту муҳтавои барномасозиашон бӯи буҳтону 

хусумат меояд. Дар ин давра телевизиони «Тоҷикистон» бо ҷалби муҳаррирони 

сермаҳсулу касбӣ ва бомаҳорат чунин барномаҳои ҳадафрасро пешниҳод 

кардааст. «Ҷаҳони имрӯзаро бидуни фаъолияти расонаҳо тасаввур кардан 

ғайриимкон аст. Гӯё тамоми зиндагонии мо ба ВАО иртибот мегирад. …Дар 

фазои иттилоотии Тоҷикистон радиову телевизион нақши муҳим мебозанд»54. 

Дар барномаи дигари «Во ғарибӣ» ровӣ зикр менамояд: Ба назари кас 

чунин мерасад, ки шаҳр ҳама гурезаҳоянд, зеро дар ҳар сари қадам 

муҳоҷиринро дидан мумкин аст, ки дар байни онҳо занону кӯдакон ва пирону 

ҷавонон ҳастанд. Вақте ки бо онҳо аз наздик шинос мешавию мепурсӣ, ки 

барои чӣ гуреза шудед, албатта,  чӣ гуфтанашонро намедонанд. Баъзеи онҳо 

мегӯянд: вақте ки ҷангал оташ мегирад, дарахти тару хушк месӯзад. Мо худро 

аз чанголи оташ раҳо додем. 

                                                 
53 Умарова Г. Телевизион ва воқеияти Тоҷикистон. / Г. Умарова. – Душанбе, 2011. – С. 69. 
54 Гулов С. Нақши радиову телевизион дар фазои иттилоотии Тоҷикистон // Воситаҳои 
электрони ахбор ва армонҳои миллӣ. – Душанбе, 2015. – С. 40. 
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Матни паси кадр бо наворҳои воқеӣ, рафту омади тоҷикон дар 

Афғонистон, модару кӯдаки тоҷик сарсону саргардон дар назди хаймаҳо, 

пирони рӯзгордидаи сарсони дур аз Ватан пур шудааст. 

Дар идомаи барнома муҳаррир бо гурӯҳи гурезагон суҳбат ороста, 

андешаҳои онҳоро оид ба бозгашт ба Ватан мефаҳмад.  

Ҷасорату пуртаҷрибагии муҳаррир аст, ки дар баробари омода кардани 

барномаи аз нигоҳи равонӣ вазнин ва мушкил дар як диёри бегона бо 

муҳоҷироне, ки руҳан азият дидаанду ҳолати ҷисмонию равониашон чандон 

хуб нест, суҳбат менамояд. 

«Пажуҳиши барномаҳои солҳои 1991-2016-и телевизионҳои Тоҷикистон 

нишон медиҳад, ки телевизион ҳамчун яке аз воситаҳои асосии ахбори омма 

дар ташаккули тафаккури нави шаҳрвандони Тоҷикистон нақши муҳим 

мебозад»55. 

Солҳои 1990-2000 барномаҳои телевизион дар воқеъ ба тафаккури 

мардум, барои сохтани афкори ҷомеа нақши бориз дошт. Хусусан,  баъди 

соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон барои баланд бардоштани руҳияи 

инсонҳо кӯшишу заҳмати зиёд лозим буд, ки мо мардумро ба ватан, ватандӯстӣ, 

ватандорӣ баргардонем. Дар ин маврид Шералӣ Мустафоқулов зикр дошта буд, 

ки: «Барномаи «Во ғарабӣ…» чанд шумора тариқи телевизион пахш гардид, ки 

аллакай гурезаҳо аз Афонистон омадан гирифтанд. Мо хушҳол гардидем, ки 

ҳадафҳои созандаи кишварро тавонистем,  ба самъи гурезагон расонем ва дар 

замири онҳо ҳисси бовариро бедор созем. Баъдан, ман «Шуълаи умед»-ро 

омода кардам. Баъд аз он аз ҳолати руҳиву равонии муҳоҷирон «Бозгашт» 

омода шуд»56. 

Барномаи «Шуълаи умед» низ аз суханони мардум арзи вуҷуд кард. 

Сокинони мамлакат баъди ноумедиҳои зиёд, паси сар намудани зиндаҷудоиҳо 

ва аз нав ба дидори якдигар расидан ба зиндагӣ бо диди нав нигоҳ мекарданд. 

                                                 
55 Муъминҷонов З. Нақши  телевизиони солҳои истиқлол дар ташаккули тафаккури нав  / З. 
Муъминҷонов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ.  - 
Душанбе, 2017. –№ 4/5. –С. 289-294. 
56 Суҳбат бо Ш.Мустафоқулов. 2021 – 27 апрел. 
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Аввалин падидаҳои сулҳу Ваҳдат онҳоро ба ояндаи Ватан, зиндагӣ ва 

идеяофарии журналист руҳбаланд менамуд. Ҳамин ҷиҳатро дида, мардум боз 

ҳам муттаҳид мешуданд.  

Дар суҳбати ихтисосӣ муҳаррир Шералӣ Мустафоқулов зикр намуд, ки 

пас аз 5 соли барномасозӣ дар ин самт тасодуфан дар Донишгоҳи давлатии 

омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ба муаллиме, ки гуреза шуда 

буд (Наврӯзшоҳ Гулзода),  вохӯрда, ӯро ба барномаи «Шуълаи умед» даъват 

кард. Таҳиягарони барнома барои ҷолибу таъсирнок баромадани мақсад ва 

бедор намудани ҳисси хештаншиносию ватандӯстии бинандагон тарзи 

ғайримаъмулро истифода мебаранд. 

Ҳангоми намоиш  наворбардор аз телевизион ворид шудани Наврӯзшоҳ 

Гулзодаро наворбардорӣ мекунад, Шералӣ Мустафоқулов меҳмонро истиқбол 

гирифта, ӯро рост ба тамошои навор даъват менамояд. Фиттае манзури меҳмон 

гардонида мешавад, ки дар Афғонистон соли 1993 наворбардорӣ шудааст. Ин 

барнома «Во ғарибӣ…» ном дорад. Наврӯзшоҳ Гулзода худро дар навор 

мебинад. Он рӯзҳои мудҳиш пеши назараш омада, аз чашмонаш ашк мерезад, ӯ 

ба андеша рафта, оҳи пурдард мекашад. Ҳолати равонии ҳамсуҳбат бинандаро 

водор месозад, ки ба қадри имрӯзаи Ватан, ки сулҳу Ваҳдати комил пойдору 

мустаҳкам шуда истодааст, бирасанд. 

Ба ин васила  муаллиф дарк мекунад, ки ҳанӯз гурезагиву муҳоҷириву 

беватанӣ дар дили Наврӯзшоҳ Гулзода боқист ва дубора онро ба ёд овардани 

меҳмон, агар,  аз як тараф,  ёди таърих бошад, аз ҷониби дигар, вижагиҳои хоси 

нигорандаи барнома, яъне муҳаррирро, ифшо месозад. Тавъам намудани як 

чеҳра дар ду нашри барнома, моҳирона истифода бурдани навори пешин дар 

барномаи навбатӣ ва тарзи пешниҳоди он аз муҳаррири касбӣ будани Шералӣ 

Мустафоқулов дарак медиҳад.  

Муаллиф Шералӣ Мустафоқулов ба истифодаи усули нав дар барномаи 

«Шуълаи  умед» тавонистааст, ки бинандаро ҷалб намояд. Номбурда шахсеро 

ба барнома даъват кард, ки ранҷи ғарибиро аз сар гузаронидааст. Чӣ будани 
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беватанӣ, парешонию парокандагиро дарк мекунад. Сулҳ дар забони ӯ, 

ҳақиқатан,  бо тамоми ҳастӣ ва самимӣ садо медиҳад. 

Ин намоиш идомаи барномаи аввал аст. Номгузории барнома низ вобаста 

ба вазъияти замон мувофиқ мебошад ва муҳаррир силсилаи барномаашро, ки 

дар маҷмуъ, ҷанги таҳмилии шаҳвандӣ, гуреза шудани тоҷикон ба хоки 

Афғонистон, аз аҳволи онҳо бохабар шудани масъулини вақти Ҳукумати 

мамлакат, дар дили онҳо умедвориро ҷой намудан, омадани гурезагон ба Ватан, 

ба зиндагиву шуғли пештара баргаштани онҳо, дарси ибрат гардидани ин 

воқеаи мудҳиш барои миллати тоҷик ва пойдор намудани сулҳу Ваҳдатро  дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  фарогир буд, бо номҳои махсус пешниҳоди бинанда 

гардонидааст. Ҳадаф ҷовидон мондани сулҳ дар мулки тоҷикон ва 

баргардонидани гурезагон буд, аммо махсусияти касбии муҳаррир ба ӯ 

имконият додааст, ки гуногуниву эҷодкориро низ дар ин раванди ҷой диҳад.  

Бо назардошти самтҳои гуногуни барнома гуфтан мумкин аст, ки он дар 

жанри очерки проблемавӣ таҳия шудааст: «Хусусияти очерки проблемавӣ дар 

тафриқа ба жанрҳои дигар  дар он аст, ки вай масъаларо урён зикр накарда, дар 

риштаи умумии ҳаёти инсонӣ, таъриху давлату ҷомеа, сарнавишти он падидгоҳ, 

ояндаи дури он ва натиҷаҳои ба ҳаёти инсон хавфовари онро ба ҳисси дифои 

манфиатҳои умумии ҷомеа ба тамошобин пешниҳод менамояд»57. 

Барномаи дигари «Шуълаи умед» ба соли 2004 рост меояд. Дар баробари 

ин, тайи ин солҳо барномаи «Бозгашт» низ омода мешуд. «То он даме ки як 

тоҷик берун аз Ватан аст, ман худро ором ҳис намекунам. Эмомалӣ Раҳмон». Бо 

ин суханони Пешвои миллат барномаи «Шуълаи умед» оғоз мегардад. Ин сухан 

дар Иҷлосияи тақдирсози 16-уми Шурои Олии мамлакат садо дод ва муҳаррир 

дар пасманзари навор роҷеъ ба сулҳи Ваҳдат ва кӯшишҳои Ҳукумати кишвар 

сухан мегӯяд. Наворҳои солҳои пеш аз хазина зиёдтар истифода шудааст, ки 

ҳақиқати бебаҳсанд. «Чунин иқдоми нек ба журналистони мо илҳоми тоза 

бахшид. Онҳо барои якпорчагии диёри мусибатзадаашон бо дарки масъулият 

                                                 
57 Қуддус Ҷ. Асосҳои журналистикаи телевизион. Дастури таълимӣ / Ҷ. Қуддус. – Душанбе, 
2008. – С. 23-24. 
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фаъолият намуда, барномаҳои ватанхоҳиву ватанпарастиро бештар таҳия 

намуда, мардумро ба хештаншиносӣ даъват мекарданд»58. 

Дақиқан метавон гуфт, ки баъд аз чанд соли таваққуф ва оромиҳо 

барномаи мазкур соли 2004 омода шуд ва як навъ натиҷагирӣ буда, роҳи 

тайнамуда дар самти сулҳу дӯстӣ ва бародариву баргардонидани гурезагон 

ҷамъбаст мегардад. Аксари наворҳо аз бойгонӣ ва барномаҳои пешин истифода 

шудаанд. Давомнокии барнома 14 дақиқаву 20 сония мебошад. 

Эфири барномаи «Бозгашт», тибқи таҳлилҳо ва таъкиди муаллиф, ба 

солҳои 1994-1997 рост меояд. Муҳаррир Шералӣ Мустафоқулов ба шаҳру 

ноҳияҳои вилояти Хатлон сафар карда, аз зиндагии собиқ муҳоҷирони иҷборӣ 

ва барқароркунии манзилҳои истиқоматии зарардида барнома омода менамуд. 

Зимни тамошои ин барномаҳо эҳсос мешавад, ки шаҳрвандони бозгашта 

ташнаи сулҳу Ваҳдатанд. Илова бар ин, ба воситаи ин барнома исбот мешуд, ки 

дар воқеъ гурезагони баргашта дар ҷои амну офият, дар манзилҳои 

истиқоматии худ мебошанду ба зиндагонии осоишта баргаштаанд ва заминҳои 

дар ихтиёрдоштаро пурсамар истифода мебаранд.  

Дар нахустнамоиши «Бозгашт», ки аз ноҳияи Шаҳритус наворбардорӣ 

шуд, сокини ноҳия Руқия Абдурасулова иброз медорад: «…ман хурсандам, ки 

имрӯз дар хоки Ватани азизам ҳастам. Духтарчаам Давлатморо ёфтам. 

- Чӣ, ҳангоми фирорӣ шуданатон духтарчаатро ба худ набурда будед? 

- Дар талотуму гурезу гурез духтарамро гум кардам, шаш моҳ дар фироқи 

ӯ сӯхтам». 

Дигар махсусияти кори муҳаррир дар он зоҳир мегардад, ки матни паси 

кадр бо мазмуну муҳтаво ва кадрҳо бояд мутобиқат намояд. Илова бар ин, 

қироат низ мувофиқи навору матн сурат мегирад. Муҳаррир аз аввали солҳои 

даргирӣ бевосита дар паҳлуи гурезагон буд, дарди дили онҳоро медонисту 

мешунид ва хулосаҳои худро дошт, суханонаш ҳадафрас баромаданд. Ба 

таъкиди муҳаққиқ М.Сафарзода, «Телевизион на танҳо ба бинанда, балки ба 

худи журналист низ таъсири зиёд расонида, ӯро ба худ тобеъ гардонида 
                                                 
58 Умарова Г. Телевизион ва воқеияти Тоҷикистон. / Г.Умарова. – Душанбе, 2011. – С. 68. 
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метавонад. Журналисти телевизион бо баромадҳои пай дар пай дӯсти 

боэътимод ё аъзои доимии ҳар хонадон мегардад»59. 

Муҳити барномасозӣ, доираи фарогирии фаъолияти телевизион, 

омодакунии барнома метавонад худи нигорандаро тағйир диҳад, ба истилоҳ 

журналистикаи соҳавӣ низ буда метавонад. Гузашта аз ин, маҳз ба воситаи ин ё 

он барнома ва таҳлили мавзуъҳои мушаххас муҳаррирро бинанда мешиносаду 

эътироф менамояд. Масалан, Шералӣ Мустафоқуловро ҷомеаи мо ҳамчун 

журналисте мешиносад, ки барномаҳои ваҳдатсароёна, тараннумгари сулҳу 

оштӣ ва ризоияти миллӣ таҳия менамояд. 

Тавре ишора гардид, яке аз махсусиятҳои фаъолияти Шералӣ 

Мустафоқулов омода кардани матни пурмуҳтаво ва қироати он аст. 

«Таъсирнокии матни журналистӣ ба таъсири амалии он ва дараҷаи ташаккули 

афкори омма вобаста аст. Табиист, ки журналист тавассути матн ва гуфтор ба 

шуури омма таъсир мерасонад, барои дарки масъалаҳои муҳимми иҷтимоӣ ва 

ҳалли онҳо мусоидат мекунад, оммаро ба фаъолмандӣ ва дахолат намудан ба 

ҳаёти иҷтимоӣ, саҳм гузоштан ба инкишофи ҷомеа даъват менамояд»60. 

Ш.Мустафоқулов силсилабарномаи «Во ғарибӣ…»-ро пурмуҳтаво ва 

таъсиргузор омода менамуд. Дар ҷараёни барномасозӣ ҳам навору андешаи 

гурезагон ҷой мешуд ва ҳам даъвати сокинон ба ҳаёти осоишта. Бо ҷой додани 

мусоҳибаи хешовандони гурезагон аз ҷомеа як навъ даъват мегардид, ки мо 

бояд нисбат ба ин воқеа беаҳаммият набошем ва якҷоя барои баргардонидани 

гурезагон талош намоем. Ба таъкиди профессор М. Муродов, «…матни 

журналистӣ бояд мавзуи муайянро фаро гирифта, ҳақиқати воқеаро инъикос 

кунад, барои ошкор намудани ташаккули зуҳуроти объективии минбаъда 

мусоидат намояд»61. 

Ҳарчанд муҳтавои барномасозии Шералӣ Мустафоқулов дар ҳамон давра 

як буд, аммо ҳар барномаи омодагардида бо матн, навор ва андешаҳои алоҳида 

ҷолиби диққат ва омӯзиш таҳия мегардиданд. Ҳамин дигаргуниву рангорангӣ 
                                                 
59 Сафарова М. Таъсири телевизион ва афкори умум / М. Сафарова. – Душанбе, 2018. – С. 12. 
60 Муродов М. Асосҳои эҷодии журналистӣ. / М Муродов. – Душанбе, 2014. – С. 71-72. 
61 Ҳамон ҷо. 
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аз ҳаёти гурезагон буд, ки бинанда ин барномаро мудом интизор мешуд. Ба 

ибораи дигар, хати сюжет дар рафти барномасозӣ баръало мушоҳида мегардид.  

Идомаи барнома чунин аст: 

«Оре, душвор аст, дидани чунин зиндаҷудоиҳо, ки сабабгори 

мансабталошии иддае ба ном сиёсатмадорон буданд. Ҳоло мисли Руқия садҳо 

ҳамватанони мо дар фироқи наздикони худ месӯзанду рӯзу шабҳоро бо оҳу 

нола паси сар мекунанд». Муҳаррир ишора мекунад, ки омадани гурезаҳо ба 

Тоҷикистон аз Афғонистон ҳанӯз идома дорад. Ин аввали кор аст. Гурӯҳи 

нахустини гурезагон ба даъват ва ваъдаи Ҳукумат тариқи телевизион бовар 

карда, ба хонадони хеш баргаштанд. 

Таҳиягарони барнома пас аз анҷоми суханони боло мусиқии дилошӯберо 

истифода карданд, ки матнро пурра мекунад. Тамошобин бо дидани ин 

манзараҳо зиндагии осудаҳолона, дастархони пурфайзу хандаҳои беғаши 

тифлонро пеши назар меорад. Мақсади муаллиф эҳсос мешавад. Метавон гуфт, 

ки таблиғи сулҳу ваҳдат мавзуи асосии эҷодиёти Шералӣ Мустафоқулов 

мебошад ва ҳеҷ гоҳ аҳаммияти худро гум намекунад.  

Таҳқиқ маълум кард, ки солҳои аввали фаъолият номбурда ба мавзуъҳои 

идоравӣ барнома омода мекард, вале имиҷи муҳаррир, самаранокӣ, 

равшанфикрӣ, ҷасорат, маҳорат, дарки сиёсӣ ва бо мардум наздик будану 

фаровон истифода намудани вижагиҳои журналистикаро маҳз дар давраи омода 

намудани чунин силсилабарномаҳо пайдо намудааст. 

Барномаи дигари муҳаррир «Аз блокноти журналист» ном дорад. Ин 

барнома, асосан, пас аз ба имзо расидани Созишномаи истиқрори сулҳ ва 

ризоияти миллӣ таҳия гардид. Барнома чунин оғоз меёбад: Шералӣ 

Мустафоқулов дар утоқи корӣ телевизор тамошо дорад. Дар навор манзараи 

дар қасри Кремли шаҳри Москва имзогузории Созишномаи истиқрори сулҳ ва 

ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон оғоз меёбад. Коргардон чашмони муҳаррирро, 

ки бо диққат ба сӯйи телевизор дӯхта шудааст, нишон медиҳад. Пас аз он Борис 

Николаевич Елсин ба сухан мебарояд: «Ниҳоят, дар сарзамини тоҷикон сулҳ 

барқарор шуд…». 
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Пас аз чанд лаҳза монологи муаллиф садо медиҳад: 

«Наход? Шукр, ки ба ин рӯзҳо расидем. Чӣ қадар душвор буд». 

Муаллиф блокноташро варақ зада, рӯзҳои сахти мардуми бечора, 

ғарибию гуруснагиҳоро як-як пеши назар меорад. Бо чунин суханон барномаро 

ба анҷом мерасад: «Шукр, ки дар Тоҷикистони азизи ман сулҳ шуд!». Ба иқрори 

Шералӣ Мустафоқулов, ин барнома ҳамагӣ як маротиба омода шудааст. 

Мазмуну муҳтавои он расонидани хабари хуш ва муҳим ба ҷомеа, дастгирӣ 

кардани раванд ва инъикоси васеи он тариқи барномаи телевизионӣ мебошад. 

Тавре маълум гардид, муҳаррир аз оҷилият истифода карда, воқеияти 

баамаломадаро барномасозӣ намудааст. Кӯшиш шудааст, ки мазмуну муҳтавои 

иттилоъ гум нашавад ва бо истифода аз маҳорати касбӣ на танҳо як сюжети 

хабарӣ, балки барномаи мукаммали таҳлилӣ омода гардидааст. 

Бо таҳияи барномаҳои нишонрас Шералӣ Мустафоқулов кӯшиш 

намудааст, ки ба омодасозии филмҳои мустанади телевизионӣ низ машғул 

шавад. Таҷрибаи кофии барномасозӣ, хусусан дар масоили сиёсӣ, муносибат бо 

мардуми гуреза, созмон додани хазинаи шахсии худ бо навору сухан аз ҷараёни 

ҷанги таҳмилии шаҳвандӣ кори муҳаррирро осон намуд. Ҳамин тариқ, филми 

мустанади телевизионии «Шуълае баъд аз ғуруб» бо кӯшишу заҳматҳо таҳия 

гардид. Филм бо нишон додани турнаҳо дар фазо оғоз меёбад. Он маънои ба 

Ватан баргаштани ҳамватанон, тинҷию осоиштагиро ифода мекунад. Филмнома 

ба 10-солагии ҷашни Истиқлоли давлатӣ бахшида шудааст. Ҳаҷми он 41 дақиқа 

буда, аз саъю талошҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сарҷамъ 

намудани сокинони мамлакат, таҳкими сулҳу Ваҳдат ва дастовардҳои давраи 

соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ нақл мекунад. Муаллиф дар баробари наворҳои 

бойгонӣ, инчунин ҳаёти собиқ муҳоҷирони тоҷикро аз ноҳияҳои Шаҳритусу 

Қабодиён истифода мебарад. Дар филм манзили истиқоматии сокинони ин 

ноҳияҳо, фаъолияти онҳо дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ, ободонию 

созандагӣ нишон дода мешавад. Дар филм суханронии шахсони баруманди 

ноҳияҳои мазкур, қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ Талбак Садриддинов, собиқ 

депутати Шурои Олии Тоҷикистон Аҳлиддин Афғонов ва Раиси хоҷагии 
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«Авесто» Раҳматулло Абдуллоев оид ба хизматҳои Пешвои миллат дар сарҷамъ 

намудани сокинони мамлакат, таҳким бахшидани сулҳу осоиштагӣ дар 

ҷумҳурӣ намоиш дода мешавад.  

Муваффақияти филм дар он аст, ки ҳаёту зиндагии сокинон ба таври 

воқеӣ нишон дода мешаванд. Худи онҳо нақл мекунанд, ки баъди баргаштан аз 

Афғонистон на танҳо манзилҳои худро барқарор карданд, инчунин зиндагии 

хушу хуррам насибашон гардид. Аз ҳисоби кишоварзӣ ва фоидаи он шароити 

зиндагиашонро сол ба сол беҳтар мегардонанд. Ҳамаи ин дастовардҳоро ба 

пойдории сулҳу Ваҳдат ва саъю кӯшишҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

нисбат медиҳанд. Онҳо тинҷию осоиштагии Ватанро беҳтарин неъмат арзёбӣ 

намуда, онро асоси дастовардҳои имрӯза меҳисобанд. 

Дар филми мустанади «Шуълае баъд аз ғуруб» истифодаи наворҳои 

бойгонӣ, суханрониҳои Сарвари давлат дар минбарҳои Созмони Милали 

Муттаҳид ва дигар чорабиниҳои байналмилалӣ матни муаллифро нишонрас 

гардонидааст. Аз тариқи телевизион пахш намудани чунин наворҳо дастгирӣ 

кардани сиёсати сулҳофарии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таҳкими 

бахшидани раванди сулҳу Ваҳдат дар Тоҷикистон дониста мешавад.  

«Шуълае баъд аз ғуруб» ном гирифтани филм бо он мақсад аст, ки бо 

бозгашти гурезаҳо ба имзо расидани Созишномаи истиқрори сулҳ аз ҷониби 

Сарвари давлат ва роҳбари мухолифин ноумедию руҳафтодагиҳо аз дилҳо 

зудуда гардида, ҷойи онро боварӣ ба фардои нек ишғол намуд. Дар филм 

олимони шинохтаи тоҷик Абдуқодир Маниёзов ва Иброҳим Усмонов дар бораи 

ҷаҳду талошҳои Сарвари давлат ҷиҳати сарҷамъ намудани аҳолии мамлакат 

андешаронӣ намуда, Президенти маҳбуби кишварро ба гирифтани ҷоизаи 

Нобел дар соҳаи сулҳ пешниҳод менамоянд. «Соли 2012 ба муносибати 20-

солагии Иҷлосияи тақдирсози 16-уми Шурои Олии Тоҷикистон ман ба 

истифода аз бойгонии худ филми мустанади телевизионии «Вақт довар аст»-ро 

манзури бинандагон гардонидам. Дар ин филм кӯшиш кардам, ки ҳолати 
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равонӣ ва ногувор сокинони мамлакатро дар солҳои 1992-1993  нишон диҳам. 

Сенарияи филмро дар асоси наворҳои ҳамон солҳо омода ва қироат кардам»62.  

Мақсади муаллиф аз таҳияи филми мазкур ба бинандагон нишон додани 

вазъи мурракаби ҳамон солҳо ва монеаҳои ҷойдошта буд, ки мардум ҳанӯз 

намедонистанд. Ин фикрро дар филм собиқ депутати Шурои Олии Тоҷикистон 

яке аз ташаббускорони баргузории ин Иҷлосия сокини шаҳри Панҷакент 

Бобораҷаб Бобоев тасдиқ мекунад. 

Муҳаррир дар интихоби мусоҳибон аҳаммияти аввалиндараҷа додааст, то 

ҳар мусоҳиб сухане гӯяд, ки ба завқи бинанда асаргузор бошад. Дар филм 

мусоҳибон бо далелҳои муътамад сухан гуфтаанд, ки ин муносибат 

музаффарияти муҳаррир аст. Ш.Мустафоқулов ҳамчун муҳаррири 

соҳибтаҷриба кӯшиш мекунад, ки бо мавзуъҳои ҷолиб бинандаро дар назди 

экран нигоҳ дорад. Тамошобин бо дидани филми «Вақт довар аст» аз саҳифаи 

нави таърихи миллат воқиф мегардад. Барнома ба суруди ватанпарваронаю 

нишон додани дастовардҳо, созандагию бунёдкориҳо анҷом меёбад. 

Баъдтар, муҳаррир Шералӣ Мустафоқулов мақсад мегузорад, ки бо ҳамин 

унвон  «Вақт довар аст» барномаро идома дода, дар рӯзҳои ҷашни Истиқлол ва 

Ваҳдат онро манзури бинандагон гардонад. Алҳол дар бойгонии муаллиф ва 

телевизиони «Тоҷикистон» 5 қисми филми мазкур маҳфуз буда, барои наслҳои 

оянда хизмат мерасонанд. 

Барномаю филмҳои мустанади телевизионии офаридаи муҳаррир Шералӣ 

Мустафоқулов саҳифаҳои таърихи навини давлатдории тоҷиконро ғанӣ 

гардонида, баъди гузашти солҳо барои наслҳои оянда аҳаммияти худро гум 

нахоҳанд кард. Барномаҳо муҳаррири нозукбину дурандеш, босабру таҳаммул 

ва боҷасорат будани мавсуфро нишон медиҳанд. Ҳар барномаи таҳияшуда дар 

доираи мушаххасоти касбии журналистика омода шудааст. 

Дар телевизиони «Тоҷикистон» муҳаррирони зиёд аз замони таъсис то 

имрӯз фаъолият кардаанду карда истодаанд, аммо касбият дар фаъолияти 

                                                 
62 Суҳбат бо Ш.Мустафоқулов. 2021 – 27 апрел. 
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меҳнатии он муҳаррире зоҳир мегардад, ки дар воқеъ махсусият, вижагиҳои 

назаррас ва фарқкунанда дар барномаҳоя аён гардад. 

Ба андешаи А. Ҳакимзода, муҳаррир, пеш аз ҳама, бояд воқеанигор 

бошад, ва ба мардум ҳаёти мавҷударо ба таври реалӣ нишон диҳад. «Як 

хусусияти кори муҳарририро дар он мебинам, ки вай бояд пешоҳанги ҷомеа 

бошад. Муҳаррир-журналист бояд пеш аз бинанда қадам занад»63. 

Фаъолияти муҳарририи Абдулмаҷид Ҳакимзодаро таҳлил мекунем. 

Номбурда, асосан,  фаъолияти рӯзноманигориро аз моҳи январи соли 1982 дар 

телевизиони «Тоҷикистон» оғоз намудааст.  

- Фаъолияти ман дар идораи таҳия ва нашри барномаҳо ба ҳайси 

муҳаррири хурд оғоз гардид. Дар оғоз фаъолияти ман техникӣ маҳсуб меёфт ва 

сеткаи барномаҳоро таҳия менамудам. Баъдан, ман ба наттоқон матн омода 

мекардам. Матни омодакардаи ман аз назари муҳаррир ва директори барномаҳо 

мегузашт64.  

Абдулмаҷид Ҳакимзода, ки дар самти муҳаррирӣ таҷрибаи зиёд дорад, 

таъкид намуд, ки дар идораи пахши барномаҳо бо такя ба мактубҳои омада 

барнома мекардам. Барномаи аввалини ман дар бораи яке аз муаллимаҳои 

синфҳои ибтидоии мактаби №52-и шаҳри Душанбе дар жанри очерк омода 

гардида буд. 

Муҳаррир ҳангоми фаъолият дар шуъбаи кино барномаҳои «Дар олами 

кино», «Экран ва ҳаёт», «Навгониҳои кино» ва «Саёҳат бо кинокамера»-ро 

омода намудааст. Ҳарчанд ин барномаҳо яке дигареро пурра мекунанд, лекин 

бо тарзи пешниҳод аз ҳам фарқ мекунанд. Муҳаррир – таҳиягари барнома бо 

истифода аз унсурҳои гуногуни барномасозӣ ин намоишҳоро омода кардааст.  

Барномаи «Дар олами кино» аз саҳифаҳои гуногун иборат буд. Агар дар 

бахши аввали барнома фаъолияти ин ё он коргардон дар шакли очерки 

портретӣ пешниҳод мегардид, дар бахши дуюм ягон филм мавриди таҳлил 

қарор мегирифт. Дар саҳифаи минбаъда таҳиягарон ба навгониҳои кинои тоҷик 

                                                 
63 Суҳбат бо А. Ҳакимзода. 2021 – 26 апрел. 
64 Ҳамон ҷо. 
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мароқ зоҳир мекарданд. «Муҳимтарин ҷиҳати барномаи телевизион мазмуни 

вай аст, ки ба функсияи ҷамъиятии он мувофиқат мекунад. Ҳамбастагии 

ҷузъиёти майяни мавзуӣ, қонуни асосии барномасозӣ дар телевизион 

мебошад»65, - гуфтаанд муҳаққиқон А.Саъдуллоев ва М.Шоев. 

Ҳар як барнома хати сюжет дорад ва пай дар пай ифшо менамояд, ки 

намоиш самти муайян дошта, мавод то кадом андоза пурсамар ва ба маврид 

истифода мегардад. «Ҳамон солҳо асосан ду манбаи киноофарӣ дар Тоҷикистон 

мавҷуд буд - Тоҷикфилм ва Телефилм. Яъне дар баробари фаъолияти 

Тоҷикфилм дар назди Кумитаи телевизион ва радио як идораи филмофарӣ 

фаъолият мекард. Ин идора низ ба офаридани филмҳои илмиву оммавӣ машғул 

буд. Филмҳои бадеӣ камтар таҳия мешуданд»66.  

Барномаи «Экран ва ҳаёт» бештар инъикосгари филмҳои мустанад буд. 

Давомнокии он аз 15 то 30 дақиқаро дар бар мегирифт. Дар барнома филмҳои 

мустанад аз паҳлуҳои мухталифи хоҷагии халқи мамлакат инъикос гардидаанд. 

Масалан, фаъолияти заводи алюминии тоҷик, азхудкунинии датшҳои Данғара 

ва обёрии  онҳо, ҷараёни бунёди НБО «Роғун» ва «Норак» аз масоили асосие 

буданд, ки дар ҳамон давра дар филмҳои мустанади ин муҳаррир ҷой 

гирифтанд.  

Ҷолибият ва махсусияти дигари барнома ин буд, ки дар баробари 

пешниҳоди филм ба бинанда  масъулин бевосита ба макони зарурӣ рафта, исбот 

мекарданд, ки,  воқеан, ин мавзеъ барои омодакунии филми мустанад зарур аст. 

Дар раванди барнома коршиносони касбӣ ҳам баромад мекарданд. Ҷой додани 

андешаи коршиносон омили муҳимми барнома буд. Андешаи муҳаррир ба 

андешаи филм маҳз ба воситаи сухани коршинос тавъам мешуд. Аз ин лиҳоз 

дар ҳар барнома на кам аз се коршинос иштирок менамуд. Барандаи барнома 

номзади илми фалсафа Исомиддин Салоҳиддинов бо коршиносон баҳсҳои 

тӯлонӣ мекард. Дар баробари ҷалби коршиносон барнома эксперти доимӣ 

дошт. Ин  Саодат Азизова буд. 
                                                 
65 Саъдуллоев А. Асосҳои журналистикаи телевизион (бахши аввал) / А.Саъдуллоев. 
М.Шоев. – Душанбе, 2005. – С. 26. 
66 Суҳбат бо А. Ҳакимзода. 2021 – 17 май.  
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Қисмати хотимавии барнома дар студияи телевизион сурат мегирифт. 

Баъд аз он ки филм дастрас мегардид, таҳиягарон ба макони филмофарӣ рафта, 

наворҳои иловагӣ мегирифтанд. Сипас, муҳаррир қисман маводи барномаро 

коргард мекард. Коршинос ба студия даъват мегардиду сари ин филм сухан 

мегуфт. Дар рафти барнома порча аз филм ва навори сабтгардида ҷой дода 

мешуд. Суҳбати барандаву меҳмон ба ҷараёни барнома ранги дигар мебахшид. 

Баъд аз чандин нашр барандаи барномаро иваз гардида, ба ҷои Исомиддин 

Салоҳиддинов доктори илми фалсафа, фарҳангшинос  Саъдуло Раҳимов 

барандагиро ба уҳда гирифт.Барномаи «Экран ва ҳаёт» дар як ҳафта як 

маротиба пешниҳод мегардид. 

 Барномаи дигари муҳаррир «Навигариҳои кино» буд. Дар ин барнома 

муҳаррир-таҳиягар А. Ҳакимзода тасмим мегирад, ки барандаи барнома 

мутахассиси соҳа бошад. Ато Аҳроров - синамошиноси тоҷик, ба ҳайси баранда 

даъват мегардад. Ин барнома низ коршиносони доимӣ дошт - Тоҳир Собиров ва 

Соро Сабзаалиева. Дар барнома сухан дар мавриди навгониҳо дар филмофарӣ 

мерафт ва коршиносон аз вижагиҳои махсуси ин ё он филм ёдовар мешуданд. 

Муҳаррир бо мақсади инъикоси саривақтӣ ва пешниҳоди барномаи хубу 

диданӣ барномаи «Саёҳат бо кинокамера»-ро таҳия намуд. Барандаи барнома 

доктори илми география, профессор Холназар Муҳаббатов интихоб гардид. 

Ёдгориҳои таърихиву меъмории Тоҷикистон дар барнома мунтазам инъикос 

мешуданд. Рафти барномасозӣ чунин буд, ки ҳар як ёдгорӣ пурра таҳлил шуда, 

маълумотҳои ҷолибу раднопазир ба бинанда пешниҳод мегардид.  

Ҳамаи ин барномаҳо дар вақту замони муайян тариқи телевизиони 

«Тоҷикистон» ба бинанда пешниҳод гардидаанд, ки дар онҳо муҳаррир 

А.Ҳакимзода саҳм дорад. Маълум мегардад, ки фаъолияти муҳарририи мавсуф 

дар идораи кино ба таҳияи барномаҳо дар ин мавзуъ рабт дорад. 

Таҳқиқ маълум намуд, ки солҳои 1988-1991 муҳаррир дар шуъбаи 

иқтисоди телевизиони «Тоҷикистон» барномаҳои «Арзу тӯли иқтисод», 

«Видеоканали бозаргон» ва «Манзил-93»-ро омода намудааст. Макони асосии 

банаворгирии барнома «Иттиҳодияи  истеҳсолии нассоҷиии тоҷик», «Корхонаи 
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яхдонбарории Помир» ва «Корхонаи истеҳсоли мошинҳои тиҷоратӣ» буданд. 

Барнома бо студияи сайёри телевизион (ПТС) сабт мегардид.  

- Мо ба воситаи студияи сайёри телевизион (ПТС) се маротиба ба шаҳри 

Кӯлоб рафта, аз Маркази тиббӣ (он вақт калонтарин маҳсуб меёфт), коргоҳи 

дӯзандагӣ ва хоҷагии калонтарини шаҳр барнома омода намудем67. 

Дар ҳамон солҳо сабт намудани барнома бо студияи сайёри телевизион 

(ПТС) кори саҳлу осон набуд. Лекин муҳаррир бо мақсади пешниҳоди 

барномаи диданӣ ва ҳадафрас ба мушкилиҳо нигоҳ намекард. Ин барнома 

ҳаҷман низ калон буд - аз 1 то 1 соату 45 дақиқа.  

Барномаи «Манзил-93» дар доираи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар самти таъмини аҳолӣ бо манзил таҳия мешуд. Барномаи 

қабулшуда тақозо мекард, ки то соли 1993 тамоми аҳолии кишвар бо манзил 

таъмин карда шаванд. Муҳаррир аз шаҳру ноҳияҳои Душанбе, Норак, Левакант, 

Конибодом, Хуросон, Гулистон ва ғайра, ки татбиқи лоиҳа дар онҳо ҷараён 

дошт, барнома омода намудааст. Хусусияти барнома аз он иборат буд, ки 

таҳиягарон бевосита ба маҳалли ҳодиса рафта, барнома сабт мекарданд. 

Имконияти техникӣ маҳдуд буд, овоз дар дигар лента ва кадр дар дигар лента 

сабт мешуд. Ҳангоми баробаркунии овозу кадр мушкилӣ пеш меомад, аз ин рӯ  

масъулин аксар вақт стенд-ап намегирифтанд. 

Қисмати дигари барнома бо иштироки фаъолони лоиҳа дар студия ҷараён 

мегирифт. Барнома то анҷоми лоиҳаи таъмини аҳолӣ бо манзил рӯйи эфир буд. 

«Ёд дорам, дар солҳои аввали фаъолияти телевизион барномаи «Хоби ширин 

хурдтаракон» мерафт. Дар ин барнома пайваста Фотима Ғуломова афсонаҳо 

нақл мекарданд. Овозашон форам, имову ишораашон фаҳмо ва забонашон 

тоҷиконаву гӯшнавоз буд. Солҳои аввал танҳо худашон дар экран буданд. Бо 

мурури замон лӯхтакҳо низ Фотима Ғуломоваро ҳамроҳӣ мекарданд. Ин 

барнома як муддат аз миён рафт. Мо онро дубора бо номи «Ман, ту ва мултик» 

зинда намудем»68. 
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Барномаи «Ман, ту ва мултик» дар заминаи шуъбаи бачагона  таъсис ёфта 

буд. Баранда Назирмад Мӯсоев бо истифода аз филмҳои рангину ҷолиби 

тасвирӣ рӯ ба рӯ ба бинанда истода, ҳаёти онҳоро рангин менамуд. Филмҳои 

пешниҳодгардида тарҷумаи тоҷикӣ доштанд, ки дар ин кор ҳунармандон ҷалб 

мешуданд ва ба ин васила, филмҳои тасвирӣ писанди тамошобинони хурдсол 

мегардид. Барнома ба мисли имрӯза на ҳар рӯз, балки бо истифода аз 

имкониятҳои техникӣ дар як ҳафта як маротиба пахш мегардид, ки дар таълиму 

тарбияи насли хурдсол нақш мегузошт. Дар ин самт муҳаққиқ М. Сафарова 

зикр медорад: «Воситаҳои ахбори омма, махсусан телевизион, айни ҳол дар 

қатори оила, боғча, мактаб ва дигар ниҳодҳои иҷтимоӣ дар тарбияи насли 

наврас нақши муассир дорад»69. 

Дар ҳамаи барномаҳои зикршуда А. Ҳакимзода ҳамчун муҳаррир 

иштирок намудааст, на ба сифати баранда. Фаъолияти муҳарририи номбурда 

солҳои баъдӣ дар шуъбаи ахбор ранги дигар гирифт. Муҳаррир бо диду 

ҷаҳонбинӣ сужаву гузоришҳои хосаеро омода менамуд. Чун аз лиҳози сиёсӣ 

таҷрибаи бой дошт, зарур шуморида шуд, ки инъикоси масъалаҳои иҷтимоӣ ва 

сиёсиро бар дӯш гирад. Нақши номбурда дар омодасозии солномаҳо бахшида 

ба ҷашни Истиқлоли давлатӣ назаррас аст. Аз ҷумла, ба истиқболи 13-солагии 

Истиқлоли давлатӣ дар 13 филми мустанд ҳамчун муҳаррир–таҳиягар саҳми 

шоиста гузошт ва дар ҷашни 15, 20 ва 25-солагии Истиқлоли давлатӣ дар 

таҳияи 5 филмнома иштирок кард. 

Дар маҷмуъ, фаъолияти муҳарририи А.Ҳакимзода сермаҳсул дониста 

мешавад. Нуктаи муҳим ва вижагиву махсусияти муҳаррир дар он аст, ки ҳамаи 

барномаҳояш бо ҷалби мутахассисони соҳа рӯйи кор омадаанд. Барандаи 

барномаҳои муҳаррир мутахассиси соҳа буд. 

Аз фасли сеюми боби якум чунин хулоса баровардем: Махсусияти 

фаъолияти муҳаррир дар телевизиони «Тоҷикистон» якранг набуда, гуногун 

аст. Ин хусусиятҳо дар такя ба самти фаъолияти телевизион ва доираи 

мавзуъҳои баррасикунандаи муҳаррир сурат мегирад. Муҳаррирро зарур аст, ки 
                                                 
69 Сафарова М. Таъсири телевизион ба афкори умум / М. Сафарова. – Душанбе, 2018. – С. 104. 
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дар раванди фаъолият ба иқдом ва шеваи пешгирифтаи ҳамон телевизион такя 

намуда, барнома омода созад. Ҳодисаву воқеиёти рӯз низ ба хусусияти касбии 

муҳаррир таъсир мегузорад.  

Аз  таҳқиқи боби якум чунин хулоса баровардем: 

1. Дар барномасозии телевизион муҳаррир чеҳраи вижа дониста мешавад. 

Агарчи солҳои қаблӣ фаъолияти ӯ камранг ва ё пасипарда сурат 

мегирифт, дар солҳои соҳибистиқлолӣ мақоми муҳаррир муҳим арзёбӣ 

мегардад. 

2. Вазифаҳои муҳаррир ва журналист дар телевизион як мафҳумро ифода 

мекунанд, аммо бо назардошти вазифаҳои идоравӣ ва шуъбаҳои 

фаъолияткунанда метавонанд фарқ намоянд. Аксарияти кормандони 

телевизион вазифаи муҳарририро иҷро карда метавонанд. 

3. Вазифаи муҳаррирон дар барномаҳои субҳгоҳӣ ва иттилоотӣ таҳлил 

намудани маводи қаблан омодашуда аст. Онҳо назорат мебаранд, ки 

ғалати ҷиддӣ ва ё сиёсӣ дар эфир садо надиҳад. 

4. Муҳаррир дар таҳияи шоу-барномаҳо, баҳсу мунозира, мизҳои мудаввар ва 

суҳбат пешбарандаи намоиш ва ҷалбкунандаи аудитория дониста мешавад. 

Дар ин маврид уҳдадориҳои дигар ҳам ба муҳаррир хос бошад, иҷро 

намудани он ба доираи салоҳиятнокии ӯ шомил мегардад.  

5. Дар шароити муосир шаклгирии муҳаррири чандрасонаӣ дар 

телевизионҳои «Тоҷикистон» ва «Сафина» мушоҳида карда мешавад. 

Воқеият ва рушди босуръати васоити гуногуни техникӣ тақозо менамояд, 

ки муҳаррир дониш ва малакаҳои соҳавии худро бояд мунтазам тақвият 

бахшад. 
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БОБИ II. 

НАҚШИ МУҲАРРИРИ ТЕЛЕВИЗИОН 

ДАР ҶАРАЁНИ ТАҲИЯИ БАРНОМА 

 

II. 1. Вазифаи муҳаррир дар давраи омодакунии барнома 

 

Техникаи нави мухобиротию рақамӣ ва интернет имрӯз манбаи асосии 

дастрасӣ ба ахбори фаврӣ гардидааст. Ҳамзамон хабари нодаркор (ба шумули 

спам, вирус) тавассути ин мухобирот вориди фазои иттилоотӣ мегардад. 

Афзоиши ахбори гуногунсатҳу гуногунмавзуъ дар назди кормандони 

телевизион, аз ҷумла муҳаррир, вазифаҳои навро пеш гузоштанд. Ташаккули 

вазифаи муҳаррир як навъ бозтоби ин ҳақиқати иҷтимоиро мемонад ва аз 

таҷрибаи ҳамарӯзаи корӣ маншаъ мегирад. Солҳои қаблӣ муҳаррир барномаро 

назорат мекард, далелҳоро месанҷид ва ба ниёзҳои ҷомеа мувофиқ будан ё 

набудани намоишро муайян месохт. Бо иваз шудани сохти ҷамъиятӣ фаъолияти 

муҳаррир низ дигар шуд. Дар баробари иҷро намудани масъулияти 

ташкилотчигӣ, муҳаррири телевизион продюсер (сарпараст)-и барнома 

гардидааст.  

Муҳаррири телевизион барои омодагӣ, сабти пурраи барнома, 

эътимоднокии мавод, тарзи пешниҳод, сенария ва бунёди образҳо дар эфир 

вазифадор аст. 

Дар моддаи 1-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуоти 

даврӣ ва дигар васоити ахбори омма» омадааст: «журналист  шахси воқеиест, 

ки ба ҷамъоварӣ, таҳрир ва омода намудани ахбору мавод барои редаксияи 

воситаҳои ахбори омма машғул буда, бо ин редаксия тавассути шартномаи 

меҳнатӣ ё дигар муносибатҳои шартномавӣ алоқаманд аст ва аз рӯйи ваколати 

ба ӯ додашуда фаъолият менамояд ва ё узви иттиҳодияҳои касбии журналистон 

мебошад»70.  

                                                 
1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар васоити ахбори омма». 
– Душанбе, 19 марти соли 2013. № 961 – С. 1. 
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Дар замони Истиқлоли давлатӣ дар самти фаъолияти муҳаррир дар ВАО 

дастурҳои мушаххасе ба табъ расидаанд, ки аз рӯйи онҳо фаъолияти ҳамарӯзаи 

кормандон ба роҳ монда мешавад. Аз ҷониби дигар, уҳдадориҳои кунунӣ 

фаъолияти муҳаррирро аз лиҳози ҳуқуқӣ таъмин менамоянд, яъне 

Конститутсияи кишвар, Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуот 

ва дигар васоити ахбори омма», «Дар барои телевизион ва радиошунавонӣ», 

«Дар бораи иттилоот», «Дар бораи сирри давлатӣ», «Дар бораи номгӯйи 

маълумоти дорои сирри давлатӣ», «Дар бораи табъу нашр», «Дар бораи 

реклама», «Дар бораи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он» ва дигар 

санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ кафолат медиҳанд, ки муҳаррир бо такя ба қонунҳои 

мавҷудаи соҳавӣ расман фаъолият намояд.  

Дар китоби «Рӯзноманигори мустақил» омадааст: «Журналистоне, ки 

меъёрҳои ахлоқиро риоя мекунанд, ба одамон суханҳоеро нисбат намедиҳанд, 

ки онҳо дар асл нагуфтаанд. Ҳамчунин вонамуд намесозанд, гӯё дар ҷое 

будаанд, ки ҳатто қадамашон нарасидааст»71. Муҳаққиқ И.К. Усмонов аз 

ҳақиқатнигорӣ ёдовар гардида, таъкид мекунад, ки: «Асли ҳақиқатнигорӣ дар 

ҳамаи журналистикаи дунё эътироф мешавад. Дар бисёр ҷойҳо ба таври 

ҳақиқат ва дар бисёре аз нашрияҳо ҳадди ақалл эътирофи забонӣ ба амал 

меояд»72. 

Гуфтан ҷоиз аст, ки уҳдадориҳои муҳаррир ва журналист дар як сатҳ 

меистанд, зеро, асосан, ҳар ду дар замони имрӯза як вазифаро иҷро менамоянд. 

Гузашта аз ин, нигорандаи матлаби телевизионӣ журналист ном бурда 

мешаваду дар муассиса бо номи муҳаррир воҳиди корӣ ҷудо гардидааст.  

Муҳаққиқ И.Н. Кемарская бар ин ақида аст, ки муҳаррир дар раванди 

барномасозӣ ҳамчун роҳбар амал намуда, «кори аъзои дастаро бо мақсади 

расидан ба ҳадафи асосӣ бо истифодаи идеяҳои гуногун ташкил менамояд»73. 

                                                 
71 Поттер Д. Рӯзноманигори мустақил / Д.Поттер. – Душанбе, 2011. – С. 123. 
72 Усмонов И. К. Шарҳи меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон / И. К. 
Усмонов. – Душанбе, 2011. – С. 14. 
73 Кемарская И.Н. Телевизионный редактор. / И.Н. Кемарская. – М., 2015. – С. 17. 
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Бояд сухани муҳаррир дар раванди омодасозии барнома шунида шавад ва 

гурӯҳи эҷодӣ андешаи ӯро гӯш кунанд. Ҳарчанд коргардон баъд аз омода 

гардидани сенария бевосита бо баранда кор мекунад ва ё агар сабти барнома 

дар студия сурат гирад, сари дастгоҳ (пулт) менишинаду бо иҷозати ӯ барнома 

оғоз меёбад, вале дар як вақт муҳаррир ҳуқуқ дорад дар ҷараёни барнома 

сабтро боздошта, андешаи худро изҳор намояд, зеро баранда аз рӯйи матни 

тайёршуда барномаро пеш мебарад. Бо чунин амал муҳаррир метавонад, 

садоҳои зиёд (интершум)-ро пешгирӣ кунад ва меҳмононро дар доираи мавзуи 

асосӣ нигоҳ дорад. Аз ҷиҳати дигар, ин омил ба инобат гирифтани раванди 

танзими барнома аст. 

Садоҳои иловагӣ ё интершум боис мегардад, ки бинанда аз тамошои 

барномаҳои телевизионӣ дур гардад. Риояи таносуби сухан ва кадр аст, ки 

ислоҳи он вазифаи ҷонии муҳаррир дониста мешавад. 

Таҳқиқ нишон медиҳад, ки барномаҳои таҳлилиро бевосита муҳаррир 

омода мекунад. Хусусан, дар рафти суҳбат бо мутахассиси ин ё он соҳа рӯ ба рӯ 

будани муҳаррир бо бинанда яке аз унсурҳои барномасозӣ дар телевизион 

дониста мешавад. Ба нақли Р.Абдусаломова: «Тасвири ҷолиб, овози хушу 

муттасил, услуби возеҳ, далели муносиб бинандаро ба экран бештар ҷалб 

менамояд»74. 

Далели муносиб ва санҷидашударо маҳз муҳаррири барнома интихоб 

менамояд, ӯ пайиҳамии суҳбатро вобаста ба хати сужа таъмин мекунад. 

Истифодаи баранда дар барномаҳои калони таҳлиливу танқидӣ ва проблемавӣ, 

шоу-барномаҳо ва суҳбатҳои ихтисосӣ боис гардид, ки мутахассисони ин ё он 

соҳа аз ноуҳдабароии баранда ва маълумоти кофӣ надоштани рӯзноманигорон 

сухан гӯянд, зеро вай дар назди ҷомеа на наттоқ, балки муҳаррир ва ё 

журналист шинохта мешавад.  

Аз ин рӯ дар даҳсолаи охир бо дарки масоил ва тағийр додани андешаву 

тафаккур ва нигоҳи ҷомеа ба фаъолияти муҳаррир-журналист, кормандони 

ВАО, хусусан барандагони намоиш, мақсад гузоштанд, ки рафти 
                                                 
74 Абдусалом Р. Телевизион оинаи зиндагист/ Р. Абдусалом . – Душанбе, 2002. – С. 43. 
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барномасозиро назорат карда, бо фарогирии мавзуъҳои мубрам рӯ ба рӯ бо 

бинанда ба таҳлил машғул шаванд. 

Аснои суҳбат адиб ва драматург Меҳмон Бахтӣ таъкид намуд: «Барои 

барномаи хубу диданӣ омода кардан бояд ба мавзуи хуб рӯ овард, мавзуи 

ҷолибу рӯзмарраро пайгирӣ намуд ва синну солро ба инобат гирифт. Яъне се 

категория  калонсолон, ҷавонон ва хурдсолон ҳатман ба инобат гирифта 

шаванд»75. 

Дигар уҳдадориҳои муҳаррир интихоби дурусти мавзуъ аст. Агар ин 

талабот ба асос гирифта нашавад, маълум мегардад, ки муҳаррир барои пур 

намудани сеткаи барномаҳо мавод омода менамояд. 

Муҳаққиқ А.Абдуллоева менависад: «Ҳар барнома бо иштироки гурӯҳи 

калони мутахассисон: муҳаррир, наворбардорон, коргардонҳою нурпошон, 

овозбардорон, наттоқон, муҳандисон, техникҳо ва дигар гурӯҳҳои ёрирасон 

таҳия ва пахш мешавад. Вобаста ба паҳлӯи амал, табиати телевизион навори 

табииро меписандад, аммо дар ин баробар аз журналист якчанд сифатҳоро 

талаб мекунад: дониши ҳаматарафа, ҷаҳонбинии васеъ, аз худ кардани масъала 

ва нутқи возеҳ»76.  

Агар журналист-муҳаррир дорои донишу маҳорат ва ҷаҳонбинӣ бошаду 

мавзуи матраҳшавандаро аз худ карда тавонад, намоиш бо сифати баланд ва 

дорои мазмуну муҳтаво омода мегардад. Муҳаррир менависад, таҳрир мекунад 

ва рӯ ба рӯ бо бинанда ба таҳлили мавзуъ шуруъ менамояд, яъне журналист-

муҳаррир, муҳаррир-муаллиф, муҳаррир-таҳлилгар ва ниҳоят, муҳаррир-

барандаи барнома. 

Масъулияти муҳаррир дар таҳияи барнома нисбатан ҷиддӣ аст. Пеш аз 

ҳама, интихоби мавзуъ, тайёр кардани сенария, даъвати коршиносону 

таҳлилгарон ва мусоҳибон аз амалҳое ҳастанд, ки дар қадами аввал муҳаррир 

сари он андеша мекунад. 

                                                 
75 Суҳбат бо М. Бахтӣ. 2021. – 24 апрел. 
76Абдуллоева А. Аҳамияти барномаҳои мустақим дар рушди афкори ҷамъиятӣ / А. 
Абдуллоева, // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 
2016. – №4/1 (195). – С. 275. 
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Ба қавли В.А.Саруханов, шаш марҳилаи асосии эҷоди намоиши 

телевизионӣ вуҷуд дорад: таҳияи ғоя ва консепсияҳо; ҷамъоварии мавод; 

навиштани сенария; наворбардорӣ; танзим; омода кардани мавод барои пахш77. 

Марҳилаҳои дар боло зикргардида имкон медиҳад, ки барнома нисбатан 

касбӣ омода гардад ва аз ҷиҳати бандубаст суфта ба назар расад. Тарзи 

пешниҳоди мавод аз масъалаҳои дигари афзалиятдошта аст. Имрӯз низ тарзи 

пешниҳод дар баробари интихоби мавзуъ дар як дараҷа меистад. Дар замони 

Истиқлоли давлатӣ ва рушди босуръати технологияи навин, дастрасии омма ба 

интернету сомонаҳои иҷтимоӣ боис гардидааст, ки дар телевизион муҳаррир 

ҷиҳати омода намудани барномаҳои мукаммалу ҷолиб кӯшиши зиёд намояд. 

Муаллиф ва таҳиягари барномаи «Сиришт» Зафар Саид соли 2011 аз 

телевизиони «Сафина» оид ба фаъолияти илмиву эҷодӣ ва вазъи оилавии 

Ҳунарманди халқии Тоҷикистон Мастона Эргашева барномаи калонҳаҷм омода 

намуд. Тавре таҳқиқ маълум намуд, барои омода кардани барнома масъулин 

талошу заҳмати бисёр кашидаанд. Яке аз хусусияти фарқкунандаи барномаи 

«Сиришт» дар он зоҳир мегардад, ки дар рафти намоиш, дар баробари матни 

пурмазмун, тасвири дақиқ ва танзими хуб, ҷой додани саҳнаҳои хурд аз ҳаёти 

қаҳрамони барнома дида мешавад.  

Дар эҷодиёти Зафар Саид тарзи пешниҳод мақоми шоиста дорад. Ҳарчанд 

муаллиф бо коргардон Алишери Муҳиддин дар якҷоягӣ фаъолият кунанд, дар 

саргаҳи кор муаллиф ва идеяи ӯ меистад. Коргардон ғояро такмил медиҳад. 

Барнома бо навозиши зебои духтарчае аз зодгоҳи сароянда ноҳияи Ҷайҳун, оғоз 

меёбад, ки гӯё вай Мастона Эргашева бошад. Духтарча бо либоси миллӣ 

дуторнавозӣ мекунад. Рӯзноманигор дар экран пайдо шуда, таъкид менамояд: 

«Ҳунар чун мағзу устухони духтарчаи 10-соларо таъсир карда буд, ки ҳар чи  

бо чашми сар медид, оҳанг буд, наво буд, садо. Ба ҷузъ ин кор, давои дигаре 

набуд, ки дили кучакашро таскин диҳад»78. 

                                                 
77 Саруханов В. А. Азбука телевидения. / В. А. Саруханов. – М. 2003. - 223 с. 
78 Барномаи «Сиришт» // Бойгонии телевизиони «Сафина». 2011. – диски 138, 1 соату 33 
дақиқа. 
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Баъд аз ин муаллиф дар назди ҳамон духтарча нишаста, дутор менавозад 

ва дубора ба дасти духтарча дутор медиҳад. Муаллиф аз назди девор дучархаро 

гирифта, то назди духтарча меояд: «Навозандагиро аз бародар омӯхт. Чун 

бародар дид, ки хоҳари кӯчакаш аз ӯ дар пеш аст, худ аз худ шарм карду дигар 

асбоби мусиқиро ба даст нагирифт ва ин ҳунарро ба кори колхоз иваз кард».  

Муҳаррир дар стенд-апи дуюм ба образ даромада, нақши бародари 

Мастонаро иҷро менамояд. Яъне навозандагиро ба кори колхоз иваз намудани 

бародари Мастона дар он зоҳир мегардад, ки муҳаррир дар даст каланд ба 

дучарха савор шуда, аз назди духтарча мегузарад. Тавъам овардани яке ба 

дигаре ва ҷой додани персонаж дар рафти барномасозӣ аз ҷолибтарин омилҳои 

кори телевизионӣ маҳсуб меёбад. 

Муҳаррир метавонист,  назди духтарча пайдо нашавад, каландро ба даст 

нагирад ва сари дучарха нанишинад. Ин амалҳоро имкон дошт дар сухани паси 

кадр ва худи қаҳрамон ҷой диҳад, аммо бо қолабшиканӣ ва ҷой додани шаклҳои 

муосир барномаро тарҳрезӣ ва диданӣ намуд. 

Дар рафти омодасозӣ муҳаррир заҳмати зиёд кашидааст. Сару либос ва 

муҳит ба давраи зиндагии объект – қаҳрамони намоиш мутобиқ гардонида 

шудааст. Агар дар ҷараёни омодасозии барнома кори масъулин аз рӯйи сенария 

сурат гирад, барнома рангинтар хоҳад шуд. 

Ба таъкиди муҳаққиқ М. Муродов: «Журналист дар таҳлили зуҳурот, 

рӯйдоду вазъият ва шарҳи факту далелҳо ба усулҳои гуногун муроҷиат 

мекунад. Барои ошкори ҳақиқат ва маърифати воқеа, ӯ аз шаклҳои гуногуни 

дониш – илмӣ, муқаррарӣ, таҷрибавӣ кор мегирад. Барои ин ӯро тайёрии 

ҳаматарафа мебояд»79. 

Тайёрии ҳаматарафаи муҳаррир дар ин барнома ба мушоҳида мерасад – ӯ 

аз хона то мактаб, аз мактаб то маҳфилҳои ҳунаромӯзиву сайқали маҳорати 

мусиқӣ, аз маҳфил то мактабӣ олӣ, аз боргоҳи ҳунару ҳунаромӯзӣ то ба бунёди 

                                                 
79 Муродов М. Асосҳои фаъолияти эҷодии журналист (қисми 1) / М. Муродов. – Душанбе, 
2007. – С. 58. 
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оилаи қаҳрамон ва ниҳоят, ба таъсиси мактаби махсус ба шогирдон қадам ба 

қадам давр мезанад. 

Дигар хусусияти фарқкунандаи муҳаррир аз он иборат аст, ки гуфтаю 

шунидаҳояшро дар мавриди қаҳрамон хуб истифода мебарад. Моҳирона 

истифода бурдани факту далел ба маҳорати нигорандагии муҳаррир вобастагӣ 

дорад. Вақте сухан дар мавриди истифодаи дутору сетор аз ҷониби мардон ва 

моҳирона истифода намудани асбоби мусиқӣ меравад, муҳаррир дар кадр 

намоён шуда  чунин мегӯяд: «Шуруъ аз солҳои 50-60 рӯйи саҳнаи ҳунар Зафар 

Нозим бо ана ҳамин асбоб ғулғула меафканду гӯшҳои ташнаи чандинсола аз 

сурудро шодоб мегардонид ва бисёриҳо эшонро пайравӣ мекарданду аз 

дунболаш мерафтанд. Аммо ин қолабро як духтараки деҳотӣ шикаст. Исбот 

намуд, ки торҳои тор на танҳо зери дасти мард нолаву навҳа мекунад, балки 

занҳо ҳам метавонанд бо ангуштони бозингарашон торро девона созанд. Ана 

ҳамин корро сокини ноҳияи Қумсангир Мастона Эргашева исбот кард»80. 

Дар ин ҷо саҳнасозӣ ба назар мерасад – бо фони сиёҳ пур намудани паси 

кадр. Муҳаррир дар студия бо рӯшноии театркунонидашуда (торик), ба истилоҳ 

«театрӣ»,  рӯ ба рӯ бо бинанда аст. Обуранги бадеӣ фаровон истифода 

мегардад. Муҳаррир ба мантиқ ва хати сужаи барнома диққати махсус додааст. 

Барнома дар жанри очерки портретӣ омода гардид. Муҳаррир бо 

истифода аз ҳунарнамоии Нурулло Абдуллоев ва Муҳаммадҷон Шодиев саҳнаи 

қаблан омодашударо дар барнома ҷой медиҳад. Фаъолмандии муҳаррир дар 

давраи омодасозии барнома дақиқан мушоҳида мешавад. Навор чунин аст: Дар 

утоқи корӣ раиси райком бо падари Мастона суҳбат менамояд. Пеш аз суҳбат, 

муҳаррир дар экран пайдо мешавад, дар ин миён иттифоқе меафтад. Рӯзе раиси 

райком падари Мастонаро ба назди худ даъват карда  чунин мегӯяд… 

Муҳаррир вориди утоқ мешавад: «Рафиқ Юлдошев, мо тавсия мекунем, ки 

духтаратон Мастонаро барои таҳсил ба пойтахт фиристед». Падар: «О,  ин чӣ 

                                                 
80 Барномаи «Сиришт» // Бойгонии телевизиони «Сафина».  2011. – диски 138, 1 соату 33 
дақиқа. 
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хел мешавад, раис, вай духтарча». Раис: Дониста бошед, ки ин тавсия худи ман 

не, тавсияи боло».  

Барои омода кардани як барномаи телевизионӣ вақт ва заҳмати зиёд сарф 

мешавад, аммо муҳаррир бо мақсади муаррифии пурраи қаҳрамони барнома ва 

ҷолиб баромадани он кӯшиш намуда, тамоми унсурҳои барномасозиро ҷой 

додааст. Истифодаи мусоҳиба (интервю) боис гардидааст, ки занҷири пайваста 

дар ягон ҷо канда нашавад ва яке дигареро пурра намояд. Дар барнома Шоири 

халқии Тоҷикистон Гулназар Келдӣ, Арбоби шоистаи санъат Ҳалим Сангин, 

Ҳунарманди мардумӣ Нуқра Раҳматова ва Ҳунарманди шоиста Сабоҳат 

Наҷмиддинова бо суханони худ тавонистанд дар чеҳракушоии қаҳрамон саҳм 

гузоранд. Дар пасманзар асбобҳои мусиқӣ намоён буд. Ин аз он дарак медиҳад, 

ки барномаи фарҳангӣ-мусиқӣ аст.  

Дар барнома тавсияҳои устодон бо шакли нав – дар саҳнаи хурд дида 

мешуд. Ҳунарманд Қиёмиддин Чақалов ҳамчун муаллим ба Дурахшони Ортиқ, 

ки нақши Мастонаро мебозад, таъкид менамояд: 

- Мастонабону! 

- Лаббай, устод. 

- Медонед, ки барои чӣ Шуморо даъват кардем? 

- Не. 

- Барои он даъват намудем, ки Шумо пешаи худро интихоб кардед, акнун 

дар ин роҳ бояд фидоӣ бошед, яъне ҳамаи талошҳои худро сарф кунед. 

- Кӯшиш мекунам.  

Ҳамаи саҳнаҳои хурд воқеӣ буданд ва маҳз барои ҳамин барнома омода 

гардидаанд. Аз мазмуну муҳтаво маълум аст, ки саҳнаҳо умумӣ набуда, ба 

эҷодиёти Мастона Эргашева бахшида мешаванд. Саҳнаҳои хурд бо мазмуни 

баланд омода шудаанд. Ҷой додани онҳо дар барнома бори дигар таваҷҷуҳи 

тамошобинро ҷалб менамояд. Дар баробари сухану навор, ҷой додани асоси 

воқеа ба таври зинда таъсири бештар дорад. Дар барнома матни паси кадр кам 

ба назар расид, ки ин хуб аст. Стед-ап+интервю+саҳнаи хурд+суруду 

мусиқӣ+навозиш имконият надоданд, ки суханҳо паси кадр гуфта шаванд ва ба 
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ин васила муҳаррир тавонист дар назди телевизион бинандаро нигоҳ дорад. 

Чунин барнома дар давраи омодасозӣ аз масъулин заҳмату масъулияти зиёдро 

талаб мекунад. 

Ҳар як муҳаррир бо вижагӣ, касбият ва қобилияту фаҳмиш барномаи 

телевизионӣ омода менамояд. Истеъдод дар ниҳоди ҳар шахс гуногун зуҳур 

мекунад. Барномаҳои телевизионӣ низ гуногун омода мешаванд. Дар навбати 

дигар  ҳамин гуногунист, ки бинанда ба ҳар як барнома таваҷҷуҳ менамояд. 

Барномаи «Вақт довар аст…»-ро дар даврони соҳибистиқлолӣ муҳаррир 

Раҳматуллои Камол омода ва тариқи телевизиони «Сафина» пешниҳоди 

бинанда намудааст. Барномаи мавриди таҳлили мо ба соли 2008 рост меояд. 

Баъд аз кулоҳи барнома муҳаррир дар кадр, дар яке аз кӯчаҳои пойтахт бо 

стенд-ап суханро оғоз менамояд: «Соли 2008-ро интизор будем, хеле хуб, ки 

фаро расид. Ин сол соли ҷашнҳо ва чорабиниҳои умумифарҳангӣ аст. Соли 

2008 соли бузургдошти устод Абубадуллоҳи Рӯдакӣ ва Соли забони тоҷикист. 

Албатта,  он шахсоне, ки ба ин чорабиниҳо масъуланд, омодагӣ мегиранд, вале 

муносибати мо шаҳрвандон ба ин ҷашнвораҳо чӣ гуна аст ва чӣ нигоҳе 

дорем?»81. 

Баъд аз ин суханҳо муҳаррир аз роҳгузарон вобаста ба он  ки дар ин сол 

кадом ҷашнҳоро қайд менамоем, пурсон мешавад. Идомаи барнома маълум 

менамояд, ки ин матлаб дар давраи омодакунии барнома сабт гардиддааст. 

Яъне баъд аз стенд-ап ва саволу ҷавоб бо роҳгузарон идомаи барнома дар 

студия сурат мегирад.  

Чун ба таҳқиқи барнома пардохтем, маълум гардид, ки тарзи пешниҳод 

хуб ва ҷолиб нест. Муҳаррир ду мавзуъро муштарак намуда, ба баррасӣ 

кашидааст. Илова бар ин, хуб мешуд,  аввал суҳбатро аз студия оғоз менамуд ва 

ба воситаи экран сужаи таҳиягардидаро пешниҳоди коршиносон мегардонид. 

Алоқамандӣ миёни коршиносону сужаи пахшгардида дида намешавад.  

                                                 
81 Барномаи «Вақт довар аст…» // Бойгонии телевизиони «Сафина».  2008. – фиттаи 135. – 55 
дақиқа. 
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Масалан, дар идомаи барнома муҳаррир қайд менамояд: «Биёед, аз омода 

будану набудани шаҳрвандон ба ҷашнҳои ин сол сарфи назар кунем ва 

бубинем, ки кӯчаҳои шаҳри мо чӣ намуд доранд ва мо забони тоҷикиро чӣ гуна 

эҳтиром мекунем, чӣ гуна мешиносем ва чӣ муносибат дорем ба ин забон».  

Баъд аз ин, шиору овезаҳои шаҳри Душанбе нишон дода мешаванд. Аз 

мавзуи бузургдошти Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ гузариш ба мавзуи тозагии забон ва 

«Соли забони тоҷикӣ» ҷолиб ва диданӣ набуд. Дақиқтар таҳлил кунем, 

муҳаррир мавзуи аввалро инкор намуда, ба таҳлили мавзуи дуюм мегузарад. 

Инчунин  матн низ хуб омода нагардидааст. Масалан, ровӣ мегӯяд «кӯчаҳои 

шаҳрамон» - гӯё ин барнома тариқи телевизиони «Душанбе» пахш мегардад. 

Бояд амиқан гуфта мешуд, ки кӯчаҳои шаҳри Душанбе ва ё пойтахти кишвари 

мо.  

Бо нишон додани нимкулоҳи барнома (перебивка) идомаи суҳбат дар 

студия ҷараён мегирад ва боз ба бинандагон салом гуфта мешавад, ҳол он ки 

дар аввали намоиш бо стенд-ап салом гуфта шуда буд. Боз ҳамчун муқаддима 

васфи тозагии забон сурат мегирад. Коршиносон - доктори илми филология 

Мукаррама Қосимова ва Ғаффор Ҷӯраев,  бо суханони пурмуҳтаво вобаста ба 

муҳиммияти мавзуъ сухан мегӯянд, далелҳои раднопазир меоранд. Маҳаки 

асосии барнома дар ҳамин суҳбат аст. Баъдан, боз нимкулоҳ ҷой дода мешавад. 

Маводи пеш аз барнома сабтшуда  андешаи муҳаққиқ Усмон Назир нашр 

гардида, бо ҳамин барнома ба поён мерасад. Дар маҷмуъ, ду мавзуъ дар як 

барнома ҳеҷ гоҳ таҳлили худро намеёбанд. Тарзи пешниҳод низ коста буда, 

маводи нашршуда бемавқеъ истифода гардидааст. Ин омилҳо моро ба хулосае 

меоранд, ки барнома на аз рӯйи касбият, балки аз рӯйи ҳавову ҳавас ва пур 

кардани эфир таҳия гардида буд. 

Барномаи дигари ин муҳаррир «Чорсӯ» ном дорад. Муаллиф дар мавзуи 

«Эҳтироми якдигар ва муносибат бо атрофиён» бо истифода аз ҳузури 

коршиносон, равоншинос Маҳмадулло Давлатов, устоди Донишгоҳи давлатии 

исломии Тоҷикистон Довуди Абдухон ва Ҳунарманди мардумии Тоҷикистон 

Тағоймурод Розиқов баҳс кардааст. 
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- Мавзуе, ки мо имрӯз мавриди баррасӣ қарор медиҳем, мавзуи нав нест, 

яъне мавзуест, ки мо шояд ҳамарӯза дар ин ё он маҳфил, вохӯрӣ, меҳмондорӣ 

бо он рӯ ба рӯ мешавем, аммо шояд ба ин чиз эътибор надиҳем. Лекин чӣ 

оқибат дорад, чӣ натиҷа медиҳад ва ба насле, ки калон мешавад, чӣ сабақ 

медиҳем бо ҳамин хислату бо ҳамин рафтору бо ҳамин амали худ?82.  

Баъд аз ин саҳнае вобаста ба мавзуи барнома пешниҳоди бинанда 

мешавад. Барои сабт муҳаррир корҳои зиёдро анҷом додааст. Масалан, дар 

саҳнаи кӯтоҳе, ки пешниҳод гардид, гурӯҳи ҳунармандон иштирок намудаанд. 

Он саҳнаи тарбиявӣ махсус барои барномаи «Чорсӯ» омода шудааст. Ба 

таъкиди муҳаққиқ Г.Умарова, «журналисти ҳақиқатнигор кӯшиш мекунад, ки 

мавзуи интихобнамудаашро ҳаматарфа биомӯзад ва воқеъбинона инъикос 

намояд»83. Дар суҳбат коршиносон ба чор паҳлӯи мавзуъ назар афканда, 

муҳимтарин суханонро қайд намуданд. Номи барнома низ ба мазмуну 

муҳтавояш мувофиқ аст. Муаллиф муҳарририи онро ба зимма дорад ва бо 

дарки баланди масъулият бо меҳмонон баҳсу мунозира анҷом медиҳад, ӯ барои 

омода намудани барнома бо мавзуъ пурра шинос гардида, аз чанд манбаи 

боэътимод мавзуъро саривақтӣ шуморида, бо гирд овардани маълумоти зарурӣ 

ва ҳузури меҳмонон мехоҳад андешааро собит намояд.  

Дар барнома гуфта мешуд, ки меъёри эҳтиром имрӯз бештар дороӣ, 

сарват, мансаб ва мақом аст, яъне мо эҳтиромро ба одамон аз рӯйи ҳамин меъёр 

мегузорем. Масалан, ҳар шахси доро, сарватманд ва соҳибмансаб бештар аз 

тарафи мо эҳтиром мебинад,  вале чун аз сари мансаб рафт ва ё касе дороияшро 

аз даст дод, эҳтироми мо низ гум мешавад.  

Баъди пешниҳоди саҳнаи хурд коршиносон ба баҳсу мунозира мароқ 

зоҳир намекунанд ва муҳаррир бори дигар бо таъкид суханони болоро такрор 

менамояд. Баъд аз ин коршиносон  кӯшиш менамоянд, ки фикрашонро вобаста 

ба мавзуъ баён намоянд. Ин хусусияти фарқкунанда низ метавонад,  ба 

                                                 
82 Барномаи «Чорсу» // Бойгонии телевизиони «Сафина». 2009. – фиттаи 347. – 32 дақиқа. 
83 Умарова Г. Телевизион ва воқеияти Тоҷикистон / Г. Умарова. – Душанбе, 2011. – С. 24. 



 79

муҳаррир кумак  намояд. Муҳтавои саҳна низ ҳамин чиз буд  эҳтиром гузоштан 

ба инсонҳо бо лаҳну шеваи гуногун вобаста ба мақому манзалати эшон. 

Муҳаррир вазифадор аст, ки мутобиқи ҳолати равонии коршиносон ба 

таҳлили мавзуъ шуруъ кунад. Муҳаррир дар таҳияи барнома марҳилаи 

омӯзиши мавзуъро хуб истифода менамояд. Масалан, интихоби коршиносон, 

муносибати онҳо ба мавзуъ ва ҷой додани саҳнаи хурд дар барнома бо мақсади 

пурра кардани ҷанбаҳои барномасозӣ дар телевизион бояд ҳаматарафа мавриди 

омӯзиш қарор гиранд. 

Вазифаи муҳаррир дар таҳияи барнома гуногун сурат мегирад. Масалан, 

дар барномаи «Чорсӯ» меҳмонон вобаста ба номи барнома дар студия ҷо ба ҷо 

нишастаанд, яъне назди  мизи гирд аз 4 тараф ва атрофи онҳоро фони сиёҳ 

иҳота намудааст. Танҳо дар болои фарши студия якчанд чароғ намоён асту 

халос. Ороиши саҳна низ бо идеяи коргардону муҳаррир ва хусусияти барнома 

омода мешавад. Студия барои он сиёҳ шудааст, ки тамошобин на ба зебоии 

дигар, ороишоти декоративии он ва на ба васеиву хурдии макон аҳаммият 

диҳад, балки диққати ӯ ба таҳлили мавзуъ равона шавад.  

Ба таъкиди Р.Абдусаломова: «Сухан вақте таъсирбахш мешавад, ки агар 

ба дарди мардум хӯрад ва гӯянда ба фикри расо, таъби равон, таҷрибаи тӯлонӣ 

ва меҳнати тоқатшикани эҷодӣ бархурдор бошад. Дар сурати мавҷуд набудани 

чор шарти мазкур эҷоди матни асил ва каломи таъсирбахш ғайриимкон аст»84. 

Ҳамакнун барномасозии муҳаррир дар барномаи «Чорсӯ» ба андешаи болозикр 

мувофиқи мақсад аст. Раҳматуллои Камол дар ин барнома суханеро ба самъи 

бинанда мерасонад, ки,  дар воқеъ, зарурианд, яъне барои таъсирбахш 

гардидани барнома бояд муҳимтарин мавзуъҳоро интихоб намуд, ки доғи рӯз 

бошад ва ба бинанда як навъ зарурӣ ба назар расад. Барнома он масоилеро 

пайгирӣ мекунад, ки дар ҷомеа баррасӣ мегарданд ва ҳалталаб ҳастанд. 

Барномаҳои дастаҷамъона низ дар телевизион кам нестанд. Кори 

телевизионро фаъолияти коллективӣ мегӯянд. Барномаи «Субҳ ба хайр, 

Тоҷикистон» аз телевизиони «Сафина» пешниҳод мегардад. Ин барнома 
                                                 
84 Абдусалом Р. Телевизион ва психологияи инсон / Р. Абдусалом. – Душанбе, 2016. – С. 52. 
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субҳгоҳӣ буда, дар он гурӯҳи калони муҳаррирон фаъолият менамоянд. 

Барнома борҳо тағйири ном кардааст  «Файзи саҳар», «Сабоҳ», «Субҳ ба хайр, 

Тоҷикистон». Муҳаррирони ин барнома Умар Қурбонов, Умари Пӯлод, 

Дилрабо Шарифова, Шаҳобиддин Гулов, Фаррух Ҳомидов, Заррина 

Нидохонова, Фурқати Низом ва дигарон мебошанд. Барнома аз саҳифаҳои 

гуногун иборат аст ва бо омода шудани бахшҳо барандаҳо маҳсули эҷоди 

муҳарриронро ба бинанда муаррифӣ менамоянд, ки дар ин маврид нақши 

муҳаррир баръало мушоҳида мешавад. 

Оғози барномаи фароғатӣ дар собиқи Иттиҳоди  Шуравӣ аз «Огонёк» 

(«Оташак») ном барномаи Шабакаи аввали телевизиони марказӣ шуруъ 

гардидааст, ки ба соли 1960 рост меояд. Дуюмин барномаи фароғатии ҷолиб бо 

номи «Золотой цыплёнок» («Чӯҷаи заррин») низ ба ин телевизион марбут аст. 

Таъсири ҳамин барномаҳо буд, ки оҳиста-оҳиста барномаҳои субҳгоҳӣ дар 

тамоми телевизионҳо рӯйи эфир омаданд ва гуфтаҳои боло ба барномасозии 

субҳгоҳии телевизионҳои кишвари мо низ вобаста аст. 

Барномаи «Субҳ ба хайр, Тоҷикистон»-ро аз 5.05.2021 бо давомнокии 1 

соату 6 дақиқа баррасӣ мекунем. Муҳаррири масъул Дилрабо Шарифова 

мебошад. Барандаҳо Фурқати Низом ва Заррина Раҳимӣ бо лаҳни ширин ин 

субҳи босафоро ба хонадони тоҷику тоҷикистониён расониданд: «Субҳ ба хайр, 

дӯстони иззатманд. Инак, як рӯзи нав фаро расид. Як рӯзе, ки як саҳифаи нав 

боз кард дар зиндагиамон. Як саҳифаи тоза, як саҳифаи ҷадид ва ба худи мо 

вобастааст, ки ҳамин саҳифаро чӣ гуна пушти сар мекунем. Хоса ибтидои як 

рӯзи зебо аст ва орзуи худи мо низ ҳамин аст, ки ин рӯз яке аз рӯзҳои 

зеботарини ҳаётатон бошад»85. 

Бо чунин суханҳо барандаҳо барномаи субҳгоҳиро оғоз менамоянд ва бо 

навбат пешниҳоди бахшҳо сурат мегирад. Кори муҳаррирӣ  омода намудани 

бахшҳо, таҳрири матнҳои саҳифаи барнома, омода ва таҳрир намудани матне, 

ки бояд баранда хонад ва дар маҷмуъ, сенария маҳсуб меёбад, ки, албатта,  ин 

                                                 
85 Барномаи «Субҳ ба хайр, Тоҷикистон» // Бойгонии телевизиони «Сафина». 2009. – фиттаи 
248. – 1 соату 6 дақиқа. 



 81

ба зиммаи барандаи барнома нест. Ин нафарон, пеш аз ҳама, ба ороиши мӯю 

рӯй, зебоиву тозагӣ, интихоби либос, пардозгарӣ (грим) машғул мешаванд, то 

бинанда аз чеҳраи онҳо ҳаловат барад, зеро барнома хусусияти фароғативу 

истироҳатӣ дорад ва гузашта аз ин, бояд субҳгоҳон табъи тамошобин хира 

нагардад. Қироати матн, ширинбаёниву лаҳни шево доштан ва пешниҳоди 

матни омодашуда ба таври оммафаҳму содаву равон ба дараҷаи саводнокӣ ва 

доираи маҳорати нотиқии ҳар баранда вобастагӣ дорад.  

Муҳаррирони масъул Дилрабо Шарифова ва Шаҳобиддин Гулов ба санаи 

пахши барнома такя намудаанд, ки дар ин рӯз кадом ҷашну маросимҳои 

милливу мардумӣ таҷлил мешаванд. Ин муҳаррирон дар омода гардидани 

бахшу суҳбатҳо масъули асосианд. Онҳо пайдарҳамии бахшҳоро интихоб ва 

дуруст мекунанд. Маҳз ин муҳаррирони масъул вобаста ба мавзуи барнома ва 

оростани суҳбат меҳмон даъват менамоянд ва барои суҳбатнигор мазмуну 

муҳтавои суҳбатро дар шакли матн (тезис) омода менамоянд. Давомнокии 

барнома, ҷолибият ва ҳусну қубҳи он ба маҳорати нигорандагии муҳаррирон 

вобастагӣ дорад. Навиштани пешгуфтор (подводка) ва муаррифии бахши 

навбатӣ аз ҷониби барандагон ба муҳаррир вобаста аст. 

Дар барнома барандаҳо бо истифода аз ҷолибияти сухан ва бадеият ҳар 

бахшро рангинтару возеҳтар муаррифӣ намуданд. Барнома аз суруду тарона ва 

навозишҳои ватандӯстона, саҳми озмунҳои ҷумҳуриявии «Тоҷикистон  Ватани 

азизи ман» ва «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» дар баланд бардоштани 

маърифати мардум, истеъмоли ғизоҳои табиӣ ва пешгирии бемориҳои гуногун, 

рушди ҳунармандӣ, муаррифии техникаи навин, чеҳраҳои саршинос ва 

инфографика (тарк намудани сигоркашӣ) иборат буд. Бахшҳои барнома қаблан 

омода мешаванд. Аслан,  дар ин гуна барнома саҳми муҳаррирон то давраи сабт 

назаррас аст. 

Муҳаққиқон менависанд: «Барнома гуфта, низом, пайдарпайии мавзуъҳо, 

ғояҳо, вақт, шабакаи пахш, роҳу усули таъсиргузорӣ, истифодаи воситаҳои 
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техникӣ ва даҳҳо омили дигареро дар назар дорем ва маҳз ба ҳамин шарофат 

телевизион чун система шинохта шудааст»86. 

Дар таҳияи барнома формати телевизион ва хусусияти барнома ба назар 

гирифта мешавад. Фарҳангӣ будани телевизиони «Сафина», фароғативу 

маълумотӣ ва тафреҳӣ будани барномаи «Субҳ ба хайр, Тоҷикистон» имкон 

медиҳад, ки дар ҳамаи нашрҳо силсилаи оҳангу тарона ва навозишҳои милливу 

мардумӣ истифода гардад.  

Нуктаи дигар ин аст, ки дар барнома гуногунжанрӣ ба мушоҳида мерасад. 

Муҳаррирон дар мавзуъҳои фарҳангӣ бо истифода аз жанрҳои журналистӣ 

барнома омода мекунанд. Дар ин барномаи субҳгоҳӣ очерки портретӣ, суҳбат 

ва мусоҳиба васеъ истифода мешаванд. 

Ба қавли профессор И.Усмонов: «Жанр ба ҳунари эҷодӣ тааллуқ дорад. 

Пас,  ҳар соҳае, ки эҷод мебошад, жанрҳои худро дорад»87. Аз нигоҳи дигар, 

истифодаи жанрҳои журналистӣ муайян мекунанд, ки нигоранда чӣ мехоҳад ва 

барнома фарогири кадом жанрҳо аст. 

Масалан, дар бахши ҳунармандӣ муҳаррир роҷеъ ба фаъолияти зани 

ҳунарманд Малоҳат Зарифова наворе омода намудааст. Матни паси кадрро низ 

муҳаррир қироат (озвучка) мекунад. Чунин бахшҳо ба сужаи хабарӣ монандӣ 

доранд ва нақши коргардон дар ҷараёни мазкур дида намешавад. Муҳаррир 

ҳангоми сабт дар назди наворбардор истода, ба ӯ идея медиҳад. 

Дар ҷараёни бахш ҳунарманд - қаҳрамони барнома Малоҳат Зарифова ва 

шогирдони ӯ вобаста ба фаъолият ва нозукиҳои касб ибрози назар намудаанд. 

Муҳаррир ин бахшро моҳирона омода намудааст. Дар ҳаҷми 6 дақиқа 

ҷобаҷогузории дурусти матну кадр чеҳраи як ҳунармандро ба бинанда 

муаррифӣ менамояд. 

Хусусияти фарқкунандаи барнома ин аст, ки бо пешниҳоди суруд оғоз 

гардида, бо иҷрои навозиш анҷом меёбад. Тарзи пешниҳоди махсус низ дар 

барномасозӣ ба мушоҳида мерасад. Барнома замонавӣ омода гардидааст, 
                                                 
86 Саъдуллоев А. Асосҳои журналистикаи телевизион (бахши аввал) / А.Саъдуллоев. 
М.Шоев. – Душанбе, 2005. – С. 9. 
87 Усмонов И. К. Жанрҳои публитсистика / И. К. Усмонов. – Душанбе, 2009. – С. 5. 
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бахшҳо муосиранд. Дар баробари эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, савти калом ва 

мероси ниёгон, технологияи навин, мӯд ва маълумоти ҷолиб барномаро рангин 

мекунад. Аз ҷиҳати сабту танзим ва ҷобаҷогузорӣ низ барнома диданӣ омода 

шудааст. Нақши муҳаррир дар рафти омодакунии намоиш баръало ба назар 

мерасад. 

Ҳарчанд барномаи «Субҳ ба хайр, Тоҷикистон» пурмуҳтаво омода 

шудааст, аммо дар он ғалатҳои забонӣ ва услубӣ зиёд ба назар мерасанд. 

Хусусан, дар суҳбати аввали барандаҳо ғалати маъноӣ табъи бинандаро хира 

мекунанд. Пургӯйии зиёд ва такрори бемавқеъ дар эфир ҳамарӯза дида 

мешавад. Масалан, саҳифаро «пушти сар» намекунанд, онро мехонанд, варақ 

мезананд, варақгардон мекунанд, мутолиа менамоянд. Агар муҳаррир аз чунин 

ибораву калимаҳо истифода намуда  матн менавишт, ҷанбаи забониву услубии 

барнома пурқувват мегардид. Зимни таҳқиқи мавзуъ маълум гардид, ки чунин 

ғалатҳо дар матну сенарияҳо ҷой доранд. 

Барномаҳои муаллифӣ аз барномаҳои асосӣ дар телевизион дониста 

мешаванд. Имрӯз ба ин гуна барномаҳо таваҷҷуҳ зиёд аст. Барномаҳое ҳастанд, 

ки беш аз 5 сол рӯйи эфиранд. «Нози хаёл» аз ҷумлаи чунин барномаҳо 

мебошад. Ин барнома аз дигар намоишҳо ба куллӣ фарқ мекунад. Касбият ва 

воқеанигорӣ дар барнома барҷастаанд. Муҳаррир–таҳиягар Нигинаи Муъмин 

барномаро бо ду тарз пешниҳоди бинанда намудааст. Барнома онҳоеро, ки дар 

ҷомеа саҳми босазое гузоштаанд, чеҳракушоӣ карда, хизмату ҳунар ва 

талошҳояшонро дар ободониву созандагии кишвар шоистаи ибрат муаррифӣ 

менамояд. Муҳаррир то давраи омодакунии барнома аз ҳунару истеъдоди 

қаҳрамон бояд воқиф бошад. Ҳамзамон намоиш камбудӣ низ дорад. Масалан, 

нисбат ба меҳмон зиёдтар суҳбат кардани журналист, ғалатҳои забонӣ, 

суханҳои гоҳо номафҳум ва ташбеҳи боварнокарданӣ аз ҷумлаи камбудиҳо 

ҳастанд. 

Як мисолро аз барнома вобаста ба ҳунару шахсияти коргардони 

телевизион Соҷида Ғуломова таҳқиқ мекунем. Баъд аз кулоҳи барнома  порча 

аз саҳнаҳои офаридашуда нишон дода мешавад. Барои фаҳмо шудан ба бинанда 
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дар як тарафи экран расми қаҳрамон ҷой дода мешавад. Бинанда бо тамошои 

саҳнаҳо хаёлан ба саҳнаву нақшофарии ҳунармандон фурӯ меравад. Баъд аз 

чанд лаҳза андешаҳои ҳунармандону ҳамкасбон нишон дода мешавад. 

Ҳунармандон Убайдулло Раҷабов, Бобосаиди Ятим, коргардони телевизион 

Соро Музофиршоева кӯтоҳ ва пурмазмун буданд, ки ҷой додани онҳо дар 

аввали барнома ҳамчун шиноснома бамаврид буд. Муҳаррир моҳирона аз 

миёни суханҳои зиёд андешаи асосиро интихоб карда, дар барнома ҷой додааст.  

Ба таъкиди муҳаққиқи соҳа И. Усмонов: «Дар ҳунари нигорандагӣ 

кӯтоҳбаёнӣ яке аз фазилатҳои муҳим ба ҳисоб меравад, зеро сухан, ки дароз 

шуд, на фақат қадраш паст мешаваду ҳуснаш мекоҳад, балки инчунин боиси 

озурдагии хотираҳо мегардад»88. Аммо зери кӯтоҳбаёнӣ мо набояд маъниву 

мазмунро ногуфта, сарфи назар намоем. Бисёр вақт кӯтоҳбаёнӣ моро зуд ба 

мурод мерасонад. Аз ҷумла, дар омода намудани барномаҳои телевизионӣ ин 

вижагӣ мақсаднок ва моҳирона бояд истифода гардад. Тамошобини имрӯзи 

телевизион бисёр ҳассос ва нозукбин аст.  

Барномасозӣ вобаста ба мазмуну мундариҷа ва жанри барнома шакл 

мегирад. Кӯтоҳбаёнӣ, асосан, дар омодасозии анонси барномаҳо роиҷ гардида, 

мувофиқи мақсад маҳсуб меёбад. Барномаҳои сиёсиву проблемавӣ 

кӯтоҳбаёниро қабул доранд. Намоишҳои адабиву бадеӣ ва фарҳангӣ аз образу 

бадеият фаровон истифода мекунанд. 

- Ҳар эҷодкор дар майдони эҷод бо шева ва бо тавони худ ворид мешавад, 

талош мекунад, мисле ки чизе офаридан мехоҳад. Як нафар аз он эҷодкороне, 

ки дар замони шӯру шарҳо, дар замони собиқи  шуравӣ хеле зиёд эҷод карда 

буданду то имрӯз зиёд аз ҳунару рафтор ва кору пайкори хеш воқеан ҳам 

шоиста нақше гузоштаанд, дар рушди телевизиони тоҷик, коргардони бисёр 

шинохтаи телевизион Соҷида Ғуломова мебошанд89. 

Барнома бо сужаҳои омодашуда оғоз гардида, сари миз идома меёбад. 

Суҳбати муҳаррир бо қаҳрамон дар хонаи ӯ сурат гирифтааст. Нигинаи 
                                                 
88 Усмонов И. К. Одоби сухан (дастури таълимӣ) / И. К. Усмонов. – Душанбе, 2005. – С. 73. 
89 Барномаи «Нози хаёл» // Бойгонии телевизиони «Сафина». 2011. – фиттаи 108. – 
48 дақиқа. 
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Муъмин аз зумраи муҳаррирони хуби телевизион аст, ки назмро бо наср 

омехта, дар образҳо андешаро ифода мекунад. Дар ин маврид мунаққид А. 

Юровский зикр менамояд: «Рӯзноманигори телевизион санъаткорест, ки 

истеъдод ва диди ӯ дар тасвир намудани ҳақиқат ва зебоӣ зоҳир мешавад»90. 

Тавре таҳқиқ маълум намуд, қисмати асосӣ дар хонаи қаҳрамон сабт 

гардида, муҳаррир дар давраи омодакунии барнома дар ҳамоҳангӣ бо гурӯҳи 

эҷодӣ бо шумули коргардону наворбардорон ва равшанидиҳанда кӯшиш 

намудаанд барои сабт муҳити муайян ва ба барнома мувофиқро омода созанд. 

Болои миз аксҳои қаҳрамон ҳангоми фаъолият гирдоварӣ шудааст, дар 

пасманзар ҷевони пур аз китоб намоён аст. Ҳангоми суҳбат муҳаррир ба сухани 

каҳрамон таваҷҷуҳ мекунад, то мазмуну муҳтаво парешон нашавад. Имову 

ишора, дар ҷойҳои зарурӣ табассум ва хуб нишастан ҳангоми сабт аз 

масъулиятшиносии муҳаррир дониста мешаванд. 

Доираи фарогирии вазифаи муҳаррир ҳангоми омодакунии барнома 

фарох гардидааст. Чунин масъулиятшиносӣ дар барномаи «Нози хаёл» баръало 

мушоҳида мегардад. Интихоби мусоҳибоне, ки мавриди эҷодиёти қаҳрамон 

сухан гӯянд, яке аз самтҳои хос дониста мешавад, зеро, агар мо бо қаҳрамон 

суҳбати касбӣ ва пурмуҳтаво намоему дигар андешаҳо номувофиқ бошанд, пас, 

маълум мегардад, ки дар шинохти коршиносон иштибоҳ рух додааст, аз ин рӯ 

муҳаррир аз миёни коршиносон вобаста ба мавзуъ ва фаъолияти қаҳрамон 

объектро интихоб менамояд. Аз андешаҳои зикршуда маълум мегардад, ки 

муҳаррир дар интихоби мусоҳибон хато накардааст. Онҳо сухане гуфтанд, ки аз 

дигарон фарқкунанда аст.  

- Вақте дар донишгоҳ ҳангоми супоридани имтиҳон Соҷида нақшоварӣ 

менамуд, ҳатто устодону донишҷӯёни дигар гурӯҳҳо низ меомаданд, барои он 

ки курси мо хеле курси пурқувват буд. Мегуфтанд, ки пагоҳ тоҷикон имтиҳон 

доранд, бояд мо рафта бинем. Мо ҳам ҳунарнамоӣ мекардем, лекин вақте ки 

Соҷида мебаромад, аллакай чи дар аудитория бошем ва ё чи дар толори 

фарҳангӣ, русҳо ҳама ба по мехестанду чапак мезаданд… 
                                                 
90 Юровский А. Я. Основы телевизионной журналистики / А.Я.Юровский. – М., 1986. – С. 45. 
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Ин суханро танҳо ҳамсабақи қаҳрамони барнома гуфта метавонад. Пайдо 

кардани чунин мусоҳиб масъулияти муҳаррир аст. Ин масъулияти 

барномасозии ӯ аст, ки пеш аз омодакунии намоиш маълумоти зиёдро 

ҷамъоварӣ намуда, ҷавҳари суханро дармеёбад.  

Муҳаққиқ С. Гулов таъкид менамоянд, ки чеҳракушоӣ бо тарзҳои 

гуногун, аз ҷумла бо воситаи андешаву сухан сурат мегирад. «Симоҳои 

тасвиргашта гоҳо тавассути андешаву тафаккур ва дар мавриди дигар 

мустақиман дар ҳини тасвири фаъолияти қаҳрамон ё ҷараёни воқеа инъикос 

ёфтааст»91. Муаррифии ин ё он шахс ва ё воқеа кори саҳлу осон набуда, 

масъулияти баландро талаб мекунад. Асосан, дар раванди чеҳракушоӣ чанд 

махсусият ба инобат гирифта мешавад. Ҳамин аст, ки дар барномаҳои 

телевизионӣ ҳам тасвиру сухан ва ҳам андешаи коршиносону мутахассисон ва 

ҳатто суханони наздикони қаҳрамон ба барномасозӣ мусоидат менамоянд. Ҷой 

додани сухани худи қаҳрамон такя намудан ба объекти зинда мебошад. 

Иштироки бевоситаи қаҳрамон дар намоиш имкон медиҳад, ки аз нигоҳи 

замону вақт ва муҳиммоти сухан дидаҳою шинидаҳо ва гуфтаҳои атроф бори 

дигар санҷида шавад. Дигар махсусияти барнома дар он зоҳир мешуд, ки 

ҳангоми сухангӯии қаҳрамон аксҳои рӯйи миз бо навбат рӯйи экран намоиш 

дода шудаанд. 

Коргардон Саидҷон Қодирӣ низ ишора мекунад, ки истифодаи аксу 

тасвир ва дигар ёддоштҳои тасвирии қаҳрамон ҳангоми барномасозӣ ҷоиз аст. 

Дар журналистика истифодаи чунин мавод хоси жанрҳои бадеӣ-публитсистӣ 

мебошад. Ин раванд дар вақти танзим сурат мегирад, аммо боз ин омил ба 

доираи дарку фаҳмиши коргардон ва муҳаррири барнома вобастагӣ дорад. Идея 

дар ҳамоҳангӣ бо коргардону муҳаррир ба вуҷуд оварда мешавад. Барномаҳое 

ба монанди «Нози хаёл» бе коргардон, дар ҳамкории наворбардорону муҳаррир 

сурат мегиранд. Барнома дар студия сабт мешавад. Идораи дастгоҳи сабт ба 

зиммаи коргардон аст, аммо дар сабти сайёр масъулияти муҳаррир ва 

наворбардор зиёд хоҳад буд.  
                                                 
91 Гулов С. Амвоҷи сухан / С. Гулов. – Душанбе, 2005. – С. 17. 
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Танзими андеша ва сухан моҳирона ба назар расид.  

- Барои чӣ Шумо касби асосии худро тарк гуфтеду рӯй овардед ба 

коргардонӣ? Хуб набуд, ки аз рӯйи ҳунарнамоӣ дар ҷомеа мавқеъ пайдо 

мекардед, зеро, одатан, коргардон паси кадр мемонаду ҳунармандон муаррифӣ 

мешаванд.  

Ин савол барои он дода шуд, ки Соҷида Ғуломова дар Москва ихтисоси 

ҳунармандиро хатм намудааст. Дар посух қаҳрамон мегӯяд: «Ман ду сол кор 

кардам ҳамчун ҳунарманд дар театри шаҳри Хуҷанд, баъдан моро ба пойтахт, 

ба театри Лоҳутӣ оварданд». 

Дар барнома ҳамин гуна андешаҳо вобаста ба мантиқу воқеа, пай дар ҳам 

ҷо ба ҷо шудаанд, ки яке дигареро пурра мекунанд. Илова бар ин, сухани аввал 

бинандаро водор мекунад, ки аз назди телевизион дур нашуда, ба сухани дуюм 

гӯш диҳад. Дар барнома якчанд вижагиҳои хос дар фаъолияти муҳарририи 

Нигинаи Муъмин ба назар мерасид. Таҳқиқ муайян намуд, давраи омодасозии 

барномаро муҳаррир хуб ва пурсамар истифода менамояд, то намоиш касбӣ 

омода гардад. 

Аз таҳлили фасли якуми боби аввал ба чунин хулоса омадем: Масъули 

барнома дар телевизион муҳаррир аст ва ӯ дар ҳамаи ҷараёни таҳияи он 

иштирок менамояд. Пурсамар истифода гардидани рафти барномасозӣ ба 

манфиати кори муҳаррир мебошад. Аз ҷониби дигар, касбияти муҳаррир талаб 

мекунад, ки дар давраи омодагӣ аз хурдтарин ҷузъиёт то ба эфир супоридани 

намоиш саҳми муҳаррир намунавӣ бошад. Ин таҷриба дар натиҷаи 

барномасозӣ, пешниҳоди идеяи созанда ва ҷалб намудани диққати ҷомеа ба 

масъалаҳои мавҷуда ба амал меояд. Фаъолияти пурсамари муҳаррир бояд 

манбаи эҷоди дигар кормандон бошад.  
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II. 2. Ҷараёни сабт ва уҳдадориҳои муҳаррир 

 

Барномасозӣ дар телевизион хусусияти худро дорад ва он якчанд 

марҳиларо фаро мегирад. Ин марҳилаҳо бо шакл ва вижагиҳои худ фарқ 

мекунанд. Дар ин давраҳо фаъолмандии гурӯҳи эҷодӣ хеле зарур аст. Мушаххас 

намудани аҳаммияти барнома, мутобиқ намудани он ба завқи бинанда ва ба 

касбият наздик намудани намоиш кори гурӯҳӣ аст. Агар марҳилаҳои 

зикргардида пурсамар мавриди истифода қарор гиранд, бинанда намоишро 

тамошо мекунад. Аз ин ҷост, ки ҷараёни сабтро аксар муҳаққиқон шавқовар, 

мураккаб, ҳаяҷоновар, идеяофар ва ғайра мешуморанд. Вақте ки вижагӣ ва 

идеяи нав мазмуну муҳтавои барномаи телевизиониро рангину ҷолиб сохт, 

маҳорати нигорандагии масъулини барнома ташаккул меёбад ва ба атрофиён 

муаррифӣ мегардад. 

Истифодаи пурсамари вақти таҳияи барнома ба таҳиягарон имкон 

медиҳад, ки дар ҷараёни сабт бевосита машғул шаванд. Дар сурати машаххас 

гардидани мавзуъ, бо такя ба сарчашмаҳо маълумоти зарурӣ ҷамъоварӣ 

мешавад. Объект аниқ шуда, коршиносон барои сабт ҷалб мегарданд ва план-

сенария низ омода мешавад. Ҷараёни сабт зарфиятеро дорост, ки аксари 

кормандони телевизион онро баъзан то ба давраи таҳияи барнома ва аксаран ба 

ҷараёни сабт мансуб медонанд  ороиши саҳна. Таҳқиқ ва таҷрибаи кори 

муаллифи кори диссертатсонӣ нишон медиҳад, ки ин масъулият ҳар лаҳза аз 

аҳаммият дур нест. 

Аз интихоби мавзуъ то ба эфир баромадани намоиш давраи таҳияи 

барнома маҳсуб меёбад. Муҳаррир ва коргардон дар ҷараёни сабт уҳдадории 

баробар доранд. Тозагӣ ва ороиши саҳна, чароғон ва ё нурпошӣ намудани он бо 

ҷалби равшанидиҳандагон, насби дастгоҳҳои наворбардорӣ дар студия ва 

санҷиши овоз аз амалҳое мебошанд, ки бо идеяи муҳаррир ва диди коргардон 

анҷом мешавад. Ин амал ба салиқаву завқи зебоипарастии ҳар шахс вобаста аст. 

Муҳаррир бояд донад, ки ҷои баранда дар куҷост, меҳмонони барнома дар 

кадом гӯша ҷойгир мешаванд, оё ҳангоми суҳбат бо баранда меҳмонон рӯ ба рӯ 
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ҳастанд, дигар ширкатдорон чӣ тавр менишинанд ва монанди инҳо. Ороиши 

саҳна низ бо истифода аз тахайюлоти ғании муҳаррир ва моҳияти барнома 

сурат мегирад. Барномаҳои адабӣ-фарҳангӣ ороиши махсус доранду 

барномаҳои сиёсӣ, шоу-барнома, мусиқӣ ва варзишӣ ороиши саҳнавии дигар. 

Имкон надорад, ки мо дар барномаи варзишӣ шамъу китобу пару рангмол ҷой 

намоему дар барномаҳои мусиқӣ тӯбу шоҳмоту дигар лавозимоти варзишӣ ва ё 

дутору чангу наю рубобро ба барномаҳои сиёсӣ ихтисос диҳем.  

Истифодаи реквизит (шамъ, китоб) дар барномаи адабӣ ҷойгоҳи махсус 

дорад. Масалан, аз тарафи чап ё рости саҳна, аз пушт ва ё пеши меҳмон ва ё рӯ 

ба рӯ бо бинанда. Ҷой додани навиштаҷот ва номи барнома дар студия имрӯз 

дубора эҳё гардида, назорати он низ бар дӯши муҳаррир аст. Муҳаққиқони 

назария ва амалияи журналистикаи тоҷику рус муҳаррирро дар даври 

омодакунии барнома роҳбари кулл донистаанд. 

Асри навин имконият дод, ки ороиши саҳна низ муосир карда шавад. 

Имрӯз дар аксар телевизионҳои пешрафтаи дунё ва Тоҷикистон раванди 

муосиркунӣ ё модернсозӣ ба мушоҳида мерасад, яъне саҳнаи барномаҳои 

телевизонӣ дигар на бо ороиши куҳна (тахтаву пахта, латтаву чӯб), балки бо 

истифода аз монитор ва равшандиҳӣ сурат мегирад. Имрӯзҳо дар шоу-баномаҳо 

рӯшноӣ ва монитор дар ҳамбастагӣ бо мусиқӣ дар як сатҳ ба ритми барнома 

ҳамоҳанг мешавад, ки дар натиҷа ин гуногунрангӣ ба назари бинанда зуд 

намоён мегардад. 

Ба таъкиди коргардон С. Қодирӣ: «…рӯшноӣ дар тамоми барномаҳои 

телевизион ва филмҳои ҳунарӣ асоси босифат, хуб инъикос ёфтани онҳо 

мебошад. Танҳо дар ҳолати таъмин будани рӯшноии лозима ва ё минималӣ мо 

бояд ба сабти намоиш шуруъ намоем»92. Монитори истифодашаванда ранга аст, 

рӯшноӣ ба кори он кумак  расонида, баланду паст ва мувофиқ буданро таъмин 

менамояд. Он имкон дорад, ки тасвирҳои гуногунро вобаста ба моҳияти 

барнома ба бинанда нишон диҳад. Дар кадом вақт истифода бурдани мусиқӣ, 

                                                 
92 Қодирӣ С. Режиссураи телевизион, кинова радио (Даструри таълимӣ) / С. Қодирӣ. – 
Душанбе: Ирфон, 2011. – С. 48. 
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кадом рангро илова намудан ва дар кадом вақт тавассути монитор маводи 

заруриро намоиш додан ба омодагии муҳаррир вобастагӣ дорад. Маҳз 

муҳаррири барнома маълум менамояд, ки дар кадом сухан, дар кадом вақт ва 

дар кадом қисмат суруду мусиқӣ ҷой дода шавад. С. Қодирӣ ба ин назар аст: 

«Дар студияҳои сабти намоишҳои телевизионӣ рӯшноӣ ба объекти асосӣ 

(баромадкунанда) аз се тараф дода мешавад. 

1. Рӯшноии асосӣ (рисующий свет). 

2. Рӯшноии пуркунанда (заполняющий свет). 

3. Рӯшноии фон (контровой свет)»93. 

Таҳқиқ нишон медиҳад, ки аксар вақт рӯшноии фон на он қадар хуб 

монда мешавад, зеро вазифаи ин рӯшноӣ дур сохтани фон аз объект ва ба вуҷуд 

овардани муҳити васеъ аст. Бо рушди техникаву технологияи муосир 

дастгоҳҳои наворбардорӣ низ дигаргун шуданд. Рушди технология ба кори 

барномасозон дар телевизион мусоидати амиқ намудааст. Акнун барнома бо 

намудҳои муосири дастгоҳи тасвирбардорӣ сабт мегардад. Истифодаи релсҳои 

хоса, OSMA-Action ва Go-pro барои наворбардории барномаҳои калонҳаҷм 

мусоидат менамоянд.  

Муҳаққиқон С. Ҳайдаров ва Д. Бобоев қайд мекунанд: «Оҳиста-оҳиста 

ҳама намуди наворбардории нав ба нав ба вуҷуд меояд, ки гурӯҳи 

наворбардорон қатори филми намоишӣ, гузориши матбуотӣ ё ин ки 

барномаҳои телевизиониро ба ақли муайян медароранд»94. Навгониву 

дигаргунӣ дар асоси таҷрибаҳои нав ва истифодаи техникаи муосир ба вуҷуд 

меояд. Дар замони рушди босуръати технология дар соҳаи наворбардорӣ тақозо 

мегардад, ки пайваста дар омӯзиш бошем ва кӯшиш намоем муосиртарин 

дастгоҳҳои сабткунанда дастраси кормандони телевизион бошад.  

Дар кори телевизион дастрасӣ доштан ба чунин техника масъулияти 

роҳбарият аст. Бо мақсади омода намудани барномаҳои ҷолибу диданӣ бояд аз 

таҷҳизоти ҳозиразамон истифода бурда шавад. Агар солҳои аввали пайдоиш 

                                                 
93 Қодирӣ С. Асари номбурда. – С. 49. 
94 Бобоев Д. Техника ва рӯзноманигорӣ / Д. Бобоев. С. Ҳайдаров. – Душанбе, 2018. – С. 5. 
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дастгоҳҳои сабт то 8 функсия дошта бошанд, имрӯз он ба маротиб зиёд 

гардидааст. Аз нигоҳи дигар, дастгоҳҳои нав кори наворбардорро осон намуда, 

натиҷаи беҳтар медиҳад.  

Агар барнома дар студия сабт шавад, коргардон бо муҳаррир ва баранда 

пеш аз сабти барнома ба истилоҳ «тракт» мегузаронанд, то ҳамаи равандҳо ба 

назар гирифта шаванд. Баранда бояд донад, ки ба кадом камера нигоҳ кунаду ба 

кадом самт суҳбат намояд. Агар барнома берун аз студия сабт шавад, 

масъулият зиёдтар бар зиммаи муҳаррир ва наворбардор вогузор мегардад. 

Ба таъкиди М. Сафарзода: «…наворбардори ботаҷриба дар бисёр ҳолат 

возифаи коргардонро иҷро мекунад. Махсусан, дар сабти берун аз студия 

рафтан, муҳаррир–журналист ва наворбардор танҳо ба сабт мераванд»95. 

Маслиҳати пешакии гурӯҳи эҷодӣ боис мегардад, ки барнома мукаммал 

ва касбӣ омода шавад. Дуруст аст, ки дар берун аз студия наворбардор бо 

истифода аз диди коргардонӣ сабтро анҷом медиҳад. Раванди сабт дар чунин 

ҳолатҳо бо маслиҳати муҳаррир сурат мегирад. Масъулияти наворбардор низ 

бештар аст. Ба истилоҳи дигар, маҳз ба воситаи чунин барномаҳо 

наворбардорон кори эҷодии худро нишон медиҳанд. Кори эҷодии 

пешниҳодшуда бо омодакунии барнома аз ҷониби муҳаррир сурат мегирад.  

Ҳеҷ як маводи телевизионӣ бе дахолати муҳаррир дар эфир пахш 

намешавад. «Фаъолияти муҳаррир дар ҷараёни сабт бисёр вазнин аст. Лекин 

иштироки ӯ дар ин давра муҳим дониста мешавад, зеро ҳар лаҳза метавон 

рӯйдоду воқеаи нав ба амал ояд. Ҳамаи ин дидаҳову шунидаҳоро дар сенария 

маҳз муҳаррир ворид менамояд. Масалан: наттоқ барномаи хабарро хонда 

истодааст, ки навиди нав ба редаксия мерасад, онро маҳз муҳаррир таҳриру 

омода карда ба наттоқ мерасонад»96. 

Ҳангоми суҳбат бо адиб Меҳмон Бахтӣ аз саҳми муҳаррир дар 

барномаҳои иттилоотӣ ёдовар шуданд. Ин касб дар барномаи иттилоотӣ пурра 

                                                 
95 Сафарова М. Барномасозӣ дар телевизион (Даструри таълимӣ) / М. Сафарова. – Душанбе, 
2021. – С. 64. 
96 Суҳбат бо М. Бахтӣ. 2021. – 24 апрел. 
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истифода мегардад. Муҳаррири барномаҳои иттилоотӣ пайваста дар ҷустуҷӯйи 

навгонӣ аст. Маводи омодашуда маҳсули эҷоди муҳаррир мебошад.  

Фаъолмандии муҳаррирро метавон дар барномаи «Шаббода»-и 

телевизиони «Сафина» бо роҳбарии Нигинаи Муъмин баръало мушоҳида 

намуд. Маҳз муҳаррир аз аввал то охири барнома дар студия, пушти парда 

вазифаашро анҷом медиҳад. Нигинаи Муъмин баранда нест. Ровиён ду нафар 

донишҷӯ мебошанд. Номбурда дар ташкили намоиш саҳми назаррас дорад. 

Сухани пурмазмуну мантиқ, шишту хез, сару либос, зебоӣ, муроҷиат, пурсишу 

посух ва хулосабарориҳо маҳз тавассути тавсияи муҳаррир анҷом мешаванд. 

Аксар вақт коршиносон низ вобаста ба завқи муҳаррир сухан мегӯянд. Н. 

Муъмин ба барандаҳо савол пешниҳод мекунад, суханашонро дарҳол ислоҳ ва 

дар зеҳнашон андешаи навро ҷой медиҳад. Муҳаррир ба он мақсад ба раванди 

барнома аҳаммият медиҳад, ки барандаҳо ҳанӯз фонди луғавии бой ва таҷриба 

надоранд. Муҳтаво дар зеҳни муҳаррир қаблан мушаххас аст. Дар баробари ин, 

муҳаррир бо маҳорати таҳлилгарӣ дар ҷараёни барнома кӯшиш мекунад, ки 

намоиш ба формати телевизион мувофиқат намоянд. Ба таъкиди муҳаққиқ 

Г.Умарова, «барои сухани муассир гуфтан бояд дар худ печидаву мисли чашма 

аз дили санг фаввора бизанӣ»97. Суханварӣ барои Нигинаи Муъмин бегона 

нест. Дар суханпардозии ин муҳаррир истифодаи синоним нақши муассир 

дорад. Кӯшиш мекунад, ки ҳар гуфтааш аз сухани қаблӣ ба куллӣ фарқ кунад. 

Мақсади барномаи «Шаббода» низ анҷом додани суҳбати созанда бо зиёиён, 

шахсони баруманди ҷомеа ва онҳоест, ки аллакай мавқеъ ва назари худро 

доранду саҳмашон дар пешрафт ва рушди давлат расидааст. Истиқлол, 

арзишҳои миллӣ ва Ваҳдату осоиштагӣ ҳамвора дар ин барнома васф 

мешаванд. Барномае, ки 25.07.2014 тариқи телевизиони «Сафина» пахш 

гардидааст, 47 дақиқаву 23 сония давомнокӣ дорад. Он аз бахшҳои суруду 

таронаҳои ватандӯстона, «Виқор», «Мондагор», «Иқдом», «Ҳузури муборак», 

«Дар талоши ҳаёт» ва «Соядаст» иборат мебошад. Дар барнома бахши ҳузури 

меҳмон нисбатан бахши асосӣ мебошад, зеро он дигар бахшҳоро пурра 
                                                 
97 Умарова Г. Телевизион ва воқеияти Тоҷикистон / Г. Умарова. – Душанбе, 2011. – С. 155. 
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мекунад. Барандаҳо дар студия нишаста, ҳар як бахшро муаррифӣ мекунанд. 

Агар дар аксар барномаҳои телевизионӣ барандаҳо аз аввал то охири барнома 

дар як ҷой истанд, дар ин барнома барандаҳо дар студия озоданд, гоҳ нишастаю 

гоҳ рост сухан мегӯянд, назди меҳмон мешинанд. Дар дигар барномаҳои 

телевизионӣ чунин озодӣ ва ҳаракатҳо кам ба назар мерасад. Студия низ 

мувофиқ ороста шудааст. Барои ровиён роҳрави махсус омода гардидааст. Дар 

бахши «Ҳузури муборак» Ҳунарманди шоиста Содиқ Нуруллоев бо иҷрои 

суруд вориди барнома гардид:  

«Хуш омадед, ин маҳфил маҳфили Шумо аст. Бифармоед. Нахуст, сухан 

аз худатон»98. 

Рафти суҳбат аз се нукта (ракурс) сабт гардидааст. Истифодаи васеи 

кадрҳои сабтгардида исбот намуд, ки ҷаҳиш (скачок) дар барнома ҷой надорад. 

Меҳмон бо омодагии ҷиддӣ ба ҳамаи пурсишҳо аз доираи фаъолияти худ 

посухи муносиб гардонид. Рӯшноии асосӣ (рисующий свет) зиёд истифода 

мешавад. Ба таъкиди муҳаққиқон: «Муҳимтарин ҷиҳати барномаи телевизион, 

ин мазмуни вай аст, ки ба функсияи ҷамъиятии он мувофиқат мекунад»99. 

Ҳастии барномаи телевизионӣ ба мазмуну муҳтавои он вобастагӣ дорад. 

Барномаи «Шаббода» фарогири гуфтаҳои болост. Масалан, нашри навбатӣ бо 

Шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло сабт гардид. Меҳмон аз Ватану 

ватандорӣ сухан мегуфту нотиқон аз ягонагӣ ва ҳувияти миллӣ. Суханон чунон 

обуранг гирифта буданд, ки дар онҳо костагӣ ба назар намерасид. Ҳар қадар 

шоир бо истифода аз назму наср ва пардози сухан ватанро васф мекард, ҳамон 

қадар ровиён ба назари ӯ тақвият мебахшиданд, зеро табиати нигорандагии 

муҳаррири барнома чунин аст. Таҷрибаи кофии рӯзноманигории муҳаррири 

барнома боис мегардад, ки намоиш рангорангу пурмуҳтаво омода шавад. 

Таҷрибаи телевизионҳои хориҷӣ собит менамоянд, ки иштироки 

муҳаррир дар ҷараёни сабт зарур аст. Ток-шоу ва дигар барномаҳои калонҳаҷми 

                                                 
98 Барномаи «Шаббода» // Бойгонии телевизиони «Сафина».  2014. – фиттаи 108. – 
478 дақиқа. 
99 Саъдуллоев А. Асосҳои журналистикаи телевизион (бахши аввал) / А.Саъдуллоев. М. 
Шоев. – Душанбе, 2005. – С. 26. 



 94

дорои хусусияти сиёсиву иҷтимоӣ ва баҳсбарангез бо иштироки муҳаррир 

сурат мегирад, зеро баранда бевосита наметавонад,  аудиторияи калонро идора 

кунад. Ба ин барномаи «60 дақиқа» («60 минут»), аз телевизиони «Россия-1» бо 

барандагии Олга Скобеева ва Евгений Попов мисол шуда метавонад. Дар 

барнома бо вуҷуди таҷрибаи калон доштани ровиён, ҳанӯз муҳаррир ҷараёни 

сабтро идора мекунад, луқма мепартояд, сухан мегӯяд, андеша мегирад, сухани 

мусоҳибро бурида, навбатро ба коршиноси дигар медиҳад. Барои ҷолиб 

намудани барнома масъулин коршиносони пурқувватро ба студия даъват 

мекунанд, то онҳо амиқан мавзуъро баррасӣ намуда, дар як вақт вобаста ба 

муҳиммият ва аҳаммияти он сухан гӯянд. Дар ин барномаи «60 дақиқа» («60 

минут») ҷаҳиши кадрӣ (скачок) зиёд дида мешавад, аммо ин барои масъулин 

муҳим нест. Технологияи муосир дар раванди барнома васеъ истифода 

мегардад. Имрӯз бо ду-се кадр бинандаро қонеъ кардан ғайриимкон аст.  

То ҳанӯз муҳаррирони телевизионҳои Тоҷикистон монанди шабакаҳои 

телевизиони хориҷӣ ба ҷараёни сабти барнома муносибати комил надоранд. 

Пурмазмун ва суфтакунии барнома дар танзим сурат мегирад. Муҳаррироне, ки 

барандаи барнома нестанд, мебояд дар рафти сабт фаъолона иштирок кунанд. 

Берун аз сенария муваффақиятҳои навро низ ҷой додан имкон дорад. Агар 

муҳаррир дар ин давра ширкат кунад, танзими барнома пурмазмун сурат 

мегирад. Ба нақли М.Бахтӣ, намоишро қаблан рӯйи телевизион овардан бисёр 

душвор буд. Онҳо якпардагӣ, дупардагӣ ва бисёрпардагӣ буданд. Масалан, агар 

намоишномаҳои якпардагӣ 35-40 дақиқа эфир мерафтанд, бисёрпардагиҳо то 1 

соату 40 дақиқа дар эфир пахш мешуданд. Интихоби овозу мусиқӣ ба муҳаррир 

ва ҷабаҷогузорӣ ба коргардони овоз вобастагӣ дошт. Илова бар ин, намоишҳои 

калон аз назари масъулон  сармуҳаррир, муовин ва директории телевизион 

мегузашт ва танҳо баъд аз ин ба эфир иҷозат дода мешуд. Аммо танзими 

барномаҳои 15-20 дақиқаина кори рӯзмарраи ҳудуди идоравӣ маҳсуб меёфт»100. 

Ҳамон давраҳо таҳияи барномаҳои калонҳаҷм кори саҳлу осон набуд. 

Омода кардани он вақти зиёдро талаб мекард ва чунин барномаҳо 
                                                 
100 Суҳбат бо М. Бахтӣ. 2021. 24 апрел. 
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ангуштшумор буданд. «Ҷараёни сабти барномаҳои «Чойхонаи дилкушо» ва 

«Шодиву Ҳодӣ» бисёр душвор вале ҷолиб мегузашт. Дар ин барномаҳо на як 

нафару ду нафар, балки то си нафар меҳмон иштирок мекард. Бинобар ин 

нақши муҳаррир дар давраи сабт мушкил буд. Ҳолатҳое мешуд, ки як меҳмон 

намеомад ва ё гурӯҳи меҳмонон ширкат намекарданд, зеро аксари онҳо аз 

дастаҳои ҳунарӣ буданд. Акнун аз сенарияи барнома баровардани эпизоди 

муаррифии он гурӯҳ ва ҷой намудани  дигар эпизод,  кори муҳаррир буд».  

Имкониятҳои техникӣ низ дар давраи аввали фаъолияти телевизиони 

«Тоҷикистон» маҳдуд буд. Барномаҳо тӯлонӣ ва мураккаб сабт мегардиданд. 

Овозу кадр дар як фитта сабт намешуд. Нақши масъулин дар ҷараёни сабт 

сурат мегирифт. Муҳаррир дар давраи сабт бо эҳсосу ҳаяҷон ва ҷаҳду талош 

рафтор менамуд. Ҷараёни сабт бо мушкилӣ пеш мерафт, зеро танзими фаъол то 

солҳои 2000-ум имкон надошт. Муҳаррирон ба ин давра омодагии ҷиддӣ дида, 

аз тамоми имкониятҳо истифода мебуранд. 

Барномаи дигар, ки то андозае касбӣ ба назар мерасаду тарзи 

пешниҳодаш фарқкунанда аст, «Шакл» мебошад ва муаллифи он Орзу Исоев 

аст. Барнома тариқи телевизиони «Сафина» пешниҳоди бинанда гардидааст. 

«Шакл» ҳамчун барномаи муаллифӣ муаррифгари чеҳраҳои мондагор, аҳли 

илму адаб, ҳунармандону соҳибзавқон буд. Барои барнома студияи 

телевизионӣ, равшаниву пардозгарӣ, ороиши саҳнаву дигар реквизитҳои соҳавӣ 

истифода намегардид. Таҳиягарон ба сабти сайёр такя менамуданд. Дар сабт 

наворбардорони гурӯҳи кино (киногруппа) ҷалб мешуд. Танҳо як наворбардор 

ва дастгоҳи сабткунанда зарурат дошт. Боқӣ  идеяву мазмуну мундариҷаву 

заҳмату талош ва сайқали маҳорати рӯзноманигорӣ самаранок истифода 

мегардид. Чеҳраҳо дар ҷои кор ва ё хона муаррифӣ мешуданд. Агар дар аксари 

барномаҳои телевизионӣ муҳаррирон заҳмату талоши худро то давраи 

омодакунии барнома сарф мекарданд, дар ин барнома ҷараёни сабт аз муҳаррир 

масъулияти зиёдро талаб мекунад. Аз рӯйи мазмуну муҳтаво маълум шуд, ки 

сабти як намоиш то як ҳафта идома меёбад. Агар дигар муҳаррирон бо дарёфти 

мавзуъ, интихоби коршиносону таҳияи сенария ва дархости студияву гурӯҳи 
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корӣ то давраи омодакунии барнома саҳм дошта бошанд, дар ин барнома 

иловатан масъулияти муҳаррир дар ҷараёни сабт дучанд мегардад. Рӯ ба рӯ бо 

бинанда будану сафҳагардонӣ намудани фаъолияти худро на ҳама кас қабул 

менамояд. Масалан, муҳаррири барнома Орзу Исоев бо талошҳои зиёд оид ба 

фаъолияти эҷодии Ҳунарманди шинохта Ҳошим Гадоев барномаи муаллифӣ 

анҷом додааст. «Бисёриҳо шояд фикр кунанд, ки таҳия намоишҳои телевизионӣ 

хеле осон аст, аммо дар асл чунин нест. Таҳияи як барномаи одӣ ҳатто 

метавонад бо мушкилиҳои зиёде рӯ ба рӯ гардад. Дар барномаҳои таълифӣ, 

аслан, қаҳрамонро интихоб мекунанд ва атрофи фаъолият ва бурду бохти он бо 

он шахсоне, ки қаҳрамонро хуб медонанд, хуб мешиносанд, ҳамроҳаш кор 

кардаанд, риштаи дӯстӣ онҳоро бо қаҳрамон мепайвандад, суҳбат анҷом 

медиҳанд. Мо чунин ҳам кардем, суҳбатҳои хеле ҷолиб анҷом додем. Фикр 

кардем, ки ҳамааш хуб мешавад, аммо қаҳрамон рад кард»101. 

Ин сухан муқаддимавӣ аст, ки муҳаррир бо ибрози он вориди утоқи корӣ 

шуда, фиттаро дар дастгоҳ (магнитофон) монда, мусоҳибаҳои гирифтаашро аз 

назар мегузаронад. Тарзи пешниҳоди барнома низ рангин аст, зеро хусусияти 

меҳмон ва ё чеҳраи барнома онро талаб мекунад. Бо пайгирии зиёд муҳаррир 

аниқ мекунад, ки Ҳошим Гадо бегоҳии ҳамон рӯз дар кӯчаҳои пойтахт сайр 

менамояд. Мушоҳидакорӣ ва кунҷкобии рӯзноманигор ӯро ба хулоса меорад, 

ки шояд дар ин вақт бо ӯ рӯ ба рӯ шудан имконпазир бошад. Аз ин рӯ дар 

ҷараёни наворгирӣ камераи пинҳонӣ истифода мегардад, ҳарчанд ин амал ба 

меъёрҳои этикаи касбии журналистӣ мухолифат дорад. 

Ба таъкиди коргардон С. Қодирӣ: «Дар як қисми намоишҳои телевизионӣ 

сабт ба камераҳои пинҳонӣ барои ҷолиб гаштани барнома (реалӣ нишон додани 

рӯйдодҳои ҷомеа) истифода бурда мешавад. Дар зиндагӣ садҳо ва ё ҳазорҳо 

ҳодисаҳое ба амал меоянд, ки гоҳ–гоҳе дар ҷои воқеа мо онҳоро сабт мекунему 

манзури тамошобинони зиёд мегардонем»102. 

                                                 
101 Барномаи «Шакл» // Бойгонии телевизиони «Сафина». 2008. – фиттаи 138. – 37 дақиқа. 
102 Қодирӣ С. Режиссураи телевизион, кинова радио (Даструри таълимӣ) / С. Қодирӣ. – 
Душанбе, 2011. – С. 94. 
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То имрӯз сабти лаҳзаҳои шӯхиву фароғат, иҷрои амалҳои ғайриодӣ, 

ҷараёни омодагиҳо то оғози барнома пинҳонӣ сабт мешуданд, аммо ин 

муҳаррири эҷодкор дар рафти барнома низ аз ин гуна камера истифода 

мекунад. Барномаи «Сам себе режиссёр» дар шабакаи телевизионии «Россия 1» 

аз ин чунин камераҳо васеъ истифода менамояд. Сабти пинҳонии 

гирдовардашударо масъулини барнома моҳирона истифода менамоянд. 

«Ҷустуҷӯи воқеият ва ҳақиқат ин на танҳо шакл, балки тартиб, сохт, 

услуб, қолиб, андоза, намуд, намоиш, зоҳир, андом, қадду қомат низ ҳаст ва 

ҳамаи ин дар кинои мустанад амалеро иҷро менамояд ва инҳо танҳо аломат, 

нишона, асар, осор, ишора набуда, балки он ҳамон ашёест, ки ҳатто 

ифдакунандаи шавқ, ҷӯшу хурӯш, ҳаяҷон, руҳбаландӣ, тантана мебошад»103. 

Барномаи «Шакл» ба чунин тарз омода мешавад. Жанри барнома очерки 

портретист ва ба филми мустанад монанд аст. Ҷӯшу хурӯш ва ҳаяҷони муаллиф 

дар он аст, ки,  воқеан,  мехост ин барномаро омода кунад ва барои он тайёрии 

зиёд дидааст. Барои барномаи хуби телевизионӣ таҳия кардан  Орзу Исоев ба 

осор ва маҳсули эҷоди Ҳошим Гадоев рӯ оварда, маълумоти заруриро гирд 

оварда аст,  то барнома воқеият дошта бошаду ба ҳақиқат наздик бошад. 

Идомаи барнома чунин сурат мегирад: «Бояд мо ба дунболи устод биравем, 

аммо азбаски розӣ нест, пинҳонӣ сабт мекунем. Сабти пинҳонии мо чӣ гуна 

сурат мегирифта бошад, сифаташ чӣ гуна меомада бошад, инро касе намедонад. 

Дар ҳар сурат, мо таваккал мекунем»104. 

Маълум мешавад, ки барнома пинҳонӣ сабт шудааст. Қариб 90 дарсади 

сабт чунин ҷараён мегирад. Муҳаррир дар аксар вақт дар ҳаяҷон аст, то амали 

онҳо фош нашавад. Кадрҳо бо ҷунбиши зиёд, бидуни сепоя (штатив) сабт 

гардиданд. Дар аксар вақт рӯшноӣ омехта (сиёҳ, зард ва сафед) шудан 

мегирифт, дақиқияти тасвир (фокус) ҳар лаҳза тағйир меёфт, «бозӣ» мекард. 

                                                 
103 Бобоев Д. Ҳақиқат ва воқеият дар кинои публитсистӣ / Д. Бобоев // Паёми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. Душанбе, 2017.  –№ 4/2. –С. 313-316. 
104 Барномаи «Шакл» // Бойгонии телевизиони «Сафина». 2008. – фиттаи 138. – 37 дақиқа. 
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Ба қавли М. Муродов: «…таъсирнокии матни журналистӣ аз таъсири 

амали он ва дараҷаи ташаккули афкори омма вобаста аст. Табиист, ки 

журналист тавассути матн ва гуфтор ба шуури омма таъсир мерасонад»105. 

Таҳқиқ мушаххас намуд, ки яке аз бурди муҳаррир Орзу Исоев дар 

таҳияи матни хуби телевизионӣ аст. Муҳаррир рӯ ба рӯ бо бинанда стенд-ап 

медиҳад ва матни паси кадриро гоҳе истифода мебарад. Илова бар ин, бо 

ҷаззобияти хос хондану талаффуз намудани матн ба навор ранги дигар 

мебахшад. Матни омодашуда сода ва самимӣ буда, дар асоси маълумоти дақиқ 

гирдоварӣ мегардад. Намоиш зуд ба дили бинанда роҳ меёбад. Дақиқибаёнӣ ва 

бурро садо додани калимаҳо хоси телевизион мебошад, зеро матни телевизионӣ 

ба фарқ аз матбуот як маротиба шунида мешавад. Муҳаррири барномаи 

«Шакл» пайваста аз ҷумлаҳои содаву равон истифода мебарад. Ҳар ҷумлааш 

дорои 6-8 калима аст. Тамошобини телевизиони «Сафина» Орзу Исоевро бо 

дақиқбаёниаш мешиносанд. 

Имрӯз дар телевизион ибораю ҷумлаҳои мушкилфаҳму зебо зиёд 

истифода мегардад.  Бинанда  насиҳату  маслиҳатҳои беасосро қабул надорад. 

Матни хуб аз муваффақиятҳои дигари барнома дониста мешавад. Талаффузи 

бехато, дуруст гузоштани зада ва риояи меъёрҳои забони адабии муосири тоҷик 

хеле муҳим аст. Истифодаи ҷумлаҳои кӯтоҳи мантиқиро телевизион қабул 

мекунад. Эфири барномаи телевизионӣ амали яккарата ҳисобида мешавад. 

Муаллифи матн бояд ба назар гирад, ки бинанда имкони дубора шунидани 

сухани телевизиониро надорад. Дар телевизион аз калимаҳои душворфаҳму 

душворталаффуз худдорӣ намудан беҳтар аст. 

Андешаи мусоҳибон барномаро мукаммал намуд. Дар барнома 

Ҳунарманди халқии Тоҷикистон Убайдулло Раҷабов, санъатшинос Малика 

Ҷӯрабекова, ҳунарманд Маҳмадсаид Пиров, шоир Муҳаммад Ғоиб, сароянда 

Зафар Нозимов бо далелҳои ҷолиб тавонистанд,  то ҷое роҷеъ ба фаъолияти 

Ҳошим Гадо андешаи созанда гӯянд. Андешаи ин устодон дар кадри калон сабт 

гардидаанд. Истифодаи кадри калон дар барнома аз касбияти журналист дарак 
                                                 
105 Муродов М. Асосҳои эҷодии журналист / М. Мурдов. – Душанбе, 2014. – С. 71. 
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медиҳад. Кадри калон таваҷҷуҳи бинандаро ҷалб менамояд. Дар ҷараёни сабти 

барнома танҳо дар як андеша (синхрон) рӯшноии фон (контровой свет) 

моҳирона истифода барда нашудааст. Масъулин ба ин самт низ бояд аҳаммият 

медоданд. Кӯшиши муҳаррир барои таҳияи барнома ва талоши ӯ дар ҷараёни 

сабт баръало ба назар мерасад. Қариб буд, ки Ҳошим Гадо сабтро пай барад, 

ғавғо бардошт, аммо муҳаррир бо суханони намакин меҳмонро ором намуду 

роҳро идома доданд. Ин муносибат аз пуртаҷрибагии муҳаррир дарак медиҳад. 

Рафти сабт муосир буд  дар кӯчаҳо, назди бинои истиқоматии қаҳрамон, дар 

толори тангу торик, зинаҳои баланд, ҳама бе ист, бе иваз намудани кадр сурат 

гирифтааст. Муҳаррир муносибати Ҳошим Гадоро бо аҳли ҷомеа, театр ва 

зиндагӣ ифшо намудааст. Ин масъала яке аз паҳлӯҳои ошкорбаёнии 

муҳаррирро дар телевизиони давлатӣ муайян месозад, чунки маъмулан 

зиндагии шахсӣ ва камиву костагии рӯзгор дар барномасозии телевизионҳои 

Тоҷикистон ҷой дода намешаванд, аммо муҳаррир бо нозукбаёнӣ тавонист,  ин 

масоилро дуруст инъикос намояд. «Асоси зиндагонии ӯ китобҳоянд, китобҳои 

гуногунмазмун. Хонаи Ҳошим Гадоев пур аз китоб аст, ҷевонҳо, мизҳо, ҳатто 

рӯйи фарши хона низ пур аз китоб аст. Ҳошим каме бетоқат шуда  гуфт: гиред, 

нависед, дарёфт кунед, аммо зудтар аз ин ҷо биравед»106. 

Ин сухани муҳаррир сафҳаи зиндагии Ҳошим Гадоевро пурра ба бинанда 

боз намуд. Бинанда пай бурд, ки маънии сухан ва пешниҳоди матлаб чист. Дар 

пасманзари ин суханҳо сабти китобҳо, хонаву дари қаҳрамон нишон дода 

мешавад, аммо боз ба ҳамон шева, яъне кадрҳо бо ҷунбиши зиёд ва тағйири 

кадр. Дар таҳияи барнома коргардон Абдулҳай Зокиров низ кӯшишу талоши 

зиёд намудааст. Маълум мешавад, ки муҳаррир ва коргардон пеш аз 

омодакунии барнома амиқан табиати меҳмонро омӯхта, баъдан ба омода 

намудани барнома шуруъ намудаанд. Сабт тӯлонӣ набуд, вале суханони 

мусоҳибон давомнокии барномаро ба 37 дақиқа расонидааст. 

Одатан, таҳиягарони барнома дар анҷом рӯ ба рӯ ба бинанда стенд–ап 

медиҳанд. Дар барномаи мазкур қолабшиканӣ шуд. Бо суханони пасикадрӣ 
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барнома анҷом ёфт. Муҳаррир дарк намуд, ки кадри охирин беҳтар аз чеҳраи 

ӯст. Эффекти хубро на чеҳраи муҳаррир, балки наворҳо дучанд намуданд. Дар 

кадр Ҳошим Гадо саросемавор ва бо чеҳраи хаста ҳайати эҷодиро аз хонааш 

бароварда, дари хонаро мепӯшад. Ин бори дигар далолат аз он мекунад, ки 

чунин сурат гирифтани сабти барнома қолабӣ набуда, воқеияти бебаҳс аст. 

Барномаи «Вожазори маонӣ» дар таҳия ва пешниҳоди муҳаррир Нигинаи 

Муъмин омода мешавад. Он бозгӯкунандаи таъриху адабиёту санъат, анъана ва 

арзишҳои миллӣ аст. Муҳаррир бо суҳбати самимӣ бо коршиносону 

муҳаққиқон ва аҳли илму адаби кишвар ҷараёни барномаро рангин менамояд. 

Ҳар нашр бо омодагии ҷиддӣ сабт мегардад. Ҳамин аст, ки як намоиш аз дигаре 

бо сухан ва мазмуну муҳтаво комилан фарқ менамояд. Мутахассисони 

телевизион мегӯянд, барномае, ки 1 сол зиёд умр мебинад, рисолати худро 

анҷом додааст. Барномаҳои муаллифӣ, ки бештари онҳо на кам аз 5 сол 

мунтазам ба бинанда пешниҳод мегарданд, тамошобини доимӣ доранд. 

Фаъолияти назарраси муҳаррир боис мегардад, ки он дар маркази таваҷҷуҳи 

аудитория қарор гирад. «Дар барномаи навбатӣ ҳикмати эҷоди шоири аз миёни 

мо бисёр ҷавон рафта, Ҳабибулло Файзулло бо вижагии хоси эҷоди Умар 

Сафар пешниҳоди Шумо гардонида мешавад»107. 

Устоди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон нашри китоби навбатии худ бо 

номи «Зистан бо шеър»-ро дар барнома муаррифӣ мекунад. Ин асар дар бораи 

Ҳабибулло Файзулло аст. Барнома бо қироати шеъри пурмуҳтавои Умар Сафар 

оғоз мегардад. Матни паси кадр бо наворҳои зебову диданӣ ва таъсирбахш пур 

шудааст  тасвири табиати зебои диёр, меваҳои шаҳдбор, рози қаламкашони 

мумтоз, асолати равшанфикрони замон дар ҷаҳони мутамаддин ва монанди 

инҳо. Тавъам омадани матни паси кадр бо навор низ аз ҷаззобияти ҳунару 

нигорандагӣ ва касбияти ҳар эҷодкор дарак медиҳад. Дар ҷараёни сабт ҷой 

додани чунин матлаби ҷолиб аз идеяофарии муҳаррир дарак медиҳад. 

Муҳаррир тавонистааст,  нозукбинона рафти барномаро бо лавҳа тавъам созад. 

                                                 
107 Барномаи «Вожазори маъонӣ» // Бойгонии телевизиони «Сафина». 2015. – фиттаи 108. – 
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Баъд аз пешниҳоди матлаб, муҳаррир рӯ ба бинанда намуда, маънидод мекунад, 

ки барои чӣ ин навор аввал нишон дода шуд. Баъд аз пешниҳоди лавҳа на ба 

таври нимкулоҳи барнома (перебивка), балки бо истифода аз лаёқати 

наворбардорӣ ва ҳаракати камеравии наздикро дур сохтан (наезд, отъезд, 

движение камеры) аз экран ба студия сабти барнома сурат гирифт. Истифодаи 

релс тавонист вижагии дигарро зам намояд. «Адабиёти муосири мо ба як 

баррасии густурдаву доманадор ниёз дорад. Бисёр шоирону хуби мо ҳастанд, ки 

осорашон мавриди арзёбӣ қарор нагирифтааст. Агар ин кор нашавад, пешрафт 

дар адабиёт, пешрафт чи дар назму чи дар наср ба кундӣ сурат мегирад»108. 

Ин суханонро меҳмони барнома зикр менамояд ва ороиши саҳнавӣ 

(декоратсия) рӯйи суханон кадрчинӣ мегардад. Истифодаи реквизитҳои 

декоратсия низ дар раванди барномасозӣ аз талаботи асосӣ мебошад. 

Декоратсияи саҳна хоси барномаи «Вожазори маонӣ» буд. Дар ин барнома 

истифодаи бомавриди шамъ, китобу хомаву қалам, тасвири наққошони 

забардасти тоҷик дар рӯйи санг, шери болдор намунаи хуби таъриху 

фарҳангамон дониста мешавад. Дар як барномаи мукаммал, ки ҳудуди 25 

дақиқа сурат гирифт, 6 ҷаҳиши кадрӣ (скачок) ба назар расид. Муҳаррир 

ҳангоми танзим зарур нашуморидааст, ки ҳамин 6 нуктаро пӯшонад. Таҷриба 

нишон медиҳад, ки дар аксар вақт нуқси техникии овоз ба кори муҳаррирон 

ҳангоми интихоби сухан халал мерасонад ва мазмун ба муҳтаво рост намеояд. 

Гузашта аз ин, бо мақсади васеи реквизитҳои декоратсия 50 дарсади барнома бо 

кадри саҳнавӣ пӯшонида шудааст. Одатан, тамошобин аз барномаҳои студиявӣ 

дилгир мешавад, зеро мехоҳад, зуд зебоиҳои зиёдро бубинад. Бо ҳамин мақсад 

ду усул  истифодаи релс ва реквизитҳои саҳнавӣ дар барнома пурсамар 

истифода мешаванд. «Талқини ғояи неки эҳтиром ба суннатҳои ниёгон, афзун 

гардондани онҳо дар шароити нав малакаву маҳорати касбиро тақозо дорад. 

Инро кормандони телевизион хуб дарк кардаанд»109. 

                                                 
108 Барномаи «Вожазори маъонӣ» // Бойгонии телевизиони «Сафина». 2015. – фиттаи 108. – 
24 дақиқа. 
109 Дар моварои сухан. Маҷмуи мақолаҳои илмӣ. – Душанбе, 2018. – С. 170. 



 102

Эҳтиром гузоштан ба инсон, муҳит, табиат ва тамоми арзишҳои башарӣ, 

ки арзи ҳастӣ доранд, масъулияти ҳар як инсони комил ва зираку ҳушёр аст. 

Муҳаррири барнома пайваста ба арзишҳои миллӣ, суннатҳои неки ниёгон ва 

давлатдорӣ арҷ гузошта, барнома омода менамояд. Пеш аз ҳама, такя намудан 

ба суннатҳои неки ниёгон аз вижагии хос дар эҷоди Нигинаи Муъмин аст ва ё 

ба истилоҳи дигар, дар маркази таваҷҷуҳу илҳоми эҷодии муҳаррир маҳз ин 

муқаддасот меистад. Агар ҷараёни сабт бо тамоми нозикиҳояш аз ҷониби 

масъулини барнома пурсамар истифода шавад, раванди танзим имконият 

медиҳад, ки барнома хуб ва касбӣ омода гардад. Ҳамаи омодагиҳо, пардози 

сухану андеша, баҳсӯ мунозира, нишон додани ботин ва зоҳири инсоният, 

саволу ҷавоб, посух аз ҷониби коршиносон ва кунҷковии муҳаррир бо мақсади 

ниҳон намудани ҷавҳари сухану матраҳи масоили рӯз, таҳлили мавзуъ дар 3 

зина  муқаддимавӣ, дараҷаи таҳлили касбӣ аз нигоҳи воқеият сурат мегирад. 

Дар ин давра гурӯҳи муҳаррирони идора дар ҷобаҷокунии меҳмонон, эътибор 

додани эҳтиёҷоти ширкатдорони барнома (овардани об, чой, қаҳва ва ғайра), 

тозагии либосу пардозгарӣ, хомӯш намудани телефони мобилӣ, зебоии баранда 

ва тозагии сухан ба якдигар кумак  мерасонанд. Агар барномаи калонҳаҷм бо 

доираи васеи меҳмонон сабт гардад ва муҳаррир дар идора кардани он танқисӣ 

кашад, дигар навъи дастгирии ҳамкорон вуҷуд дорад, ки кормандон дар давраи 

сабти барнома анҷом медиҳанд.  

Фасли дуюми боби дуюмро метавон чунин хулоса намуд: уҳдадориҳои 

муҳаррир дар ҷараёни сабт аз марҳилаҳои асосӣ дониста мешавад. На танҳо 

муҳаррир, балки тамоми гурӯҳи эҷодӣ дар ин ҷараён иштирок намуда, вобаста 

ба масъулият ва вазифа саҳм мегузоранд.  
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II. 3. Танзим ва иштироки муҳаррир баъд аз сабт 

 

Ҷараёни танзим марҳилае ба шумор меравад, ки дар он пайванд ва 

омодакунии маводи аслӣ сурат мегирад. Пайвасткунии кадрҳо ва ҷобаҷогузорӣ 

талаботи хос дорад. Он аз ҳар иштирокчии ҷараёни танзим заҳмати зиёди эҷодӣ 

талаб мекунад. Дар ҷараёни пайвасткунии кадр, матн, мусиқӣ, навиштаҷот ва 

эффектҳои гуногун бо ҳам дар «роҳҳои алоҳида» (дорожкаи 1, 2, 3) тавъам 

мешаванд.  

Мусаллам аст, ки ин раванд бо истифода аз технология сурат мегирад ва 

дар замони муосир умдатарин таҷҳизот барои танзими барнома муҳайё 

гардидааст. Ҳар барномаи телевизионӣ бо хусусияти хоси худ танзим мегардад. 

Хурдтарин барномаи телевизионӣ 3 ва калонтаринаш то 20 роҳи танзим 

(дорожка) дорад.  

Танзими барнома дар солҳои аввали таъсисёбии телевизиони тоҷик 

ниҳоят вазнин ва мушкил будааст. Техникаи замон бо функсияҳои камтамрин 

кори гурӯҳи эҷодиро тӯлонӣ менамуд. Аз ин ҷост, ки аксари барномаҳо 

мустақим пахш мегардидаанд, яъне нисбат ба танзим пахши мустақим барои 

ҳайати эҷодӣ муносиб дониста мешудааст. 

Коргардон С. Қодирӣ зикр мекунад, ки воситаҳои техникии солҳои 1960 

ва 1980-уми қарни ХХ, ба монанди дастгоҳҳои наворбардорӣ, рӯшноидиҳанда 

ва танзимгарӣ назар ба солҳои минбаъда куллан фарқ дошт. «Барои танзими як 

барномаи нимсоата қариб ду ва ё се рӯз лозим буд, ки онро танзим намоянд. 

Бинобар ин қисми зиёди намоишҳои телевизионию радио зинда (мустақим) 

пахш мегардид»110. 

Мустақим пахш гардидани барнома барои равонии кори муҳаррир, дид, 

ҷаҳонбиниву таҷриба ва доираи омодагиҳову маълумоти муфассал доштан 

вобаста ба мавзуъ хуб буда, аз ӯ заҳмату масъулияти дучандро талаб мекунад. 

Қаблан дастгоҳи танзим дорои функсияҳои кам буданд ва имкон набуд, ки 

                                                 
110 Қодирӣ С. Режиссураи телевизион, кинова радио (Даструри таълимӣ) / С. Қодирӣ. – 
Душанбе. – С. 60. 
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барнома бо истифода аз унсурҳои зиёди ҷолибсозӣ таҳия гардад. Агар то 

солҳои 1980-ум техникаи аввалин дар давраи сабт истифода мешуд, охири асри 

гузашта ҷойи техникаи собиқадорро воситаҳои техникии нав гирифт. 

«Тамғаҳои БТ SP - 1600, БТ SP – 1800, БТ SP – 2600, БТ SP - 2800 кори 

танзимро хеле сабук намуд»111.  

Дастгоҳҳои танзимкунанда зикршуда сифати паст доштанду ба воситаи 

онҳо танзими барномаи хурд тӯлонӣ мегардид. Дар оғози асри XXI шакли 

дигар – DV CAM рӯйи кор омад. То давраи пайдо шудани DV CAM, танзими 

барномаи хаттӣ (линейный) сурат мегирифт. Бо мурури замон танзим бо 

истифодаи барномаҳои махсуси компютерӣ бо унвони ғайрихаттӣ 

(нелинейный) рӯйи кор омад ва то имрӯз истифода мегардад. 

Муҳаққиқи ҷавон Муслима Маннонова танзими гибридиро низ дар кори 

телевизион ишора намудааст: «Танзими гибридӣ бартариятҳои ду навъи 

танзими болоиро дар худ дорад (системаи танзими навори ғайрихаттӣ ба ҷойи 

сарчашмаи навор мегузарад)»112. 

То ҳанӯз танзими гибридӣ дар гирди забони кормандони телевизион чарх 

намезанад. Одатан, танзими хаттӣ ва ғайрихаттӣ дар барномасозӣ истифода 

бурда мешавад. Баъди зуҳури технологияи нав танзими ғайрихаттӣ ҳангоми 

танзим истифода мешавад. 

Имкониятҳои бешуморе, ки айни замон барномаҳои барои танзим 

пешбинигардида доранд, дар солҳои навадум вуҷуд надошт, аммо бо 

назардошти сохтори компютерҳои нисбатан содаи онвақта имконияти истифода 

аз танзими ғайрихаттӣ фароҳам буд. 

Имрӯзҳо дар ҷараёни танзими ғайрихаттӣ барномаҳои компютерии Adobe 

Premiere Pro ва Vegas Pro истифода мешаванд. Дигар барномаҳои навтарини 

соҳавӣ ба хотири ҷолибияти намоиш низ ба кори танзим кумак  мерасонанд. 

Гузашта аз ин, кори танзим дар замони имрӯза ба дизайну ороиш вобастагии 
                                                 
111 Қодирӣ С. Асари номбурда. – С. 61. 
112 Маннонова М. Махсусияти таҳияи барномаҳои хабарии телевизион дар шароити муосир 
(дар мисоли барномаҳои иттилоотии “Ахбор”-и телевизиони “Тоҷикистон” ва “Навид”-и 
Муассисаи давлатии телевизиони “Сафина”), дисс. номзади илмҳои филология: 10.01.10 / М. 
Маннонова. – Душанбе, 2019. –166 с.  
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калон дорад. Аксари шоу-барномаҳои фарҳангиву мусиқӣ ва интеллектуалиро 

инфографика ва дигар ороишоти мултимедиявӣ ташкил медиҳанд. 

Ба таъкиди муҳаққиқ М.Муқимов: «Дар барномаҳои телевизионӣ 

истифода кардани унсурҳои мултимедиявӣ, аз қабили инфографика, слайдшоу 

ва аниматсия таваҷҷуҳи тамошобинонро бештар ҷалб мекунад ва, аз ҷониби 

дигар, дарки мавзуъҳои мушкилфаҳмро осон менамояд»113. Мавсуф истифодаи 

мултимедияро дар кори телевизион зарур медонанд. Аз ин ҷост, ки имрӯзҳо 

қисми зиёди барномасозон бо ин шева барномаҳояшонро омода месозанд. 

Бинанда он барномаҳоеро меписандад, ки ба ӯ чандкарата ғизои маънавӣ диҳад, 

яъне ҳам бо тасвир, ҳам бо садо ва ҳам бо нақшаву ороишоти хуби маълумотӣ.  

Дар доираи фаъолияти худ муҳаррир дар ҳар ҷараён ширкат меварзад, 

яъне вай ҳангоми омодасозии барнома кӯшиш мекунад, ки нақш дошта бошад. 

Аз ҷумла, ҷараёни танзим тақозо мекунад, ки муҳаррир дар ин давра фаъол 

бошад. Меҳнату заҳмат ва талош маҳз дар ҳамин давра натиҷагирӣ мешавад. Ба 

ибораи дигар, дар қолаби мушаххас ҷой кардани мавод кори муҳаррир аст. Дар 

навбати худ ҷараёни танзим бо чанд пайдарҳамӣ ҷудо мегардад. Дар замони 

имрӯза баъди сабт фиттаҳои рақамӣ (флешкаҳо) ба дасти муҳаррир меафтад. 

Муҳаррири масъулиятшинос сари компютер нишаста, сабти барномаро аз назар 

мегузаронад, ба тозагии кадр ва садо аҳаммияти махсус медиҳад ва танзими 

барнома аз рӯйи сенария оғоз мегардад.  

Тартиби кори танзим чунин аст: 

• тоза намудани матни паси кадр, ки овозхонӣ (озвучка) шудааст, ба роҳи 

барномаи компютерӣ ва гирифтани садоҳои зиёдатӣ аз он; 

• пайваст намудани андешаҳои мутахассисон (мусоҳиба ва ё синхронҳо), 

ҳосил намудани қолаби (склейка) барнома; 

• навиштани номи мусоҳиб дар хат (титравалка); 

• интихоби мусиқӣ ва ҷо ба ҷо кардани кадрҳо вобаста ба матни паси кадр; 

• анҷом додани корҳои дизайнерӣ; 

                                                 
113 Муқим Ҷ. Журналистикаи мултимедиявӣ (Даструри таълимӣ) / Ҷ. Муқим. – Душанбе, 
2016. – С. 11. 
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• аз назар гузаронидани барнома; 

• файлкунонӣ (рендер) ва пешниҳод ба роҳбарият барои тамошо ва тавсия; 

• ислоҳи эроду камбудиҳои роҳбарият пас аз тамошо; 

• супоридани барнома ба мудири шуъбаи танзим барои эфир. 

Мувофиқи мақсад аст, ки мо ба якчанд барномаҳои телевизионӣ мароқ 

зоҳир намуда, вазифа ва уҳдадориҳои муҳаррирро дар ҷараёни танзим 

мушаххас намоем. 

Барномаи «Хони Тоҷикистон» (муҳаррир Ҷамшед Олимов) 22 апрели 

соли 2019 тариқи телевизиони «Сафина» ба эфир рафтааст. То замони 

муроҷиати мо ба ютубканали телевизион (8 майи соли 2021) 237 маротиба ин 

барнома тамошо (просмотр) дорад. Барнома бо кадри миёна (средний план) 

оғоз шуда, муҳаррир дар кадр мегӯяд: «Ин барномаи навбатии «Хони 

Тоҷикистон» аст ва мо имрӯз қарор дорем дар ноҳияи Данғара ва дар хонаи 

апаи Аноргул»114.  

Дар кадри аввал рӯшноии зиёд чашмони муҳаррирро мезанад, ки дар 

натиҷа  ӯ парешон сухан мегӯяд ва чашмонаш пӯшидааст. Хат(ракурс)-и кадр 

низ мувофиқ нест. Масалан, дар кадри умумӣ (общий план) таваҷҷуҳ ба 

муҳаррири барнома дода мешавад, на меҳмон. Дар эпизоде, ки меҳмони 

барнома дар кадри калон (крупный план) сухан мегӯяд, кадр ба талабот ҷавобгӯ 

нест, зеро дар кадр бояд меҳмон рӯ ба рӯйи дастгоҳи наворбардорӣ бошад, 

аммо дар ин сабт кадри калон аз тарафи рости меҳмон гирифта шудааст. Ин 

раванд аз истифодаи як дастгоҳи сабткунанда гувоҳӣ медиҳад. Барнома бо 

давомнокии 24 дақиқа омода шудааст, то 15 дақиқаи аввал 2 кадр аз як нукта 

(ракурс) сабт гардидааст, ки ҳусни намоишро коста мегардонад. Дар дақиқаи 

20-уми барнома кадр нисбатан мувофиқ монда шудааст, яъне ин охири барнома 

аст ва дар кадр баранда бо меҳмони барнома нишастаанду дар кадри миёна 

(средний план) барнома ҳусни анҷом меёбад.  

                                                 
114 Барномаи «Хони Тоҷикистон» // Ютубканали  телевизиони «Сафина». 2019. – 22 апрел. – 
24 дақиқа. 
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Дар барнома як дастгоҳи наворбардорӣ истифода мешавад. Кори 

коргардонӣ заиф ба мушоҳида мерасад, яъне ҳангоми сабт гурӯҳи эҷодӣ аз 

муҳаррир, баранда ва наворбардор иборат будааст. Истифодаи кадрҳои статикӣ 

ва ё худ беҳаракат дар чунин барномаҳо бинандаро аз назди телевизор дур 

месозад. 

Ба истиснои барномаҳои иттилоотӣ, ки оҷилиятро талаб мекунанд, дар 

дигар барномаҳо ҳатман бояд рангорангии кадр ва навор ба инобат гирифта 

шавад. Чунин барномаро ба ғайр аз қаҳрамони барнома ва доираи шиносону 

пайвандони ӯ дигар касе тамошо намекунанд. Гузашта аз ин, танзим на он 

қадар пурсамар истифода шудааст. Ҳамакнун саҳлангории муҳаррир, коргардон 

ва танзимгар дар барнома баръало намоён мебошад. Ин гуна барномаҳоро дар 

телевизион ба хотири зиёд шудани соати оригиналӣ ҷой медиҳанд. Дар ҷараёни 

танзим агар ҳадди ақал роликҳои тарғиботии хӯрокҳои миллӣ ва ё ҷараёни 

омодакунии таом ҷой дода мешуд, барои бинанда ҷолиб ба назар мерасид. 

Функсияҳои бисёррақамаи барномаҳои кампютерӣ агар дар раванди танзими 

барнома пурсамар истифода шаванд, чунин барномаҳо мукаммал мегарданд.  

Барномаи «Дунё пур аз ҷавонист»-ро аз телевизиони «Сафина» дар 

мавзуи «Эҳтироми калонсолон» таҳқиқ мекунем. Иштирокчиёни  барнома як 

гурӯҳ ҷавонон аз мактабҳои олии мамлакат иштирокчӣ ҳастанд. Ҷолибияти 

барнома дар гуногунии кадрҳо зоҳир мегардад. Истифодаи релс зебоии 

барномаро дучанд намудааст. Барнома 4 марти соли 2020 дар ютубканали 

«Сафина» ҷой дода шудааст ва то санаи муроҷиати мо (8 июни соли 2021) 117 

маротиба тамошо (просмотр) шудааст. Давомнокиаш 25 дақиқаро ташкил 

медиҳад. Муҳаррир ва баранда Саиданвари Бобоҷон барои ҷалби бинанда 

намоишро аз кадри миёнаи ҳаркаткунанда (средний план) оғоз намудааст. 

Кадри дуюм дар плани умумӣ (общий план) аз релс истифода шудааст, плани 

сеюм кадри ҳаракаткунанда (панорама) мебошад, яъне пайдарҳамии кадр аз 

нигоҳи ҷобаҷокунӣ ҳангоми сабт ва ҷараёни танзим ба нақша гирифта шудааст. 

Дар ин барнома кори коргардон баръало намоён аст. 10 ҳолати ҷаҳиши кадрӣ 

(скачок) низ маълум гардид. «Калонсолон боғбони маърифати зиндагии мо 
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ҳастанд. Агар онҳо хато кунанд, мо пайравӣ мекунем, агар онҳо сахт гӯяд, мо 

ислоҳ мешавем, агар онҳо нисбат ба тарбияи мо бепарвоӣ кунанд, пас, дигарҳо 

аз мо истифода мекунанд»115. Ин андешаро донишҷӯ, меҳмони барнома зикр 

менамояд ва дар идома кадрҳо иваз шудан мегиранд. Бояд дар барномаҳои 

иттилоотӣ то 3 сония ва дар барномаҳои таҳлиливу фарҳангӣ ва фароғатӣ то 6 

сония кадр ист кунаду халос, Бинобар ин бо мақсади риояи чунин муқаррарот 

дар танзим ин раванд сурат гирифтааст. Овоз дар ягон ҳолат канда нашудааст 

ва дар роҳ (дорожка) низ якмаром садо медиҳад. Барнома аз намудҳои кадр 

фаровон истифода мебарад. Аз 4 нукта (ракурс) 5 кадр ба назар мерасад. Аз 

инҳо 2 кадр беҳаракат (статикӣ) асту 3 кадри дигар ҳаракаткунанда. Истифодаи 

кадрҳои ғайримаъмулӣ бинандаро водор мекунад, ки дар назди телевизион 

нишаста, то охири барнома чунин зебоиро тамошо кунад. 

Фаъолияти муҳаррир, ҷараёни уҳдадорӣ ва фаъолманди ӯ ҳангоми 

танзими барнома дар намоиши «Пурсуков»-и телевизиони «Сафина» баръало 

дида мешавад. Аз ҷараёни сабту омодагиҳо барои муҳаррир бештар ҷараёни 

танзим масъулият дорад. Муҳаррир Шаҳло Тӯраева бо ҷаззобияти хоса ва 

равияи махсус, ки ба муколама шабоҳат дорад, барномаро омода менамояд. 

Студия низ ғайримуқаррарӣ омода гардидааст. Агар то ин замон декоратсияҳои 

махсус вобаста ба мазмуну муҳтавои барнома тайёр мешуданд, дар барнома 

одитарин реквизитҳо саҳнаро оро додаанд. Дар фони сафед навиштаҳои хурди 

диққатҷалбкунанда пур шудаанд, ороишоти зиёдатӣ ба чашм намерасад.  

«Ассалому алайкум, бинандагони гиромӣ». Пас аз ин сухан навори 

видеоӣ ҷой дода мешавад: «Бори дигар салом» дар идома баранда зикр 

менамояд: «Мавзуе, ки имрӯз интихоб кардем, бисёр шавқовар аст», дар ин ҷо 

боз порчае ҷой дода шудааст: «Канӣ, бубинем», идомаи сухани баранда: «Ин 

ҳам истифодаи технологияи муосир мебошад», дар ин ҷо акнун андешаи 

мутахассис  ҷой дода мешавад: «Истифодаи техникаи нав дар замони имрӯза 

                                                 
115 Барномаи «Дунё пур аз ҷавонӣ» // Ютубканали  телевизиони «Сафина». 2020. – 4  март   
– 25 дақиқа. 
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саривақтист»»116. Барнома 17 дақиқа аст. Аз аввал то охир саҳми муҳаррир ҳам 

дар омодакунӣ ва ҳам дар танзим бевосита мушоҳида мегардад. Истифодаи 

навору кадрҳо аз хазина ба назар мерасад, ки ин заҳмату вақти зиёдро талаб 

мекунад. Порчаҳои видеоӣ маҳз барои ин барнома сабт нагардидаанд. Ин 

наворҳоро муҳаррир аз филмҳои бадеиву тасвирӣ ва ҳуҷҷатӣ, барномаҳои 

телевизионӣ ва дигар маъхазҳои тасвирӣ дастрас менамояд.  

Ҷолибияти дигари барнома ҷой додани андешаи мутахассисисон вобаста 

ба масоили рӯз ва мавзуи баррасишаванда мебошад. Ҳамаи гуфтаҳои боло 

моҳирона дар ҷараёни танзим сурат мегиранд. Дар ҷараёни танзим иштирок 

накардани муҳаррир ғайриимкон аст. Масалан, агар дар дигар барнома 

муҳаррир барои ҷобаҷокунии сухану тоза намудани садоҳои зиёдатӣ дар танзим 

иштирок намояд, пас, дар ин барнома иштироки муҳаррир аз авввал то охир ба 

назар расид. Намоиши мазкур ба сухан, муҳтаво ва ҷабаҷогузорӣ рабт дорад. 

Истифодаи кадрҳо низ ҷолиб аст. Пас аз ҷой додани ҳар порчаи видеоӣ ҷойи 

муҳаррир дар студия дигар мешавад ва андешаи мутахассисон дар кадр 

(ракурс)-ҳои гуногун сабт гардидааст.  

Дар барнома нисбат ба масъалагузорӣ тафреҳу фароғат зиёд ба чашм 

мерасад. Ин омил дар ҷараёни танзим ба вуқуъ пайваста, масъулин заҳмату 

талоши зиёд намудаанд. Шакли пешниҳод маҳаки асосӣ ва бурди фаъолияти 

муҳаррирӣ дар барнома дониста мешавад. 

Муҳаққиқ Муслима Маннонова бар он назар аст, ки ҳамаи 

рӯзноманигорон дар кори телевизион як масъулиятро иҷро мекунанд, аммо 

тарзи пешниҳод, ғоя, ҷобаҷокунии эпизодҳои барнома ва композитсия аз 

нигорандагии моҳиронаи муҳаррир вобастагӣ дорад. «Маълум аст, ки асоси 

маводи телевизионро се унсури асосӣ: тасвир,  овоз ва «нақшофарӣ» дар он 

ташкил медиҳад. То кадом андоза композитсияи барномаро журналист дуруст 

                                                 
116 Барномаи «Пурсуков» // Ютубканали  телевизиони «Сафина».  2019. – 31 май 
  – 17 дақиқа. 
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месозад ва ҷолибияти онро таъмин месозад, ба донишу малакаи ӯ вобаста 

аст»117. 

Ҳама гуна мавзуъро метавон пешниҳод ва таҳлил намуд, аммо тарзи 

пешниҳод вижагии хосест, ки ба завқи бинанда иртибот мегирад. Агар 

мавзуъҳо такроран ба эфир бароянду пешниҳод дигаргун бошад, телевизион 

тамошобини худро гум намекунад. Имрӯз танзим унсури асосии ороиши 

намоиш ва нигоҳ доштани бинанда дар назди экран мебошад. Воситаҳои 

техникӣ ва барномаҳои кампютерӣ имкон медиҳанд, ки муҳаррирон бо 

истифодаи онҳо маводро зебо кунанд ва он бо ҷолибияту ҷаззобият дар эфир 

пахш гардад. 

Таҳқиқ собит мекунад, ки имрӯз дар телевизионҳои Тоҷикистон аксари 

барномаҳо бо усули классикӣ омода мешаванд, яъне нигоҳи муосир байни 

кормандони телевизион дар сатҳи зарурӣ ҳанӯз зуҳур накардааст. Аз ҷониби 

дигар, мо бояд фаромӯш накунем, ки ҳамаи навгониву навҷӯиҳо дар заминаи 

мусоид ва шароити арзандаи корӣ ба миён меоянд. Ҷустуҷӯ, идеяофарӣ ва 

навсозӣ аз самтҳое мебошанд, ки дар ҳар вақту замон ва шароит дар ниҳоди 

эҷодкор рушд мекунанд. Имрӯз дар рафти барномасозӣ аксар коргардонҳо аз 

кадри калон меҳаросанд. Дар барнома кадри калон бо маънои том кам ба назар 

мерасад. Агар ба ҳисоби миёна дар барномаи 10 дақиқаина 30 кадр истифода 

гардад, пас , дар 10 мавриди он кадр  калон аст, боқимонда  намудҳои  кадрҳои 

дигаранд. Манзури мо гузариш аз кадри калон ба кадри калон аст. Агар ракурс 

дигар бошад, ҷаҳиши кадрӣ (скачок) ба вуҷуд намеояд, вале дар аксари 

барномаҳои имрӯзаи телевизионҳои ватанӣ ин вижагӣ кам ба назар мерасад. 

Масалан, барномаи «Познер»-и шабакаи аввали телевизиони якуми Россияро 

Владимир Познер бо ин шева омода мекунад. Дар нашри 31 майи соли 2021 

муҳаррир бо меҳмони барнома, чемпиони ҷаҳон оид ба шоҳмот Анатолий 

Карпов суҳбат менамояд. Давомнокӣ 48 дақиқа аст. Дар 70 дарсади барнома 

                                                 
117 Маннонова М. Махсусияти таҳияи барномаҳои хабарии телевизион дар шароити муосир 
(дар мисоли барномаҳои иттилоотии “Ахбор”-и телевизиони “Тоҷикистон” ва “Навид”-и 
Муассисаи давлатии телевизиони “Сафина”), дисс. номзади илмҳои филология: 10.01.10 / М 
Маннонова. – Душанбе, 2019. – 166 с. 
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кадри калон истифода мешавад. Хусусан, дар лаҳзаҳое, ки меҳмони барнома ба 

умдатарин саволҳо посух мегӯяд. Яъне саволи пешниҳодшуда авзои меҳмонро 

дигар мекунад ва ҳамин дигаргунӣ дар кадри калон ба бинанда нишон дода 

мешавад. Аз дақиқаи 3:45 то 16:05 кадрҳои калон пай дар ҳам барномаро пур 

мекунанд. Дар ин ҷо бинанда ба умқи мавзуъ дода мешавад, на ба ороишоти 

студия. 

Барномаи «Мантиқ»-и телевизиони «Сафина» ба барномаи «Познер» аз 

нигоҳи сабту танзим ва пешниҳод монандӣ дорад. Дар ҷобаҷогузории 

дастгоҳҳои наворбардорӣ ва интихоби кадр, шеваи намоиши болозикр фаровон 

истифода шудааст. Муҳаррир ва барандаи барнома Баргигул Сафарова дар ҳар 

барнома ду нафарро ба ҳайси меҳмон ва ё коршинос даъват менамояд ва суҳбат 

бо онҳо дар алоҳидагӣ сурат мегирад. Барномае, ки рӯзи 13 апрели соли 2019 

пешниҳод гардид, бо кадри миёна (средний план) оғоз шуда, баъди он меҳмон 

дар кадри калон (крупный план) нишон дода мешавад. Кадри сеюм бо истифода 

аз эффектҳои компютерӣ дар як экран ду план, ҳар ду кадри калон намоён 

мегардад. Дар барнома ҷаҳиши кадрӣ ба назар нарасид. Ин омил низ аз 

масъулиятҳои дигари муҳаррир дарак медиҳад, ки ҳангоми сабт ба сухан ва 

мазмуну муҳтаво аҳаммияти махсус медиҳад. Барнома аз бахшҳои алоҳида 

иборат буда, аз муаррифӣ то анҷом навори сабтгарида дар 2 план нишон дода 

шуд, ин ҳам бошад дар кадри калон. Фаъолмандии муҳаррир дар барномаи 

«Мантиқ» ба монанди барномаи «Пурсуков» яксон ва заҳматталаб аст. 

Рӯшноӣ низ дар барнома нақши муҳимро мебозад. Дар намоиши 

таҳлилшаванда дар маҷмуъ 4 намуд рӯшноӣ ё ранг истифода шудааст. Масалан, 

дар пушти баранда  сабзу кабуд, дар студия  одӣ ва дар пушти меҳмон – сурх. 

Ин равшаниҳо барои ҷудо намудани сояи иштирокчиён аз фони студия 

истифода бурда мешавад. Дар мавриди дигар, ҳангоми таъмини рӯшноӣ ва ё 

ҷобаҷокунии дастгоҳҳои равшанидиҳанда бояд симои иштирокчиён ва сару 

либоси онҳо ба назар гирифта шавад, то барнома равшан ва зебо ба бинанда 

пешниҳод гардад. Дар барномаи «Мантиқ» рӯшноӣ бо маънои томаш таъмин 

буд.  
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Муваффақияти дигари муҳаррир дар он зоҳир гардид, ки сабт пурра бо 

забони адабии тоҷикӣ ва содаву пурмазмун сурат гирифт. Ҳам муҳаррир ва ҳам 

меҳмонон аз калимаҳои душворфаҳм истифода набурдаанд ва дар рафти танзим 

саволу посух ҷой дода шудаасту халос. Аз мавзуъ «гурехтани меҳмон» дида 

намешавад, ки ин ба маҳорати муҳаррир вобастагӣ дорад. 

Идеяофарӣ, интихоби мавзуъ, роҳ ёфтан ба дунёи қаҳрамон ва дар 

маҷмуъ, бандубасти барнома, маҳсули эҷоди муҳаррир аст. Аз нигоҳи дигар, ин 

равандро масъулияти кори муҳаррир низ меноманд. Ҳарчанд баъди сабти 

барнома танзим аз рӯйи сенария сурат гирад ҳам, ҷузъиёти пуркунанда ва дигар 

вижагиҳои ҷолибсоз дар сенария ҷой дода намешавад. Имрӯз аксари барномаҳо 

на аз рӯйи сенарияи мукаммал, балки аз рӯйи план-сенария омода мегарданд, 

ки сари ин мавзуъ мо дар боби алоҳидаи корамон истода мегузарем.  

Аз ин рӯ  барои омода намудани ҷолибтарин барнома нақши муҳаррир 

дар ҷараёни танзим аввалиндараҷа дониста мешавад.  

Назари дигар ин аст, ки дар барномаҳои берун аз студия заҳмати гурӯҳи 

эҷодӣ зиёд ба чашм мерасад. Ба ибораи дигар, барномае, ки дар табиати зебо, 

муҳити атроф, дар ин ё он корхонаву муассиса сабт мегарданд, филми кӯтоҳ 

низ гуфтан мумкин аст. Акнун барои таҳияи чунин барнома нақши муҳаррир 

назаррас аст ва ба касбияти ӯ вобастагӣ дорад. Барномаи «Қадамҷо»-и 

телевизиони «Сафина»-ро мисол овардан кофист. 

Барномаи «Қадамҷо»-ро муҳаррир Ҷалол Одинаев омода менамояд. 

Шумораи навбатии барнома, ки санаи 6-уми октябри соли 2020 пешниҳод 

гардидааст, атрофи фаъолияти эҷодии Шоири халқии Тоҷикистон, муаллифи 

суруди миллӣ Гулназар Келдӣ омода шудааст. То санаи муроҷиати мо ба 

ютубканали телевизион (8 июни соли 2021) 171 нафар онро  тамошо (просмотр) 

кардаанд.  Баъди кулоҳи барнома баранда дар кадр пайдо шуда, стенд–ап 

медиҳад:  

«Ин ҷо бинои Иттифоқи нависандагон аст. Дар ин бино садҳо адибони 

барҷаста фаъолият кардаанду рафтанд. Аз қабили Мирзо Турсунзода, Боқӣ 

Раҳимзода, Муъмин Қаноат ва дигару дигарҳо. Имрӯз мо ба ин ҷо омадем, то аз 



 113

хотироти шахсе ҳарф бизанем, ки ҳар субҳи худро бо эҷодиёти пурғановати ӯ 

шуруъ мекунем»118. 

Стенд-апи аввал ва ё муқаддимавии муҳаррир дар пасманзар(фон)-и 

бинои Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон сабт шудааст. План ва ё кадр дар 

ҳолати беҳаракат (статикӣ) гузошта шудааст. Гурӯҳи эҷодӣ дар ин ҳолат аз 

кадри умумӣ истифода намуданд. Дар ин ҳолат таваҷҷуҳ ба чеҳраи баранда  

равона намегардад, зеро дар маркази кадр миёни ӯ истодааст. Ин равия хатост. 

Агар плани поён (нижний) истифода кардан мехостанд, суҳбатнигор дар ҷое 

нишаста сухан мекард, беҳтар мебуд. Гузашта аз ин, дар танзим ин камбудиҳо 

бояд бартараф мешуданд, яъне чанд сония баранда дар кадр намоён мешуду 

баъдан гирду атрофи Иттифоқи нависандагон ва зебоиҳои он дар кадр намоён 

мегардид. 

Истифодаи эпизод дар барнома нақши муҳим дорад. Асосан, ҷобаҷокунии 

он дар ҷараёни танзим сурат мегирад ва дар барномаи «Қадамҷо» якчанд 

эпизод ба чашм расид. Масалан, баъди стенд-апи аввал Суруди миллӣ садо 

медиҳаду дар пасманзари он Парчаму Нишон, Конститусия ва дигар 

муқаддасоти миллӣ ҷилва менамоянд.  

Дигар вижагии хос истифодаи бомавриди мусиқӣ аст. Аксҳои Гулназар 

Келдӣ нишонаи фаъолияти пурсамар мебошанд, аз ин рӯ  муҳаррир ҳангоми 

танзими барнома на бо матни паси кадр, балки бо пур намудани роҳи мусиқӣ 

(музыкальная дорожка) бо аксҳои қаҳрамон барномаро ҷолиб намудааст. 

Вижагии нисбатан муосир дар барнома дида мешавад. Дар барномаи 12 

дақиқаина матни паси кадр вуҷуд надорад. Ҷой додани адешаи 6 нафар аз аҳли 

илму адаб барномаро пурмазмун намудааст. Дар 4 лаҳза баранда рӯйи навор 

баромада, бо стенд-ап гуфтаҳои коршиносонро тасдиқ намуд ва дар 5 ҳолат 

аксҳои Гулназар Келдӣ бо мусиқӣ барномаро зебо сохт. Дар ин намоиш 

муҳаррир кӯшиш намудааст, ки бештар дар танзим иштирок намояд. 

Ҷабаҷогузории аксҳо низ ба худ таърих ва вақту замон доранд. Муҳаррир дар 

                                                 
118 Барномаи «Қадамҷо» // Ютубканали  телевизиони «Сафина». 2020. – 6 октябр 
  – 12 дақиқа. 
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вақти танзим ин пайдарҳамиро риоя намудааст. Ҳар сухангӯй дар мусоҳибааш 

(синхрон) оид ба паҳлуи эҷодии қаҳрамони барнома на кам аз 4-5 дақиқа суҳбат 

намудааст ва онро муҳаррир ҳангоми танзим дар 3-3.5 дақиқа ҷамъбаст 

мекунад. Ҷобаҷогузорӣ тарзе сурат гирифтааст, ки мантиқи сухан ва 

омехтакунии синхронҳо яке дигареро пурра менамояд.  

Дар шароити муосир омода намудани барнома агар як тарафи фаъолияти 

муҳаррири телевизион бошад, пас, писанд омадани он ба аудитория ин самти 

дигари масъала маҳсуб меёбад. Бинобар ин, кӯшиши муҳаррир баъд аз сабту 

танзим низ ба мушоҳида мерасад. Муҳаққиқон менависанд: «Дар 

телевизионҳои пешрафтаи дунё (масалан, Россия) фаъолияти шабакаи 

телевизионӣ ва журналист аз рӯйи рейтинги ҳарҳафтаина муайян гардида, 

барои муваффақияти шабакаҳои телевизионӣ имконият ва бартариятҳо дода 

мешавад. Вобаста ба ин ҳар як хабарнигор масъули маводи худ буда, барои 

баланд бардоштани нуфузи барнома (умуман шабакаи телевизионӣ) талош 

менамояд»119.  

Дар телевизионҳои Тоҷикистон ин раванд фаъолияти назаргир дорад, 

яъне фаъолмандии муҳаррир баъд аз сабту танзим дар он зоҳир мегардад, ки 

баъди дар эфир пахш гардидани барнома масъулини шабакаҳои телевизионӣ 

дар маҷлисҳои ҳафтаина барномаро таҳлилу баррасӣ намуда, бурду бохти онро 

қайд менамоянд. Агар барнома шоистаи таҳсину завқи роҳбарият ва бинанда 

бошад, тавсия дода мешавад, ки дигарон низ аз ин шева кор гиранд. Агар 

камиву костагӣ дида шавад, пас,  муҳаррир то ҷое мавриди сарзанишу танбеҳ 

қарор мегирад ва барои такмили ихтисосу таҷрибаи мукаммал гирифтан ба ӯ 

тавсия дода мешавад.  

Натиҷагирӣ аз фасли сеюми боби дуюм чунин аст: 

То ҳанӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни анҷоми таҳқиқи сотсиологӣ на 

кори инфиродии ин ё он муҳаррир, балки фаъолияти шабакаҳои телевизионӣ 

                                                 
119 Маннонова М. Махсусияти таҳияи барномаҳои хабарии телевизион дар шароити муосир 
(дар мисоли барномаҳои иттилоотии “Ахбор”-и телевизиони “Тоҷикистон” ва “Навид”-и 
Муассисаи давлатии телевизиони “Сафина”), дисс. номзади илмҳои филология: 10.01.10 / М 
Маннонова. – Душанбе, 2019. – 166 с. 
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назарсанҷӣ шудаанду халос. Фаъолияти муҳаррирон танҳо аз ҷониби шореҳони 

ҳафта ва роҳбарият дар маҷлисҳои мунтазам мавриди омӯзиш қарор мегиранд. 

Таҳқиқ нишон медиҳад, ки баъди пахши барнома, барои такроран нашр шудани 

мавод муҳаррир бо тавсияи мунаққидон барномаро дубора танзим намуда, ба 

эфир месупорад. 

Аз таҳқиқ ва баррасии боб мо ба чунин натиҷа расидем: 

1. Таҳияи барномаи телевизионӣ раванди эҷодӣ ва мураккаб аст, ки дар он 

риояи нақшаи қаблан тарҳрезишуда бо душвориҳои зиёд имконпазир 

мегардад. Ҳар барнома дорои услуби хос аст. Аз рӯйи шакли муайян таҳия 

кардани намоиш маҳбубияти онро дар байни тамошобин афзоиш намедиҳад. 

Аммо дар офаридани барномаҳои телевизион марҳилаҳои асосӣ мавҷуданд, 

ки риояи онҳо ба манфиати кор дониста мешавад.  

2. Навиштани сенарияи барномаи телевизионӣ дар шароити феълӣ муҳим 

арзёбӣ мегардад. Муаллифи сенария модели шифоҳии он чизеро, ки 

тамошобин дар экран мебинад, эҷод менамояд. 

3. Омода будани ровии барнома бисёр ҷараёни заҳматталаб ва зарурӣ аст. 

Тавре аз таҳқиқу таҳлил бармеояд, баъзан ровиёни барномаҳои фарҳангӣ-

фароғатӣ дар қолаби муайян омодагӣ дида, барои беҳбуд ёфтани сифати 

намоиш талош намекунанд. Ҳар қадар ровиён сермутолиа ва забондон 

бошанд, сифати барномаҳо хуб мешаванд. 

4. Таҳқиқ ва таҷриба нишон медиҳад, ки ҷалби муҳаррир дар барнома ба ҳайси 

баранда ба манфиати кор аст. Муҳаррири барномаҳои телевизионӣ 

мутахассисест, ки ҷараёни эҷоди барномаҳоро дар телевизион ташкил 

мекунад, назокат ва махсусияти барнома, ороиш, синхрон ва танзимро 

дуруст дарк намуда, онро амалӣ менамояд. Муҳаррир бунёдгузори ғоя ва 

созандаи намоиш аст. Муҳаррире, ки барномаи худро барандагӣ мекунад, 

оид ба таҳияи консепсияи барнома, кор аз рӯйи сенария ва тасдиқи онҳо 

машғул мегардад. Илова бар ин, ӯ кори наворбардорро назорат менамояд, 

ҷадвали пахш (график)-и эфириро тартиб медиҳад, ба кадрҳо баҳо дода, 

онҳоро интихоб мекунад. Барои ин майл доштан ба эҷодкорӣ ниҳоят муҳим 
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буда, завқи бадеии инкишофёфта ва малакаҳои хуби ташкилотчигӣ зарурат 

доранд. Таҷрибаи бисёрсолаи барандагии муаллифи диссертатсия дар 

барномаҳои гуногуни телевизиони «Баҳористон» гуфтаҳои болоро амиқан 

собит менамояд. 

5. Даъват намудани мутахассисону коршиносон ва пур кардани студия аз 

уҳдадориҳои дигари муҳаррир маҳсуб меёбад. Коршинос дар телевизион, 

пеш аз ҳама, барои гуфтани ҳақиқат даъват мегардад. Муҳаррирон мехоҳанд, 

ки воқеияти иҷтимоӣ аз забони шахси масъул ва донандаи соҳа садо диҳад. 

Инчунин даъвати мутахассисони гуногун дар барномаҳои телевизионӣ барои 

он сурат мегирад, ки мушкилот зудтар роҳи ҳалли худро пайдо намояд.  

6. Фаъолияти муҳаррир дар пешниҳод намудани дархост барои муайян кардани 

таърихи сабт дар студия ва ҷудо шудани ҳайати техникӣ (наворбардор, 

коргардон, равшанидиҳанда, пардозгар, ороишгари саҳна, коргардони овоз) 

барҷаста мебошад. Ӯ бояд замон ва макони сабтро дақиқ карда, дар ҷараёни 

сабт пурра ширкат намояд ва суханони ровиро ба танзим дарорад. Ҳамзамон  

сохтани анонси барнома ва пешниҳоди он ба маъмурият, ислоҳ кардани 

камбудиҳо баъд аз тамошо ва ба шуъбаи пахш супоридани барнома аз 

уҳдадодиҳои касбии муҳаррир дониста мешаванд. 
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БОБИ III. 

МУҲАРРИР ВА ВИЖАГИҲОИ ОФАРИДАНИ 

СЕНАРИЯҲОИ БАРНОМАҲОИ ТЕЛЕВИЗИОНӢ 

 

III. 1. Махсусияти сенарияи телевизионӣ  

ва тафовути он аз дигар сенарияҳо 

 

Ҳамаи соҳаҳо аз рӯйи самт, махсусият, доираи фарогирӣ ва низомномаи 

муайян фаъолият мекунанд. Дар тамоми самтҳо объекти идоракунанда ва ё 

пешбарандаи фаъолият нақшаи мукаммали идоравию муассисавӣ ва ё коргоҳӣ 

ба шумор меравад. Ҳамин нақшаро эҷодкорон ва онҳое ки ба офаридану таҳрир 

намудан машғуланд, сенария мегӯянд. 

Сенария аз нигоҳи аввал самт, хати сюжет ва як чоҳорчӯбаеро мемонад, 

ки дар он нигоранда марому мақсади худро гирд меорад ва дар вақти муайян 

(рафти барномасозӣ) аз иншои матлаби гирдоварда истифода мебарад. Сенария 

дар фаъолияти рӯзноманигорони радиову телевизион ва кино маъмул аст. Ҳар 

яке вобаста ба хусусият ва вижагиҳои худ фарқкунанда аст. Масалан, сенарияи 

телевизион аз радио, радио аз кино фарқ мекунанд, аммо метавон гуфт, ки дар 

маҷмуъ ҳадафи умда доранд  анҷом додани амал дар хати муайян бо истифода 

аз вижагиҳои соҳа ва пурмуҳтаво ба анҷом расонидани матлаб. 

Навиштани сенария яке аз марҳилаҳои раванди эҷодии таълифи асари 

журналистӣ мебошад. Сенария сабти адабии тасвирӣ ва садоии паём барои 

телевизион ва радио аст. Сенария натиҷаи ҷустуҷӯи мураккабу давомноки 

муаллиф мебошад, ки дар он ду лаҳза ба ҳамдигар зич алоқаманданд: омӯзиши 

воқеияти журналистӣ ва таҷассуми равонии он дар асари оянда. 

Сенария марҳилаи пешакии коркарди эҷодии маводи омӯхтаи журналист 

буда, имкони бозсозии ғояро бо ёрии воситаҳои ифодаи драмавӣ, танзим ва 

шифоҳӣ таъмин менамояд. Сенария як навъ асари адабии махсус аст. 

Навиштани сенария яке як зинаҳои ба вуҷуд овардани фаъолияти эҷодию 

публитсистист. Сенария маҳсули ҷустуҷӯҳои тӯлонии муаллиф мебошад, ки 
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дар он ду ҷанба ба эътибор гирифта мешавад: аз ҷониби журналист омӯхтани 

воқеият ва хаёлан дар экран тасаввур кардани он.  

Дар мавриди дуюм рӯзноманигор бояд наққош бошад, тавонад, ки идеяи 

тавлидшударо аввал хаёлан, баъдан амалан дар эфир инъикос кунад. Сенария 

зинаи аввали омӯзиши маводи мубрам аз ҷониби муаллиф-публитсист аст, ки 

бо фарогирии таъсирнокиаш аз лиҳози маъно, авзои публитсистӣ, монтаж ва 

дигар унсурҳо пешбинӣ мешавад. Сенарист шахсе дониста мешавад, ки 

ҳамсони адиб, бо суханони волою дилкаш ва зебо таваҷҷуҳи бинандаро ба худ 

ҷалб созад. Агар тамошобин дар вақти аз як шабака ба шабакаи дигар гузаштан 

диққати худро ба намоиш ҷалб сохта, дар барномаи ҷудогона ист кунад, ин, 

бешубҳа, бурди сенарист аст, зеро он тавонистааст, сухане гӯяд, ки завқи дили 

бинандаро бедор созад, тасвире созад, ки кас аз шуниданаш худро ба он варта 

андозад, образе офарад, ки дар симои он тамошобин қисме аз хислатҳои мусбат 

ва ё манфии худро пайдо намояд. Бо сухан ифода кардани фикр ва офаридани 

тасвир барои ҳамаи онҳое, ки худро ба санъат бахшидаанд, муҳим аст. Барои 

рӯзноманигор низ доштани ин ҳунар ҳатмӣ мебошад, зеро ӯ бо сухан, факт ва 

воқеаю ҳодиса кор мекунад. 

Сенарист мисли насрнавис дар хонанда таассуроти аудиовизуалиро бедор 

мекунад. Муҳимтарин омили мукаммалсозии тасвири хаёлӣ маҳорати сенарист 

мебошад. Барои журналисте, ки сенариҳои телевизионӣ менависад, зарур аст, 

ки кадрҳо ва комбинатсияи онҳоро дақиқан омӯзад. 

Ба таъкиди муҳаққиқон,  «…мафҳуми сенария таърихи қадима дорад. 

Эскизҳои (мусаввараҳои) адибони машҳур (Пушкин, Диккенс, Толстой, Балзак, 

Икромӣ, Улуғзода ва дигарон)-ро нақшаи асарҳои оламшумул гуфтан мумкин 

аст. Мафҳуми сенария аввалҳо дар театр машҳур буд. Тартиб, эссеи (конспекти) 

асари калонҳаҷми драммавиро сенария мегуфтанд. Дар Юнони қадим сенариус 

гуфта шахсеро меномиданд, ки дар паси парда меистоду кай ва аз куҷо ба саҳна 
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баромадани ҳунарпешаҳо, ҷой ва мавқеи истифодаи эффектҳои саҳнавиро 

муайян мекард»120. 

Ҳар қадар ки дар вақти сенариянависӣ нишонҳо ҳадафрас бошанд, ҳамон 

қадар барнома рангину ҷолиб мебарояд. Муваффақияти барнома ба нигорандаи 

сенария низ вобастагӣ дорад. 

Сенария, таърихи он ва сарчашмаҳо аз театр зуҳур намудаасту муттасил 

ба дигар соҳаҳо интиқол меёбад. Дақиқан, сенария дар саҳнаҳои театрӣ аввалин 

маротиба истифода гардидааст. Ба истилоҳи дигар, нахустин сенарияҳо барои 

саҳнаҳои театрӣ навишта шудаанд. Маъмулан, чунин сенарияҳоро драматургон 

ва коргардонҳо рӯйи саҳфа меоварданд. Ҳамин дақиқкорӣ пеш аз сабт 

ҳамагонро водор намуд, ки ин равандро идома диҳанду бо гузашти вақт он 

рушд намояд. 

Сенария аз саҳнаҳои театр ба кино гузаштааст. Дар ин хусус шубҳае нест, 

зеро байни саҳнаи театрӣ ва кино як қадам масофа боқӣ мемонад. Дар 

телевизион ва радио муаллифони нахустини сенария коргардонҳову 

муҳаррирон буданд. Навиштани сенария аз ҷониби муҳаррирон маъмул гардиду 

ба номи онҳо то имрӯз иртибот мегирад.  

Дар телевизион ду намуди навиштани сенария эътироф шудааст: «дар ду 

сутун» (аз чап – қатори тамошобинон, аз рост – матн, шарҳи муаллиф. Ба тарзи 

дигар гӯем, аз чап – он чизе,  ки тамошобин дар экран мебинад ва аз рост – он 

чизе, ки мешунавад. Ин ҷо муаллиф кӯшиш мекунад, ки идеяи худро дар образи 

бинанда ифода кунад. Ин намунаи сенария ҳамчунон бо тартиб сабт ва пешкаш 

мегардад, ки дар эфир қобили тамошо аст. 

Аз замони сабти намоиш то лаҳзаи охирини пахш муаллиф бо гурӯҳи 

эҷодӣ бояд кор кунад. Барои сабт ва пахши намоиши хуб, ки воқеан тавонад 

таваҷҷуҳи аудиторияро ҷалб сохта, барои ҳалли мушкилӣ мусоидат кунад, 

дастаи пурқувват мебояд. Ба истилоҳи имрӯза, бояд ҳар барнома «команда»-и 

худро дошта бошад.  

                                                 
120 Саъдуллоев А. Асосҳои журналистикаи телевизион / А.Саъдуллоев. М.Шоев. – Душанбе, 
2010. – С. 48. 
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Агар сухан аз боби гузориши оперативӣ равад (аз ҷойи ҳодиса фавран 

нақл кардан), дар ин вақт рӯзноманигорро зарур аст, ки барои худ ва ҳам барои 

наворбардор сенария нависад, вале он ҳатман бояд то пахши гузориш иншо 

гардад. Ҳатто дар чунин ҳолатҳо нашояд худбовар бошем, яъне ба 

импровизатсия роҳ додан хуб нест. 

Пеш аз пахши барномаи хабарӣ,  ки,  одатан,  дар тамоми ҷаҳон ба таври 

мустақим пешкаш мегардад, нақшаи амиқ ва план-сенария назди режиссёр, 

дигаре-назди баранда ва саввум-назди коргардони овоз қарор дорад. Ин 

таҷрибаи ҷаҳонӣ аст.  

Яке аз мақсадҳои мураккаб ва дар навбати худ  умдаи сенария ба ҳадаф 

расидан маҳсуб меёбад. Баъди анҷоми барнома бахшу саволҳое, ки дар рафти 

суҳбат матраҳ шуданд, бояд нишонрас ва самаранок бошанд. Дар акси ҳол, 

намоиш бебарор ҳисобида мешавад. Вазифаи журналист таъсир расонидан 

буда, он бояд созандаву мусбат бошад. Сенария воситаи таъсир, яроқи муаллиф 

аст. Дар вақти пахши намоиш сенариянавис, яъне муаллифи барнома бояд бо 

ҳайати эҷодӣ бошад, онҳоро дастгирӣ, руҳбаланд ва роҳнамоӣ кунад.  

Журналистро-манбаъ, муаллифро-иттилоъ ва тамошобинро суроға 

номидан мумкин аст. Ҳар сухане, ки дар телевизион аз ҷониби журналист садо 

медиҳад, барои тамошобин чун сарчашмаи иттилоъ қарор гирифта метавонад ва 

агар дар ҷое сухани иброзшудаи журналистро ба забон оварад ҳам, истинод 

мекунад ба худи рӯзноманигор, на ба муаллиф. Чаро муаллифро иттилоъ 

мегӯем? Иттилоъ василаи ба омма расонидани хабар ё навгонӣ аст. Муаллиф 

менигорад, то тамошобин тавассути суханони журналист аз розу ниёз ва 

масоилҳои норӯшан огоҳӣ ёбад. 

Ҳамаи маълумот ва факту рақаме, ки дар эфир садо медиҳад, барои як 

ҷониб пешбинӣ шудааст – бинанда. Агар намоиш фарҳангию фароғатӣ бошад, 

заҳмати журналист, коргардон, муаллиф, танзимгар ва боз чанд нафари дигар 

ба як хотир нигарон аст: болида сохтани табъи бинандаи нуктасанҷ ва дар 

воқеъ, бинанда ҳамадон аст. Аз теъдоди бешумори маълумотҳои дардастдошта 

ӯ барои худ беҳтарину хуштаринро қабул мекунад. Он чизеро мепазирад, ки 
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нафъаш ҳам ба худ ва ҳам ба доираи муайяни дӯстону наздиконаш расида 

бошад. 

Тавре аз таҳқиқ бармеояд, асли аксарияти намоишҳои ба ном ток-шоуи 

моро ҷамъи аудитория (аксаран донишҷӯён, ки намедонанд ба куҷо афтоданд) 

бо чанд нафар устод, суҳбат, гоҳо баҳс ва хулосаи нофаҳмо ташкил медиҳад. 

Ин ҳама аз надоштани сенария аст. Сенарияро, ки ба танзимкунандаи намоиш 

меноманд, намегузорад, ки баранда ва ҳатто меҳмон аз чаҳорчӯбаи мавзуъ дур 

бошад. Дуруст, дар замони муосир ин жанр қолабшиканӣ мехоҳад, аммо 

қолабшиканӣ маънои надоштани сенарияро надорад. Маҳз дар чунин шакли 

барномасозӣ аксаран ҷараёни намоиш метавонад берун аз ҳошияи сенария 

бошад. 

То имрӯз барои ВАО-и электронӣ сенария аз ҷониби муҳаррир навишта 

мешавад. Зарур шуморида мешавад, ки дар кори диссертатсионӣ пеш аз ҷой 

намудани сенарияи барномаҳои телевизионӣ,  аввал ба сенарияи филм ва ё кино 

мароқ зоҳир намоем. Коргардони тоҷик Саидҷон Қодирӣ дар ин масъала 

таҷрибаи бой дорад.  

«Коркарди филмҳои телевизионӣ аз филмҳои ҳунарӣ куллан фарқ 

дорад»121. 

Акнун коргардон ҳатто миёни сенарияи филмҳо низ фарқ мегузорад. Ба 

андешаи ӯ, филми телевизионӣ ва филми бадеӣ бо чанд вижагӣ фарқ менамояд. 

Зарур аст, ки порча аз сенарияҳои ин филмҳоро ҷой диҳем.  

  

Порча аз сенарияи филми «Баҳори як кӯча» 
Кадр План Ҷои сабт ва сухан Фасл, вақт, 

соат, дақиқа 

Истифодаи дастгоҳҳои 

наворбардорӣ (реквизит), 

сару либоси  иштирокчиёни 

умумӣ  

 1 Кадри калон 

ва миёна  

Деҳае дар кӯҳистон 

баъди ҷанг. Бомдод, 

садои аккоси сагон, 

Баҳор. 

Бомдод. 1 

дақиқаву 45 

1. Кран 

2. Қафаси кабк бо кабкаш 

3. Сару либоси давраи 

                                                 
121 Қодорӣ С. Режесураи телевизион, кино ва радио / С. Қодирӣ. – Душанбе, 2011. – С. 27. 
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фарёди хурӯсон. 

Хонае, ки ба он назар 

афканем, аз се қабат 

иборат буд. Боло 

хонаи истиқоматӣ, 

байн оғил ва поён- 

боғча. Якчанд 

мӯйсафед гову 

гӯсола, гӯсфанду 

бузғолаҳои худро ба 

пода ҳай мекарданд. 

Титр «Баҳори як 

кӯча» дар пасманзари 

деҳа. Дигар титрҳои 

таҳиягарони 

филмнома писи ҳам 

навишта мешаванд. 

сония баъди ҷангӣ (1946-1950) 

4. 30 нафар сокинони деҳа 

5. 15 – гов 

6. 50 – бузу гӯсфанд 

 2 Кадри 

миёна 

Асрор дасту рӯяшро 

шуста бо сачоқ пок 

мекунад. 

20 сония 1.Кӯзаи обгиранда 

2.Сачоқ 

3.7-8 нони басташуда 

 

Сенарияи филми «Баҳори як кӯча», ки муаллифаш Шоири халқии 

Тоҷикистон Гулназар Келдӣ, таҳиягар ва коргардон Саидҷон Қодирӣ 

мебошанд, аз 10 саҳифа иборат аст. Аз ин сабаб  мо ба муҳтавои филм диққат 

надода, барои равшанӣ андохтан ба сохту намуди сенариянависӣ дар филм 

порчаи онро ҷой додем, зеро барои анҷоми кори илмӣ сохти сенария ва 

намудҳои он лозим мебошанд.  

Агар сенария дар барномаҳои телевизион аз ду тараф: чап ва рост иборат 

бошад, дар сенарияи филм на чапу рост, балки сутунҳо раванди иҷрои амалро 

мефаҳмонанду дақиқ мекунанд. Масалан, дар гирдоварии сенарияи мазкур 5 

сутун ва 66 рақами тартибӣ истифода шудааст, ки мо танҳо 2 рақами тартибиро 

бо истифодаи сутунҳо ҷой додем. Дар 5 қисмат қадам ба қадам раванди филм 

зикр мешавад. Сутуни сеюм, ки дар он маҳсули эҷод асту раванди филм гуфта 

шудааст, аз асоситарин шуморида мешавад ва маҳз аз рӯйи он ҷараёни филм 
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сурат мегирад,  яъне қисмати сеюм корро амиқан ба офарандагон мефаҳмонад. 

Аниқтар гӯем, муҳтавои филм маҳз дар ин сутун ҷой дода шудааст. Сутуни 5-

ум низ муҳим аст ва он, асосан, барои кормандони техникӣ равона гардидааст.  

Ин қисматро аввал кормандони техникӣ хуб омӯхта, баъдан ба сабти 

филм шуруъ мекунанд. Инчунин ин бахш метавонад, ба коргардону танзимгар 

кумак расонад. Ба ибораи дигар, агар «коғази танзим» (мантажний лист) 

ҳангоми ҷобаҷогузорӣ мавҷуд бошад, иштироки коргардон дар рафти танзим на 

он қадар зарур аст. 

Муҳаққиқи рус И.Н. Кемарская оид ба сенарияи кино, сенарияи адабӣ ва 

сенарияи аз ҷониби коргардон навишташуда чунин ишора мекунад: «Сенарияи 

адабиро сенариянавис меофарад. Аксаран ин гуна сенарияро муаллиф дар хона 

нишаста эҷод мекунад. Коргардон сенарияи навишташударо мутолиа намуда, 

дар такя ба сенарияи муаллиф боз сенарияи дигарро эҷод менамояд. Албатта, 

сенарияи коргардон дар доираи имкониятҳои мавҷудаи техникӣ сурат мегирад, 

аммо сарчашмааш аз сенарияи муаллиф дур намемонад»122. 

Дар ин ҷо боз ҳамон кори эҷодии гурӯҳиро муаллиф ишора намудааст. 

Яъне таҳиягарони филмҳои мустанад ва бадеиро зарур аст, ки пеш аз сабт 

пурра раванди корро  омӯзанд ва шинос шаванд. Коргардонро зарур аст, ки дар 

доираи фаъолияти вазифавиаш барои пурмазмун омода шудани барномаи 

телевизионӣ варианти дуюмро ба зимма гирифта, бо такя ба сенарияи асосӣ 

роҳи алтернативиро эҷод намояд, аммо ба муаллифи сенария халал ворид 

накунад. Ноаён иҷро намудани амал бо мақсади пурмазмуну пурмуҳтаво 

баромадани филм аз хусусиятҳои дигарест, ки бояд гурӯҳи эҷодӣ аз он кор 

гирад.  

Сенарияи мушаххасу пурмуҳтавои дигар ин сенарияи филми «Дар орзуи 

падар» мебошад. 

  

                                                 
122 Кемарская И.Н. Телевизионный редактор. / И.Н. Кемарская. – М., 2015. – С. 66. 
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Порча аз сенарияи филми «Дар орзуи падар» 
Кадр План Ҷои сабт ва сухан Фасл, вақт, 

соат, дақиқа 

Истифодаи дастгоҳхои 

наоврбардорӣ (реквизит), 

сару либос (кастюм), 

иштирокчиёни умумӣ 

(массовка) 

 1 

 

 2 

 

 

 

 3 

Общий, 

средний 

план, 

панорама, 

детал 

Ноҳияҳои кӯҳистони 

Тоҷикистон. Деҳаҳо. 

Дар фони он номи 

филм «Дар орзуи 

падар» ва пас он 

дигар титрҳои 

таҳиягарон филмнома 

намоён мегардад. 

Тобистон. 

Бомдод. 2 

дақиқаву 55 

сония 

Чархбол 

 4 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

Общий 

план, 

ракурс, 

проезд, 

средний 

план, 

деталь,  

Дашти васеъ. 

Мардуми зиёд 

ҷамъанд. Тахти 

шоҳона. Дар тахт 

зани ҷавоне, 

тахминан 20-21-сола 

нишастааст. 

(Шаҳноза) Атрофи 

майдонро савораҳои 

найзаву 

шамшербадаст иҳота 

кардаанд. Як гурӯҳ 

рақкосаҳо дар назди 

шоҳдухтар 

мерақсанд. Ҳама дар 

тан сару либоси сиёҳ 

доштанд. Гӯё дунёи 

дигар. Дар як тарафи 

майдон саҳнае барои 

қатли шахси 

номаълуме сохта 

шуда буд. 

Тобистон. 

Шом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шом 30сония 

1.Релс – кран 

2. 20 шамшер 

3. 20  найза 

4.20  сипар 

5. 20  кулоҳ 

6. 20 сару либоси сиёҳ 

7. 350 нафар одам. 
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Силсилафилми «Дар орзи падар» аз рӯйи асари Нависандаи халқии 

Тоҷикистон Кароматуллои Мирзо гирифта шуда, коргардон – таҳиягари он 

Саидҷон Қодирӣ мебошад.  

Дар маҷмуъ, сенарияи қисми аввали ин филм 12 саҳифаро фаро мегирад. 

Тавре таҳқиқ маълум намуд, сенария пурра, возеҳ ва фаҳмо гирдоварӣ шудааст, 

яъне дақиқгӯиву мушаххас ишора намудани тамоми эпизодҳо аллакай дар 

зеҳни офаранда равиши филмро равшан менамояд. Чунин намуди сенарияҳо 

метавонад, дар самти анҷоми босифат кумак  расонад. Илова бар ин, ишора 

намудани мушахассот аз А то Я вақтро низ ба дарозо намекашад.  

 

«Осуда будан мехоҳам!» 

  «Бегоҳ. Далер саросема аз гузаргоҳи зеризаминӣ мегузарад. Гоҳо ба 

соаташ менигарад. Дар фурӯшгоҳи зеризаминӣ аз фурӯшандае нархи бозичаеро 

мепурсад:  

- Хирсак чанд сӯм? 

- Барои шумо 120 сомонӣ  

- Чаро ин кадар қиммат?  

- Ана 100 сомонӣ.  

- 80 мешавад? 

- Не, 90 сомонӣ агар диҳӣ, медиҳам. Савдои охир. 

- Хуб мешавад. 

Фурӯшанда ба салафан акнун хирсакро андохтанӣ мешавад, ки Далер мегӯяд: 

- Ин тавр не, ҳо бо ана ҳамон салафанҳо хушрӯ бандубасташ кун. 

- Тинҷӣ-мӣ, ако, дар ин бегоҳ ягон зиёфат меравед? 

- Не, духтарчаам зодрӯз дорад. 

Далер чизе нагуфта, саросемавор аз назди фурӯшанда рафтанӣ мешавад. 

Фурӯшанда: 

- Ҳе додар, боз 5 сомони дигар? 

- Барои чӣ 5 сомонӣ? 
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- Барои бандубаст ва ҳо ана ҳамон лентаи тори сари хирс 

- Мана, гир! 

Далер саросемавор аз пеши фурӯшанда дур мешавад ва аз фурӯшандаи 

дигар чизеро харидорӣ мекунад. Он чиз номаълум. 

  Аллакай аз гузаргоҳи зеризаминӣ берун мебарояд, ки ҳамаҷойро торикӣ 

фаро гирифтааст. 

Ногоҳ занги телефонаш садо медиҳад: 

- 10 дақиқаи дигар, ҳозир мерасам. Не, ҷиддӣ мегӯям, ҳамагӣ 10 дақиқа. 

Ин суханонро мегӯяду аз роҳ гузаштанӣ мешавад, ки қариб як мошин ӯро 

мезанад»123.  

Муаллифии ин филми телевизионӣ ба қалами муҳаррири телевизиони 

«Баҳористон» Хидирзода Сиёвуш, ки айни замон ба ҳайси муовини аввали 

директор фаъолият дорад, тааллуқ дошта, коргардонии филмро Аслам 

Ёдгорзода анҷом додааст. Филм тарбиявӣ буда, аз нооромии як оила қисса 

мекунад.  

Агар мо ба тарзи пешниҳоди сенарияи филм назар афканем, тартиби 

таълифи сенария риоя намешавад  на тарафи рост, на чап ва ҳатто рақами 

тартибӣ низ ишора нашудааст. Танҳо бо ду ҳуруфи компютерӣ – сиёҳ (жирний) 

ва курсив ишораҳо дида мешаванд. Ду намуд чоп гардидани сенария сухани як 

қаҳрамонро аз дигар ҷудо менамояд. Албатта, ин сенарияи филми телевизионӣ 

аст.  

Агар мо ба сенарияи филми бадеӣ назар намоем, он равшантару пурратар 

ва возеҳтар омода гардидааст ва барои эҷодкор фаҳмо мебошад. Ҳатто барои 

ҳар шахсе, ки ба сенария мароқ зоҳир мекунад, муҳтавои филм маълум 

мегардад. Аммо сенарияи филми «Осуда будан мехоҳам» ҳамоно сенарияи 

барномаҳои телевизиониро мемонад, вале пайи ҳам оварда шудааст. Сенарияи 

ин филм 25 саҳифаро ташкил медиҳад. Илова бар ин, дар сенария ҷою макон, 

намуди истифодашавандаи техника, давомнокии планҳо ва намудҳои он гуфта 

                                                 
123 Хидирзода С. / Осуда будан мехоҳам. С Хидирзода – Телевизиони «Баҳористон», 2021. – 2 
қисм, 1соат 
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нашудаанд. Чунин сенарияҳо як навъ душвориро дар кори офарандагон эҷод 

мекунанд.  

Аз ин рӯ  шахсе, ки чунин сенария менависанд, иштирокашон дар рафти 

сабту танзим ҳатмӣ дониста мешавад. Чунин сенария кори хуби танзимро дар 

охири филм талаб мекунад. Асосан, чунин филмҳо бо истифодаи технологияи 

навин ва барномаҳои муосири компютерӣ обуранг дода мешаванд. Эффектҳои 

ёрирасон метавонад, дар давраи танзим корро ғанӣ намоянду камиву костагии 

филм пӯшонида шавад.  

И.Ҳамидиён менависад: «Сенария қайди муваққатии тасвирӣ ва 

аудиоиест, ки барои муошират ба тамошобин (шунаванда, иштирокчӣ) 

пешбинӣ мешавад»124, яъне ҳар чизе,  ки дар сенария гирдоварӣ шудааст, дар 

барномасозӣ илова ва такмил мегардад.  

Дар шароити муосир нигорандагони чунин сенарияҳо бештар ба раванди 

танзими филм такя мекунанд. Дар танзими филм техникаи навин фаровон 

истифода мешавад, ки дорои функсияҳои зиёданд. Аз нигоҳи дигар, то ҷое кор 

дар вақти танзим тӯл мекашад, чунки реквизитҳои иловагӣ маҳз дар ҳамин 

давра дар филм ҷой дода мешаванд.  

Нуктаи дигар ин аст, ки муаллифу коргардон дар таҳияи чунин филм аз 

аввал то охир иштирок мекунанд ва ё ба ибораи дигар, ширкати эшон дар 

тамоми марҳилаҳо шарт аст, зеро сенарияи омодашуда нисбатан мушаххас 

нест. Ба қавле, варақаи танзим (мантажний лист) вуҷуд надорад.  

Дар кори телевизион сенария ва сенариянависӣ яке аз масъалаҳои муҳим 

ва меҳварӣ ба ҳисоб меравад. Барномаҳои телевизион,  асосан,  аз идея 

сарчашма мегиранд, ки он ҳамчун матлаб дар қолаби сенария гирд оварда 

мешавад. Ҳар барномаи тавлидгардида бояд дорои сенария ва ҳадди ақал план-

сенария бошад. Гузашта аз ин, барои нигаҳдории намунаҳои барномаи 

телевизионӣ сенария нақши асосӣ дорад. Сабти барнома дар фитта (имрӯз 

диски сахт  жёсткий диск) ва ё хотиракорту дискҳо бо мурури вақт ба ҳамагон 

                                                 
124 Ҳамидиён И. Мақола: Аз назария ба амалия. / И. Ҳамидиён – Душанбе, 2008. – С. 93. 
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дастнорас гарданд, вале намунаи он дар шакли сенарияи чопӣ метавонад,  

мудом мавриди корбарӣ қарор гирад. 

Муҳаққиқ Ҷ. Қуддус дар ин маврид гуфтааст: «Нақши сенария мақсаду 

орзу, тасаввуроти пешакии муаллифон дар хусуси намоиш ва шакли 

ҷойгиршавии майдонҳои сабт ва табиати интихобшаванда ва гурӯҳҳои 

ҳунариро дар бар мегирад»125. Қайд мешавад, ки дар сенарияи телевизионӣ на 

танҳо матни гуфташаванда, балки ҷою макон ва муҳити баргузорӣ бо 

назардошти декоратсия ишора мегардад. Ҳар хонанда тасаввуроти аввалинро 

метавонад,  вобаста ба моҳияти барнома аз сенария дарк кунад.  

Зимни таҳқиқ мо маълум намудем, ки дар сенарияҳои филмҳои бадеӣ ин 

раванд пурра риоя мегардад, аммо дар сенарияи филми телевизионӣ ин 

мушахассот ихтисор шудааст. Дар сенарияи радиоӣ бошад, вижагиҳоро камтар 

ба мушоҳида гирифтан мумкин аст.  

Таҳқиқи мо дақиқ кард, ки дар сенарияи барномаҳои телевизионӣ ин 

махсусиятҳо то кадом андоза риоя мегарданд. Сенарияи телевизионӣ аз лиҳози 

жанрӣ низ дигар аст. Ин махсусияти жанрӣ сенарияи телевизионро аз кино 

фарқ мекунонад. Ҳатто баъзе жанрҳои радиоие ҳастанд, ки дар сенарияи 

телевизионӣ истифода намешаванд. Сенарияи телевизионӣ аз сенарияи 

филмҳои мустанаду бадеӣ ва ҳам аз барномаҳои радиоӣ бо вижагиҳои хос фарқ 

менамояд. Онҳо хоси кормандони телевизионанд, аз ин рӯ  муҳаққиқони соҳа 

миёни намудҳои сенария тафовут, авлавият ва афзалият гузоштаанд. Аз нигоҳи 

дигар, чунин дигаргуниву гуногунии раванди кор аст, ки имрӯз кино аз 

барномаи телевизионӣ ва барномаи телевизионӣ аз радиоӣ фарқ мекунад, вале 

набояд фаромӯш намоем, ки дар саргаҳи ҳамаи онҳо эҷод ва офарандагӣ 

меистад. Дар идомаи кори илмӣ авлавият ва афзалияти сенарияи телевизионӣ аз 

таълифи дигар сенарияҳо мушаххас карда мешавад.  

Собиқадори телевизион И.Мирзоев зикр мекунанд: «Намудҳои сенария 

қариб ҳама яканд ва бо баъзе хусусият аз ҳам фарқ менамоянд, масалан,  дар 

филм қаҳрамон ҳаракат мекунад, аммо дар барнома бо сухан маром амалӣ 
                                                 
125 Қуддус Ҷ. Асосҳои журналистикаи телевизион. / Ҷ. Қуддус.  Душанбе, 2008. – С. 34. 
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карда мешавад. Инчунин  ҳаст сенарияи радиову ҳаст мақолаи рӯзнома. Дар ин 

ҷо имконияти радиову рӯзнома нисбат ба телевизион бештаранд. Дар 

телевизион тамоми сухани дар дил буда гуфта намешавад, масалан,  бояд дар 

телевизион сухан бо кадр мувофиқат намояд. Барои сухани зиёд кадри бештар 

лозим аст, ки ин корро боз ҳам душвор менамояд. Аз ин нуқтаи назар, сухан дар 

телевизион бояд кам ва бомаънӣ бошад»126. 

Баъзан кадри хуб метавонад,  муҳтавои барномаро пурқувват намуда, бо 

пайдарҳамӣ ба дили бинанда роҳ ёбад. Муаллиф маълумотеро, ки мехоҳад 

ҳамчун мавод истифода кунад, аввал бо такя ба мақсаду ҳадафи худ онро дар 

шакли сенария ва ё нақшаи сенариявӣ тарҳрезӣ менамояд. «Агар маълумотҳо 

мушаххас бошанд, пас,  сенария асоснок ва мукаммал ба вуҷуд меояд»127. 

Муҳаққиқони рус низ бар он назаранд, ки сенария барои барнома лозим 

аст ва ҳатто пузмазмун баромадани барнома аз сенарияи пурмуҳтаво, 

асосноккардашуда вобастагӣ дорад. Бояд ҳар муаллиф ва ё нигоранда аввал 

мавзуъро омӯзад, факту далелҳоро санҷаду асоснок намояд ва баъдан, онро дар 

қолаби сенарияи телевизионӣ ва ё дар маҷмуъ дар шакли сенария ифода 

намояд.   

Тавре аз таҷриба бармеояд, насли нав гуногунрангии сенарияро ё дарк 

намекунанд ва ё кардан намехоҳанд, зеро тамоюл ва раванди кор бо сенария 

камранг гардидааст. 

Сенария новобаста ба жанру намуд, барои ҳар барномаи телевизионӣ 

зарур аст, ҳатто барои барномаи иттилоотӣ, ки он аз маҷмуи сюжетҳо иборат 

мебошад. Хати сюжет аз рӯйи сенария барои муҳаррир ва наворбардор маълум 

аст.  

Тавре аз таҳқиқ, таҳлил ва таҷрибаи кории муаллифи диссертатсия 

бармеояд, дар телевизионҳои Тоҷикистон муҳаррирони барномаҳои иттилоотӣ 

бо дарёфти мавзуъ ва муайян намудани он бе сенария ва ё план-сенария сари 

объект мераванду баъди сабт ва гирифтани синхрон матн менависанд ва 
                                                 
126 Суҳбат бо И. Мирзоев. 2019. 26 июл. 
127 Шестеркина Л.П., Николаева Т.Д. Методика тевизионной журналистики. / Л.П. 
Шестеркина., Т.Д. Николаева. – М., 2012. – С. 39. 
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маводро таҳия менамоянд. Аксари муҳаррироне, ки имрӯз дар шуъбаҳои 

иттилоотии телевизионҳои Тоҷикистон фаъолият менамоянд, бар он назаранд, 

ки сенария барои омода намудани сюжети хабарӣ лозим нест ва вақтро ба 

дарозо мекашаду оҷилият аз миён меравад. Барои онҳо муайянии объекту 

мавзуъ ва дараҷаи омӯзиши он бо маълумотҳои пешакӣ муҳим аст, аммо 

ҷузъиёти сюжет пурра дар раванди омодакунӣ нишон дода мешавад.  

Дар ин гуна сенарияи барномаи иттилоотӣ танҳо сарлавҳаи хабар 

(подвотка), баъзан амру фармонҳо ва хабарҳои кӯтоҳ (немой) ҷой дода 

мешаванд. Ин усули кор дар телевизионҳои кишвари мо низ аз замони 

таъсисёбӣ роиҷ аст. Сюжету гузоришҳо аллакай омодаанду бо қироат намудани 

наттоқ маводҳо пахш мегарданд, яъне наттоқи барномаи иттилоотӣ дар пахши 

мустақим хабару гузоришҳои навро ба бинанда мерасонад. Зарур шуморида 

шуд, ки намунаи ин гуна сенария дар идомаи кор ҷой дода шавад.  

- Салом,  бинандагони гиромӣ. Пешниҳоди Шумост нашри муфассали 

барномаи иттилоотии «Ахбор» аз телевизиони Тоҷикистон. 

Наттоқ: 

Имрӯз бо иштироки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси 

Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Душанбе 

муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахти мамлакат корхонаҳои нави саноатӣ, 

аз ҷумла корхонаи истеҳсоли халтаҳои полипропилении Ҷамъияти дорои 

масъулияти маҳдуди «Ғаюр-Пак», марҳилаи аввали Корхонаи истеҳсоли 

фурӯзонакҳои диодӣ ва дигар таҷҳизоти равшанидиҳанда, ки аз тарафи 

соҳибкори ватанӣ Акбар Ғуломов бунёд шудааст, инчунин дар ноҳияи 

Шоҳмансури шаҳри Душанбе Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди 

«Комбинати орди Душанбе» мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда, лоиҳаи як 

қатор корхонаҳои саноатӣ муаррифӣ шуданд. 

Гузориши хабарнигорони мо. 

HD-*овоз, С. Айниддин., А. Бобозода 

Наттоқ: 
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Имрӯз дар шаҳри Душанбе Конфронси ҳисоботӣ-интихоботии 

Федератсияи футболи Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар он президенти 

Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз нав ба 

вазифаи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон барои чор сол интихоб 

гардиданд.  

Гузориши хабарнигорони мо.  

HD-овоз, ТВ-Душанбе 

Наттоқ: 

 HD: Дар ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми Маҷлиси намояндагони 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум, ки имрӯз таҳти раёсати 

Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Маҳмадтоир Зокирзода баргузор гардид, як қатор масъалаҳо, аз ҷумла 

«Мубодилаи ёддоштҳо байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати 

Япония оид ба кумаки  башардӯстонаи Ҳукумати Япония барои мубориза бо 

COVID-19 дар доираи Барномаи рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, Протокол оид ба 

ҳифзи намунаҳои саноатӣ ба Конвенсияи патентии Авруосиёгӣ аз 9 сентябри 

соли 1994, лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ворид намудани 

тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи заминсозӣ», 

лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ворид намудани тағйиру 

иловаҳо ба Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон», лоиҳаи 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ворид намудани тағйир ба Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тартиб ва шароити дар ҳабс нигоҳ доштани 

гумонбаршуда, айбдоршаванда ва судшаванда»-ро мавриди баррасӣ қарор 

доданд. Зимни баррасии масъалаи якуми рӯзнома таъкид гардид, ки Мубодилаи 

ёддоштҳои мазкур бо мақсади ҷалби маблағгузорӣ барои татбиқи тадбирҳо 

ҷиҳати мубориза бо бемории COVID-19 аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва 

ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия карда шудааст. Дар 

иҷлосия аз рӯйи ҳамаи масъалаҳои баррасӣ гардида, қарорҳои дахлдор қабул 

карда шуд. 
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Наттоқ: 

Бахши хусусӣ дар баробари дигар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт солҳои 

охир бо дастгирии Ҳукумати мамлакат рушд карда, дар заминаи муқаррар 

намудани имтиёзу сабукиҳо истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот 

бештар мегардад. Дар ин самти афзалиятноки иқтисоди миллӣ тавассути ҷалби 

сармояи дохилию хориҷӣ барои бунёди даҳҳо корхонаҳои истеҳсолӣ замина 

фароҳам оварда шуд. Шарҳи Маҳмадалӣ Сафар. 

HD-овоз, М. Сафаров 

 Бинандагони гиромӣ, ин ҷо расидем ба анҷоми барномаи «Ахбор». Хайр, 

саломат бошед! 

Дар нашри муфассали барномаи иттилоотии «Ахбор», ки санаи 6-уми 

декабри соли 2020,  соати 20:30 тариқи телевизиони Тоҷикистон ба эфир пахш 

гардидааст, 11 сужаву гузориш ва хабар ҷой дода шуд. Сенарияи барнома аз 

маҷмуи пешгуфторҳо иборат аст, ки дар умум ин сенария 13 саҳифа мебошад, 

яъне тартиби корбурд чунин аст, ки дар як саҳифа як гузориш ҷой дода 

мешавад, то наттоқ зимни ироаи он ба хато роҳ надиҳад. Аз 11 матлаби 

пешниҳодшуда 8 гузориш, 2 сюжет ва 1 хабари кӯтоҳ (немой) мебошад. Ин 

равандро аз сенария пай бурдан мумкин аст. Масалан, баъди хондани 

пешгуфтор (подводка) ишора гардидааст HD: овоз ва ё HD. HD: овоз онро 

мефаҳмонад, ки гузориш тайёр аст ва баъди ироаи пешгуфтор ҷой дода 

мешавад. Барномаи «Ахбор» дар телевизиони Тоҷикистон мустақим пахш 

мегарад ва дар он нақши коргардон ва коргардони овоз низ назаррас аст. 

Коргардони барнома дар даст нусхаи сенарияро дорад, бо қироати ҳар як 

пешгуфтор маводи заруриро дар эфир пахш менамояд. Баъди ҳар як гузориш 

номи муаллифони мавод зикр мешавад.  

Дар натиҷаи таҳқиқ маълум гардид, ки дар нашри навбатии барнома 1 

гузориш аз телевизиони «Душанбе» низ ҷой дода шудааст, яъне дар зерхате, ки 

номи муаллифони матлаб навишта мешуд, дар он ТВ «Душанбе» навишта 

шудааст. HD онро ишора мекунад, ки сюжет омода нест ва матнро наттоқ 

мехонад. Ин ишора ҳам барои наттоқ ва ҳам барои коргардон ёдрас мекунад, ки 
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ба хато роҳ надода, матнро ба бинанда расонанд. HD: овоз аз HD бо чунин 

хусусият фарқ мекунад. Хабарҳои кӯтоҳ (немой) дар барномаҳои иттилоотӣ дар 

ду маврид истифода мешавад.  

1. Агар мавзуъ чандон муҳим набуда, бархурди завқи бинанда набошад. 

2. Ба хотири сарфаи вақт барои пахш ва оҷилиятро аз даст надодан. 

Яъне мавзуи хабар бисёр муҳим асту сюжет омода нест, наттоқ онро 

кӯтоҳ (немой) ба бинанда мерасонад. Дар қироати чунин иттилоъ саҳм ва 

маҳорати коргардони барнома зарур аст, ки ҳангоми қироати матн аз ҷониби 

наттоқ дар як вақт кадрҳое, ки аз ҷараёни баргузорӣ бардошта шудааст, бо овоз 

дар хат (дорожкаҳо) ҳамоҳанг созад. 

Аз сенарияи барнома маълум мегардад, ки ин намуд сенарияро сенарияи 

аз як тараф навишташаванда меноманд. Дар таҳияи сенарияи мазкур нақши 

муҳаррир назаррас аст. Дар бандубасти он муҳаррири масъул заҳмат кашида, 

наттоқ бе мушкилӣ матнро қироат мекунад. Чун гурӯҳи калони эҷодӣ аз ҳисоби 

муҳаррирон гузоришҳоро омода менамоянд, муҳаррири масъул онҳоро дар 

сенария гирд оварда, ба дасти наттоқ ва коркардони барнома месупорад. Тавре 

мушоҳида гардид, нақшаи тақвимии идоравӣ дар ин сенария таъмин 

гардидааст. Дар телевизиони Тоҷикистон сенарияи гузоришҳо маъмулан баъд 

аз сабт омода мешаванд, аммо пешгуфторҳо пеш аз сабт. Агар,  дар маҷмуъ,  як 

нашри муфассали барномаи мазкурро мо бо назардошти гузоришҳо ба инобат 

гирем, теъдоди саҳифаҳо дар даста (папка) зиёда аз 25 саҳифа ва дар шакли 

давомнокӣ (хронометраж) 1 соату 30 дақиқаро ташкил менамояд. 

Шоу-барномаҳо низ бояд сенария дошта бошанд. Ҷиҳати идоракунии 

аудиторияи калон барои муҳаррири таҷрибадор хати муайяни сюжет зарурат 

дорад. Вақте сенария мавҷуд аст, коргардон, наворбардор ва танзимгар 

метавонанд бе кумаки  муаллиф ва муҳаррир корро анҷом диҳанд. Сенария 

барои он зарур аст, ки муаллифони барнома дар рафти кор оғоз ва анҷомро дарк 

намоянд. «Дар зоҳир  сенария як мураккабӣ  дорад  маводи тасвир чун як 

лоиҳаи техникӣ дар рафти таҳияву танзим бояд як ба як тасвир шавад ва барои 

осоншавии кор муаллифон онро дар тарафи чапи саҳифаи сенария берун аз 
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матни асосии ровӣ ҷой медиҳанд»128. Ҷумъа Қуддус гуфтаҳои болоро тасдиқ 

менамояд. Манзури мо дар тарафи чап ва рости саҳифа ҷой додани сенарияи 

телевизионӣ аст. Инчунин  мақсади дигари нигоранда ин аст, ки бояд матну 

навор ба ҳамдигар мувофиқ бошанду дар вақти танзим ба якдигар мутобиқат 

намоянд. Имрӯз дар аксар сенарияи барномаҳои телевизионӣ мураккабӣ дар 

ҳамин доира намоён мегардад. Ҳар сенариянавис бояд дар вақти таҳияи сенария 

ба имкониятҳои техникӣ ва замону макон аҳаммият диҳад, диққат намояд, ки 

макони интихобгардида барои сабт то кадом андоза мувофиқ аст. 

Дар ҳамин ҳошия муҳаққиқ Илҳомҷон Ҳамидиён менависад: «Сенаристе, 

ки барои намоишҳои телевизионӣ менависад, аз сенаристони кино аз лиҳози 

муайянкунии жанр ва ҳамкорӣ бо коллектив хеле фарқ мекунад. Ўро лозим 

меояд, ки бо ҳамдастон якҷоя кор кунад. Таҷриба собит месозад, ки баъзан 

режиссёр сенарист ва,  баръакс, сенарист режиссёрро намефаҳмад ва ё 

фаҳмидан намехоҳад».129  

Дар телевизиони «Тоҷикистон» аз замони таъсисёбӣ то имрӯз барномаҳои 

студиявӣ қаблан пешбинӣ (тракт) мешуданд, аммо тибқи мушоҳида таи ду 

даҳсола ин амалҳо норавшан гардидаанд. Ин боис мешавад, ки дар рафти сабт 

баъзе аз реквизит ва эпизодҳо бурида шавад ва ё дар ҷои онҳо дигар эпизод 

ворид гардад.  

Истифодаи дурусти сенарияи телевизионӣ ҳангоми сабти барнома низ 

масъулияти дигар аст, ки онро бояд ҳайати эҷодӣ пеш аз сабт, дар раванди сабт 

ва баъд аз сабт риоя кунанд. Гузашта аз ин, дар раванди омодасозии барнома 

бояд баҳс сурат гирад. Истифодаи принсипҳои «не, намешавад» ва «ман ин 

корро намекунам» аз ҷониби коргардон дар барномасозӣ қобили қабул нест. Ин 

равия касбиятро аз байн мебарад. Мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки солҳои охир 

дар баробари баҳсҳои муаллиф ва муҳаррири сенарияву коргардон, ҳамзамон 

баҳсҳои бемантиқ миёни ороишгарони саҳна (декораторон) низ ба амал меоянд, 

ки ин ба барномасозӣ таъсири манфии худро мегузорад.  

                                                 
128 Қуддус Ҷ. Асосҳои журналистикаи телевизион.  / Ҷ. Қуддус. – Душанбе, 2008. – С. 34. 
129 Ҳамидиён И. Мақола: Аз назария ба амалия. / И. Ҳамидиён. – Душанбе, 2008. – С. 95. 
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Аз таҳқиқи фасли аввали боби сеюм ба чунин хулоса омадем: 

• Барои барномаҳои телевизионӣ сенария вобаста ба хусусияти барнома 

зарур аст. Мушаххасоти барнома аз оғоз то охир ба  он вобаста аст. Ҳар 

қадаре  ки сенария пурмазмун бошад, ҳамон қадар барнома ҷолиб ва 

диданӣ мешавад. Таҷрибаи бисёрсолаи муаллифи кори диссертатсионӣ 

дар телевизион исбот менамояд, ки ҳар барномасоз сенарияи мухталиф 

дорад ва бо андешаи коршиноси даъватгардида назарҳо ҳамеша якранг 

нестанд.  

• Доштани маълумот дар план-сенария ин омодагии муҳаррир ё барандаро 

нишон медиҳад. Дар ниҳоят, сенария мураттаб мегардад. Агар он пурра 

риоя шавад, тамоми ҷузъиёти барнома бо такя ба назарияи журналистика 

омода хоҳад шуд. 
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III. 2. Иштироки муҳаррир дар офаридани сенарияи телевизионӣ 

 

Кори телевизион ба маҷмуи фаъолияти техникӣ ва эҷодӣ иртибот дорад. 

Ҳар нафар вобаста ба қобилияту ихтисос дар воҳиди кории муайян фаъолият 

мекунад. Кори муҳаррир, коргардон, наворбардор, коргардони овоз, 

равшанидиҳанда, танзимгар, ороишгари саҳна, дизайнер, пардозгар ва дигар 

ихтисосҳои ёрирасон дар маҷмуъ як барномаи телевизиониро ба вуҷуд меорад. 

Навиштани сенария бевосита ба дӯши муҳаррир меафтад.  

Дар қолаби сенария ворид намудани ғоя кори сенариянавис аст. 

Маъмулан, дар телевизион муҳаррир сенариянавис шинохта мешавад. Агар 

бевосита муҳаррир идеяро барнома намояд, онро дар шакли сенария омода 

мекунад. Агар идея аз ҷониби шахси дигар пешниҳод шавад, гурӯҳи эҷодӣ 

вобаста ба он зарурати барномасозӣ, мазмуну муҳтаво ва мутобиқат кардани 

намоишро ба аудиторияи телевизион мунозира менамоянд. Мушахассоти 

аввалин баъд аз мулоҳиза ба дасти муҳаррир мерасад. Муҳаррири ботаҷриба бо 

такя ба амалияи журналистика ва қолаби барномаҳои телевизионӣ дар робита 

ба формати телевизион ғояро ба сенария табдил медиҳад, яъне сенарияи 

барномаро мураттаб карда, ба коллектив пешниҳод менамояд.  

Офаридани сенария кори саҳлу осон набуда, аз муҳаррир заҳмати зиёди 

касбӣ, равонӣ, равшанфикрӣ ва ҷуръати баланди эҷодкориро талаб мекунад, аз 

ин рӯ  дар телевизион, асосан,  муҳаррирони собиқадор ва варзида ба 

навиштани сенарияи барномаҳо машғул мешаванд. Зимни суҳбат бо 

собиқадори соҳа И.Мирзоев бароямон маълум гардид: «…дар вуҷуди муҳаррир 

аввал мавзуъ пайдо мешавад. Онро дар вақти муайян ҳазм мекунад, ки ин 

қадами дуввум аст. Пас аз интихоби мавзуъ сенария офарида мешавад. Ҳатто 

дар офаридани сенария муаллифи барномаро муҳаррир роҳнамоӣ менамояд»130.  

Нуктаи дигар ин аст, ки муҳаррир бояд донишҳои зиёди соҳавӣ дошта 

бошад ва дар навиштани сенария аз онҳо истифода барад. Дар шароити феълӣ 

муаллифони идея ҳамчун муаллифи барнома дар эфир ба назар мерасанд. 
                                                 
130 Суҳбат бо И. Мирзоев. 2019. – 26 июл. 
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Аксари барномаҳоро имрӯз бевосита муҳаррирон муаллифӣ менамоянд. Кор бо 

чунин тарз сурат мегирад: муаллиф – муҳаррир – баранда.  

Ба ҳайси баранда фаъолият намудани муҳаррирон дар даҳсолаи охир роиҷ 

гардид. Ин хуб аст, ки бевосита муҳаррир рӯ ба рӯ бо бинанда нишаста, мароми 

барномаро зикр менамоянд. Идея ва мавзуъ бевосита аз ҷониби ӯ ба бинанда 

расонида мешавад.  

Ба муҳаррироне, ки дар шоу-барномаҳо ба ҳайси модератор барандагӣ 

мекунанд, доштани чеҳраи зебо чандон муҳим нест. Бартар аз ин, нутқи зебо, 

гуфтори шево, таҳлили касбӣ ва ҷаҳонбинии васеъ муҳим дониста мещавад.  

Таҳқиқ нишон медиҳад, ки зебоии аз ҳад зиёд, мӯди либос ва ороиш 

барои тамошобини чунин барномаҳо аҳаммият надорад. Аудиторияи чунин 

намоиш шахсони донишманду нуктасанҷ ҳастанд. На зоҳир, балки ботини 

муҳаррир, маҳорати таҳлилгарии ӯ мавриди таваҷҷуҳ қарор мегирад.  

Барномаҳои хабариву субҳгоҳӣ барандагии хос талаб мекунад, ки ин 

равандро муҳаррирон назорат ва риоя менамоянд. Дар ин замина  масъулияти 

муҳаррире, ки барои наттоқони барномаҳои иттилоотӣ ё субҳгоҳӣ сенария 

менависанд, бамаротиб зиёд аст.  

Муҳаррир сенарияи барномаро бояд тавре нависад, ки барои баранда 

фаҳмо бошад. Калимаву ибораҳои душворфаҳм роҳ наёбанд. Агар баранда 

моҳияти ибораю калимаҳои мураккабро дарк накунад, калима нодуруст садо 

дода, маънои дигарро ифода мекунад. Вобаста ба ин масъала Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 1-уми марти соли 2016 ҳангоми суханронӣ дар ифтитоҳи 

муассисаҳои давлатии телевизиони «Варзиш», «Синамо» ва Академияи 

воситаҳои ахбори омма нигаронӣ карда буданд131. 

Нависандаи халқии Тоҷикистон Меҳмон Бахтӣ, ки фаъолияти 

муҳарририашро аз соли 1963 дар телевизиони «Тоҷикистон» шуруъ намудааст, 

дар мавриди муносибати муҳаррир ба сенария чунин мегӯяд: «Соҳиби асосии 

сенария муҳаррир аст. Барои навиштани сенарияи барномаи аввалин 
                                                 
131 http://president.tj/node/10829  
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муҳаррирон моҳҳо талош мекарданд, мепурсиданд, ҷӯстуҷӯ мекарданд, то 

матни хубро дар шакли сенария гирд оваранд. Пеш аз ҳама, муҳаррирон ба 

мазмуну муҳтавои барномаи телевизионӣ аҳаммият медоданд»132. Нависанда 

зиёда аз 8 сол ба ҳайси муҳаррир дар телевизиони «Тоҷикистон» фаъолият 

намудааст. Чун солҳои фаъолияти мавсуф дар телевизион барномасозӣ аз 

ҷиҳати техникӣ ва таҷрибаи эҷодӣ кори мушкил буд, барномаҳо дар як моҳ як 

шумора ва баъзан ду маротиба омода мегардиданд. Вақти зиёди дар 

ихтиёрдошта муҳарриронро водор месохт, ки ба омӯзиши мавзуи намоиш 

машғул шаванд ва дар офаридани сенарияи барнома саҳлангорӣ накунанд, 

сенарияро бо тамоми ҷузъиёташ омода созанд.  

Барномаи «Майдон аз далер аст» ба қалами М.Бахтӣ тааллуқ дорад ва мо 

намунаи сенарияи онро ҷой медиҳем. 

 

«Майдон аз далер аст» 

Навор. Матн 

Кулоҳи барнома  

Дар студия тарбиятгирандагон аз кӯдакистонҳои ҳудуди  

шаҳри Душанбе ҷамъ шудаанд. Ҳама барои оғози мусобиқа  

омодааст. Бозингарон бо либоси ягонаи варзишӣ дар майдон  

саф кашидаанд. Баранда дар байни дастаҳо истода, ба камераҳо 

нигоҳ карда  барномаро оғоз менамояд. 

 

Ассалому алайкум дӯстони арҷманд, ҳаводорони варзиш.  

Шуморо ба тамошои барномаи варзишӣ ва шавқовари  

«Майдон аз далер аст» даъват менамоем. 

 

Қарсаки тамошобинон дар кадр ношон дода мешавад.  

Дар барномаи имрӯз тарбиягирандагони муассисаи  

томактабӣ мехоҳанд, ҳунару маҳорати хешро ба мову Шумо  
                                                 
132 Суҳбат бо М. Бахтӣ. 2019. 31 июл. 
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намоиш диҳанд. Тавре мебинед, дастаҳо аллакай дар  

майдон саф кашидаанд ва ба худ номҳои «Далер» ва «Ҷасур»-ро доранд. 

Шартҳои барнома паси ҳам иҷро карда мешаванд ва баранда онҳоро аз 

паси кадр шарҳ медиҳад. 

Порчаи сенарияи барномаи «Майдон аз далер аст» бо такя ба архиви 

шахсии муаллиф дар кори илмӣ ҷой дода шуд. Ба гуфти М.Бахтӣ, ин барнома 

солҳои 1965-1966 дар эфири телевизиони «Тоҷикистон» пахш гардид. Мазмуну 

муҳтавои намоиш форағатӣ-варзишӣ мебошад. Ҳамон солҳо ин барнома аз 

шуъбаи кӯдакон ва наврасон омода мегардидааст. Таҳлили барнома нишон 

медиҳад, ки сисилаи шартҳо як бозиро аз дигар бозӣ ҷудо менамояд.  

- Ин барнома аввал аз се шарт иборат буд ва дар он бачаҳо на дар шакли 

гурӯҳӣ, балки инфиродӣ иштирок мекарданд. Чун дидем, ки барнома самар 

дода истодааст, шартҳои онро зиёд намуда, бачаҳоро ба гурӯҳҳо ҷудо 

намудем133. 

Маълум мегардад, ки муаллифон ҳамчун таҷриба ин барномаро оғоз 

намуда буданд. Дар барномаҳои аввал 5-6 нафар иштирок карданд. 

Иштирокчиёни асосии барнома тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабӣ ва 

хонандагони синфҳои ибтидоии муссисаҳои таълимӣ буданд.  

Сенарияе, ки истифода шудааст, дар он бачаҳо ба ду гурӯҳ ҷудо гардида, 

миёни ҳамдигар сабқат мекунанд. Шарти аввал маҳорати баланди давиданро 

талаб менамуд. Ҳар иштирокчӣ ба дохили халта ворид гардида, то охири 

майдон ҷаҳидаю давида  аз охири майдон халтаро дар даст гирифта, ба назди 

ҳамгурӯҳон меояд, то дигар бачаҳо ин амалро такрор кунанд. Дар охир дастае 

ғолиб дониста мешавад, ки аввалин шуда  ин амалро иҷро карда бошад. Шарти 

дуюми барнома гузаштан аз монеаҳо ба воситаи дучарха буд. Дар студия 5 

монеа бо тарзҳои гуногун ҷойгир шуда, бачаҳои хурдсол барои гузаштан аз 

аксари онҳо душворӣ мекашиданд. Ин амалро бозингарони дастаи «Ҷасур» 

аввал шуда иҷро карданд. Шарти мазкур вақти зиёдро гирифт. Дар шарти сеюм 

аз ҳар гурӯҳ  дунафарӣ иштирок карданд. Онҳо обро аз дохили як зарф ба зарфи 
                                                 
133 Суҳбат бо М. Бахтӣ. 2021. 24 апрел. 
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дигар гузарониданд. Чун дар барнома кӯдакони хурдсол иштирок карданд, 

барои онҳо шартҳо ҳам душвор ва ҳам шавқовар буд. Дар шарти охирин ҳар ду 

даста дар як вақт амалро иҷро карданд.  

Тавре аз таҳқиқ бармеояд, сенарияи барномаи «Майдон аз далер аст» 

вобаста ба давру замон барои гурӯҳи эҷодӣ фаҳмо ва равшан навишта шудааст. 

Шартҳои барнома низ бо такя ба шароити замон ташкил мегардидааст. 

Муносибати муҳаррир дар рафти барномасозӣ ва сенариянависӣ бисёр хуб ва 

назаррас мебошад. Аз сенария пай бурда мешавад, ки барнома дар куҷо ва бо 

иштироки кӣ сурат гирифтаасту кадом шартҳо намоишро мукаммал намудаанд.  

Хусусияти дигар ин аст, ки кулоҳи барнома, нимкулоҳ (перебивка) ва 

садои мусиқӣ низ дар рафти сенариянависӣ ишора шудаанд. Чун барнома 

давомдор сурат мегирад, мусиқӣ нақши муассир дорад, аз ин рӯ  гоҳе сухани 

баранда ва кадрҳоро бо мусиқӣ пурра мекунанд.  

Дар суҳбати ихтисосӣ М. Бахтӣ зикр намуд, ки ин барнома оҳиста-оҳиста 

шуҳрат пайдо намуд ва мо кӯшиш кардем, ки шартҳои онро гуногун ва зиёд 

намоему шумораи бачаҳоро низ дар гурӯҳҳо бештар кунем. Бо мурури замон 

номи барнома иваз гардид.  

Имрӯз намоишро бо номи «Офарин» мешиносанд. Бо таъсиси 

телевизиони «Баҳористон» аз 4-уми сентябри соли 2006 дар қатори дигар 

барномаҳои бачагона «Офарин» аз ҷадвал (сетка)-и барномаҳои телевизиони 

«Тоҷикистон» ба «Баҳористон» интиқол ёфт. Ҳамрадифи барномаи мазкур 

барномаҳои гуногун рӯйи эфир омаданд.  

Барои хурдсолон солҳои 1990 барномаи «Калидчаи заррин» дар 

телевизиони «Тоҷикистон» пайдо шуд. Шартҳову реквизитҳо ва эпизодҳо ба 

барномаи «Майдон аз далер аст» монанд буданд. То имрӯз муҳарририи ин 

барнома ба зиммаи Корманди шоистаи Тоҷикистон, собиқадори соҳа, 

муҳаррири варзидаи идораи варзиш ва бозиҳои шавқовари телевизиони 

«Баҳористон» Каримҷон Бурҳонов вогузор гардидааст. Имрӯз «Офарин» бо 

диду нав ва бо истифода аз шароити муосири техникиву эҷодӣ дар формати HD 

сабт гардида, пешниҳоди бинанда мешавад. Он аз рӯйи 5 шарт омода мегардад. 
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Доираи фарогирии иштирок васеъ аст. Масъулин дар тамоми шаҳру ноҳияҳои 

мамлакат барномаро сабт менамоянд. Объекти барнома муассисаҳои томактабӣ 

ва таълимии кишваранд. Ин намоиш бо номҳои гуногун беш аз 50 сол рӯйи 

эфири телевизион боқӣ мондааст. 

Ба таъкиди муҳаққиқ М.Сафарзода, муҳаррири барнома шахсест, ки аз 

тартиби нақшаи сенария то ба эфири телевизион пахш шудани он масъулияти 

ҷиддиеро дорост. «Муҳаррир,  аслан, ба эҷод сару кор дорад, аммо на танҳо 

эҷоди сухан, балки ҳатто навор»134. Қадами аввали муҳаррир омода кардани 

сенарияи барнома аст.  

Абдулмаҷид Ҳакимзода иштироки муҳаррирро дар давраи офаридани 

сенария бисёр барҷаста медонад. «Сенарияи ҳамаи барномаҳоямро худам омода 

мекардам,  ба ҳеҷ кас иҷозат намедодам, чунки дар давраҳои дигар бо он 

сенария ман кор мекунам»135. Собиқадори телевизион аз рӯйи сенарияи дигар 

шахс  фаъолият намуданро барои худ мушкил медонад. Мавсуф ишора 

мекунанд, ки баъди таълифи сенария бояд муҳаррир дар дигар равандҳои 

барномасозӣ иштирок кунад. Аз ин нуқтаи назар, муносибати ҷиддии муҳаррир 

дар давраи таълифи сенария муҳим аст. 

Дар телевизиони «Тоҷикистон» солҳои 1988-1989 барномаи 

«Видеоканали бозаргон» пахш гардидааст, ки муҳаррири он Абдумаҷид 

Ҳакимзода мебошад. Ба сенарияи барнома таваҷҷуҳ мекунем. 

Барномаи «Видеоканали бозаргон» 
Стенд- ап 

 

Ассалому алайкум, бинандагони гиромии телевизиони «Тоҷикистон». Ин 

барнома аз идораи иқтисод пешниҳоди Шумо мегардад. 

 Нимкулоҳи барнома (перебивка) 

Стенд-ап 

 

 

 

Дар замони муносибати нави иқтисодӣ нархи молу маҳсулот аз масаълаҳои 

аввалиндараҷа ба шумор меравад. Ба танзим даровардани нархи маҳсулот ба 

фаровонии он вобаста аст. Дар ҳошияи ин гуфтаҳо бахши нархи наво 

пешниҳоди Шумо мегардад.  

МПК Сюжет оид ба нархи  нави молу маҳсулот,  хусусан хурокворӣ,  дар бозорҳои 

                                                 
134 Сафарзода М.Н. Барномасозӣ дар телевизион./ М.Н. Сафарзода. Душанбе, 2021. – С. 47. 
135 Суҳбат бо А. Ҳакимзода. 2021. – 26 апрел. 
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шаҳри Душанбе (омода) 

 Нимкулоҳи барнома (перебивка) 

Стенд-ап Бинандагони гиромӣ,  дар бахши навбатӣ мо атрофи соноатикунонии 

босуръати мамлакат сухан мегӯем, зеро ин соҳа барои пешбурди фаъолияти 

зиндагии мардум нақши асосиро дорад. Таваҷчуҳ мекунем ба матлаби 

омодагардида.  

МПК Сюжет мавриди саноатикунонии мамлакат. Фаъолияти корхонаҳои саноатӣ 

(омода) 

Реклама 

(30 сония) 

Ролики корхонаҳои бузурги саноатӣ ва молу маҳсулот 

МПК 

 

 

 

 

 

Корхонаи азими кишвар – «Нассоҷии тоҷик»,  имрӯзҳо фаъолияти назаррас 

дорад. Аз ҷумла, бо оғози соли хониш барои мактаббачагон либоси мактабӣ 

омода мекунад. Либоси мактабӣ,  асосан,  аз матои пахтагин омода мешавад. 

Либосҳои омодашуда шинам ва зебо мебошад. Дархост, асосан,  аз ҷониби 

масъулини мактабҳо ва волидони онҳо мешавад. Барои дӯхти либоси 

мактабӣ дар як вақт зиёда аз 40 нафар дӯзанда фаро гирифта шудааст. Баъди 

дӯхтани либосҳои мактабӣ хонандагон омада, вобаста ба андозаи худ либос 

мехаранд.  

Стенд –ап Бинандагони гиромӣ. Барномаи навбатии «Видеоканаи бозаргон» ба анҷом 

мерасад. Хайр, тансиҳату хонаобод бошед. 

 

Замони таъсиси барнома давраи муносибатҳои нави иқтисодӣ буд ва 

барои фаҳмонидани мардум василаи хуб ва барномаи диданӣ дар телевизион 

дониста мешуд. Барнома аз чанд бахш: суҳбат, иттилоъ, маълумот ва монанди 

инҳо иборат буд. Бо истифода аз жанрҳои гуногун беш аз 1 соат пахш 

мегардид.  

Сенарияи ин барнома 10 саҳифаро дар бар мегирад. Шакли сенарияи он 

каме ба сенарияи барномаҳои иттилоотии имрӯза монанд аст, яъне дар сенария 

танҳо пешгуфторҳо (подводкаҳо) ва баъзан шарҳи матлаб оварда шудааст, 

сюжет ва ё суҳбату дигар маъумотҳо аллакай то сабти баранда омода 

гардидаанд. Тартиби сенарияи ин барнома ба барномаҳои субҳгоҳӣ низ 

монандӣ дорад. Барои баранда танҳо пешгуфтор ва чанд матлаб дар шакли 

матни паси кадр (МПК) омода мешавад.  
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Дигар бахшу сужаҳо дар ихтиёри муҳарриронанд, ки то ин замон аллакай 

омода карда шудаанд. Дар сенарияи барномаи «Видеоканали бозаргон» матне, 

ки баранда бояд хонад, дар тарафи рост ҷойгир аст. Ин суханҳо ҳамчун стенд-

ап дар кадр гуфта шудаанд. Дар ҷое, ки матни муҳаррир ҷойгир мешавад, 

бахшҳои омодагардида замима гардидаанд, ки он барои барандаи барнома 

муҳим нест. Муҳаррир ҳангоми гирдоварии сенария ин сутунро танҳо бо номҳо 

ишора намудааст. Ҳар як бахши барнома аз 8 то 15 дақиқаро дар бар мегирад. 

Саҳифаҳои барнома рангоранганд. Муаллиф кӯшиш намудааст,  дар ҳар 

барнома жанрҳои гуногун-суҳбату очерк, гузориш, мусоҳиба ва ғайраҳо 

истифода гардад. Илова бар ин, вобаста ба хусусияти барнома реклама низ дар 

он ҷой дода мешудааст. Ба гуфти муаллиф, яке аз аввалин рекламаҳои мавзуӣ 

дар телевизион маҳз ба воситаи ҳамин барнома ба бинанда расонида 

мешудааст.  

- Ҳамон солҳо гирифтани стенд-ап бисёр душвор буд. Сабти овоз дар як 

лента ва навор дар лентаи дигар сурат мегирифт. Лента барои ҳар барнома бо 

миқдори муайян ҷудо мегардид, - ёд меорад А.Ҳакимзода136. 

Аз таҳқиқ ва таҳлили мо бармеояд, ки дар барнома,  асосан,  сифати молу 

маҳсулот мавриди баррасии масъулин ва бинанда қарор мегирифт. Ба таъкиди 

муаллиф, хоҷагиҳои нав ва шакли нави хоҷагидорӣ маҳз ба воситаи ин барнома 

ба бинанда муаррифӣ мешуданд. Намунаи сенарияи он имрӯз дар шакли 

пароканда дастрас аст. 

Сенарияе, ки муҳаррир таълиф намудааст, аз чанд ҷиҳат фарқкунанда 

мебошад: мукаммал, возеҳ ва бо мазмуну муҳтавои баланд.  

Дар замони соҳибистиқлолии кишвар насли нави муҳаррирон ба 

телевизион омаданд ва дар 31 сол аллакай чанд насл иваз шуд. Тарзи фаъолият, 

муносибат, шароит ва таъсиррасониҳои роҳбарони вақт дар рафти барномасозӣ 

беасар намемонад. Дар ин давра барномасозӣ баъзе вижагиҳоро аз даст дод ва 

баъзе навгониҳои соҳаро қабул намуд. Муносибат ба мавзуъ имрӯз фарқ 

мекунад, авлавият ва афзалият ба назар мерасад, бинобар ин таваҷҷуҳ намудан 
                                                 
136 Суҳбат бо А. Ҳакимзода. 2021. – 26 апрел. 
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ба иштироки муҳаррир дар офаридани сенария ва муносибати ӯ бо сенария 

саривақтист. Дар ин ҳошия  барномаи сербинанда «Тоҷикистон ва ҷаҳон»-ро 

таҳлил мекунем. 

Барномаи «Тоҷикистон ва ҷаҳон» 
Кадр 

 

Мант 

Стенд – ап.  

Беш аз 70 сол мешавад, ки ҷомеаи 

байналмилалӣ барои ҳифзи ҳуқуқу озодии 

кӯдакон ва таъмини шароити арзандаи онҳо 

вазифаи худро ба таври бояду шояд анҷом 

медиҳад,  ки, ба андешаи коршиносон, имрӯзҳо 

талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ дар роҳи наҷоти 

кӯдакон ва таъмини адолати иҷтимоиву 

моликият ба онҳо то ҷое нокифоя боқӣ 

мондааст. Салом бинандагони гиромӣ, 

барномаи «Тоҷикистон ва ҷаҳон» аст 

пешниҳоди шумо аз телевизиони Тоҷикистон 

 

Кулоҳи барнома (шапка) МПК 

Кадр вобаста ба мазмуни сухан Бо гузашти солҳои зиёд аз ҷанги ҷаҳонии дувум 

таҳаввулоти зиёди сиёсиву амниятӣ ва 

муборизаҳои геополитикӣ дар ҷаҳон авҷ 

гирифта, ки барои саодати кӯдакону наврасон 

монеа эҷод намудааст. Ҳамин аст, ки баробари 

Созмонҳои бонуфузи сайёра,  аз қабили 

Созмони Милали Муттаҳид, ЮНИСЕФ, 

ниҳодҳои дигари кумакрасон, боз Созмони 

байналмилалии ҳимоят аз кӯдакон ташкил 

шудааст, ки мақсади асосии он наҷоти кӯдакон 

дар кишварҳои зери сояи ҷанг ва ифротгароии 

хушунатомез, таъмини дорувориҳо ва 

хизматрасониҳои тиббӣ мебошад.  

СНХ: Коршиноси соҳа МПК 

Кадр: Тоҷикистон дар даврони 

соҳибистиқлоливу гул-гулшукуфоӣ 

Солҳои соҳибистиқлолии Тоҷикистон ин 

солҳои сарбаландиву саодат барои кӯдакон ва 

насли навраси кишвар маҳсуб мегардад. 

Кӯдакони мо дар дунёе зиндагӣ мекунанд, ки 
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сайёраи заминро дигаргуниҳои куллии сиёсиву 

амниятӣ, аз қабили терроризму ифротгароӣ, 

тиҷорати инсон, буҳронҳои демографиву 

ахлоқӣ ва равонӣ фаро гирифта истодааст. 

Стенд-ап. 

Мояи ифтихору сарфарозист, ки Истиқлоли 

давлатӣ ва талошҳои пайгиронаи Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

Президенти чумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон барои тифли тоҷик шароити 

созгори ҳаёту озодонаро фароҳам овардааст, ки 

ояндаи давлату миллат ба онҳо вобастааст.  

 

СНХ: Андешаи коршинос вобаста ба саҳми 

Пешвои миллат дар сулҳу субот ва шароити 

арзанда ба кӯдакон  

 МПК 

Кадр вобаста ба матн Созмони Милали Муттаҳид дар гузориши худ 

таъкид менамояд, ки солҳои 2015 ва 2020 

солҳои пур аз фоҷиаи маргбор барои кӯдакони 

сайёра будааст. Ҳалокати кӯдакон дар ин 

муддат афзоиш намуда, имрӯзҳо муҳоҷирату 

паноҳҷӯӣ кӯдаконро таҳдид карда истодааст. 

Созмони Ҷаҳонии Тандурустӣ мегӯяд, ки як 

ҳафта дур мондани кӯдак аз таҳсил аллакай 

ояндаи ӯро ба хатар рӯ ба рӯ месозад.  

Стенд-ап. 

Аз он нигоҳ, ки дар ҷомеаи соҳибистиқлол, 

кишвари орому осуда, давлати ҳуқуқбунёд ва 

миллати сарбаланди тоҷик имкониятҳо мусоид 

ва дари орзуҳои ҳар яки мо боз аст,  ҳоло вақте 

фаро расидааст, ки мо-ҳамагон,  барои ба воя 

расонидани кӯдакон ҳамчун умеди дурахшони 

ояндаи миллату ватан талош намоем. 

 

 

Ин сенарияи барномаи «Тоҷикистон ва ҷаҳон» дар мавзуи «Вазъи 

кӯдакон» аз 27 майи соли 2021 аст. Дар асл, сенарияи барнома аз 8 саҳифа 

иборат мебошад. Муаллиф ва муҳаррир Фатҳиддини Замон ба навиштани 
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сенария таваҷҷуҳи хоса дорад. Муҳаррир ба мавзуъҳои мубрам диққати ҷиддӣ 

медиҳад.  

Тавре аз сенария бармеояд, дар он сухани баранда ва коршинос, матни 

паси кадр ва истифода бурдани кадом кадру навор зикр мешавад. Ҳаҷми 

намоиш 40 дақиқа аст. Агар ба мазмуну муҳтавои барнома назар афканем, 

маълум мегардад, ки сисилаи маълумотҳо ва факту рақамҳо дар сатҳи 

Тоҷикистон ва ҷаҳон бо такя ба ниҳодҳои салоҳиятнок асоснок мешаванд. Дар 

барнома суханони таъсирбахш, муқаддимавӣ ва хулосабарорӣ дуруст анҷом 

мешавад. Муҳаррир стенд-ап медиҳад.  

Дигар унсури муҳим ва мутобиқ ба талаботи навиштани сенария доштани 

маълумоти зарурӣ вобаста ба мавзуи барнома аст. Мо чанд сенарияи барномаро 

дар мавзуъҳои «Толибон ва ҳуқуқи инсон: вазъи имрӯза дар Афғонистон» 

(27.08.2021), «Худшиносии миллӣ» (23.07.2020), «Истиқлол  кафили сулҳу 

оромӣ дар Тоҷикистон» (15.04.2019) таҳқиқ намудем. Аз ин сенарияҳо 

бармеояд, ки муҳаррир дар муаррифии масоил ва таҳлил намудани он 

коршиносони дурустро интихоб ва ба барнома даъват менамояд. Онҳо хуб 

суханварӣ мекунанд, таҳлили касбӣ доранд. Ба таъкиди муҳаққиқон, «таҳлили 

хуб як навъи натиҷагирӣ аст. Ва аз он ҷонибдорӣ эҳсос мешавад»137. 

Масъалаҳои баррасишаванда қабл аз сабт дар сенария ҷой карда 

мешаванд. Баранда аз дохили сенария савол пешниҳод намуда, ба ин васила, 

намоишро мукаммал мегардонад.  

Агар барномаҳои телевизионӣ план-сенария, сенария ва ё нақша дошта 

бошанд, рангорангӣ, муъҷазбаёнӣ ва расидан ба ҳадаф маълум мегардад. 

Барномае, ки сенария дорад, касбӣ омода шуда, ба назария ва амалияи 

журналистикаи телевизион мутобиқат мекунад. 

Дар замони имрӯза дар телевизиони «Тоҷикистон» барнома ва 

барномасозӣ аз ҷониби масъулин ва муҳаррирон гуногун сурат мегирад. Аз 

намунаҳои сенария маълум мегардад, ки таваҷҷуҳ ва иштироки муҳаррир дар 

                                                 
137 Саъдуллоев А. Асосҳои журналистикаи телевизион (бахши аввал) / А.Саъдуллоев. 
М.Шоев. – Душанбе, 2005. – С. 67. 
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офаридани сенария якранг нест. Саҳлангорӣ миёни баъзе муҳаррирон 

мушоҳида шуда, аз дараҷаи касбияти онҳо дарак медиҳад.  

Дигар барномае, ки имрӯз дар телевизиони «Тоҷикистон» тамошобини 

зиёд дорад, «Замон ва ҷаҳон» аст. Онро Зафари Қайюм муҳаррирӣ мекунад. Ин 

барнома аз идораи барномаҳои ҳуқуқ, амният ва мудофиа омода мешавад.  

 

Барномаи «Замон ва ҷаҳон» 

Мавзуъ: Нақши китоб дар ташакули афкори инсон 

Кулоҳи барнома (шапка) 

Стенд-ап. 

Китоб як рукни муҳимми тамаддуни башарӣ ва ҷузъи 

ҷудонопазири ҳаёти инсон мебошад. Ин аст, ки сокинони 

ҷаҳон бо арзи эҳтиром ба ганҷинаи маънавии гузаштагон 

китобҳоро дар хазинаҳои миллии хеш ҳифзу нигоҳдорӣ 

мекунанд, то имрӯзиёну ояндагон аз онҳо барои рушду 

камолоти маънавии худ истифода баранд. Илм, дониш, 

маърифат ва фарҳанг омилҳои наҷотбахши ҳар халқу 

миллат дар раванди ҷаҳонишавӣ, таҳдидҳои минтақавию 

ҷаҳонӣ ва зиддиятҳои фарҳангҳову тамаддунҳо 

мебошанд. Мо ҳамон вақт ҳадафмандона, оқилона ва 

муваффақона давлати миллии худро месозем ва онро аз 

таҳти дил, бо тамоми ҳастӣ ва бошуурона ҳимоя карда 

метавонем, агар хонем, омӯзем. Салом,  бинандаи азиз, 

ин барномаи «Замон ва ҷаҳон» аст. 

 

Нимкулоҳи барнома (перебивка) 

 

КАДР: Китоб аз МПК: Китобхонаи миллӣ барои 

пешрафту рушди шахсият ва ҷамъияту давлат василаи 

асосию беҳтарин ба ҳисоб рафта, имрӯз ки технологияи 
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нави кампютерӣ имконоти хубтару осонтареро дар 

ихтиёри мо гузоштааст, истифода аз китоб 

манфиатбахштар аст. Инсон ҳамон вақт хушбахту 

саодатманд мегардад, ки пайваста китоб хонад, зеро 

китоб шахсро донову тавоно ва соҳибхирад мегардонад. 

Китоб маҳсули ақлу заковати мардуми соҳибтамаддун, 

омили асосии ҳифзи фарҳанги миллӣ ва яке аз 

муҳимтарин воситаҳои маърифатнок кардани аҳли ҷомеа 

буда, қобилияти сухандониву суханрониро сайқал 

медиҳад, доираи андешаву тафаккур ва ҷаҳонбинии 

инсонро васеъ ва ӯро ба роҳи дурусти зиндагӣ роҳнамоӣ 

мекунад. 

 

СНХ: Корманди китобхона (2 дақиқа) 

 

Муҳаррири барнома бо чунин тарз барои «Замон ва ҷаҳон» сенария 

менависад. Тавре мушоҳида кардем, баъди кулоҳ муҳаррир рӯ ба рӯ бо бинанда 

барномаро оғоз менамояд. Суханони муқаддимавӣ атрофи мавзуи 

интихобгардида мебошанд. Аз ин суханон бинанда дарк мекунад, ки барномаи 

навбатӣ сари кадом мавзуъ баҳс мекунад. Баъди «Салом» нимкулоҳи барнома 

(перебивка) намоён мегардаду матни паси кадр (МПК) оид ба нақши китоб дар 

ташаккули афкори инсон аз ҷониби муҳаррир хонда мешавад. 

Дар сенария ҳаҷми сухани коршинос низ ишора гардидааст - ҳар нафар 

андешаашро 2 дақиқа зикр мекунад. Агар дар барнома 5 нафар коршинос сухан 

намояд, муҳаррир дар вақти танзим ҳар нафарро дар ду маврид (ду маротиба) 

ҷой медиҳад. Ишора намудани ҳаҷми сухани мусоҳиб дар сенария дар самти 

аҳаммият додан ба ҳаҷми барнома мусоидат менамояд. Баъди сухани 

мусоҳибон боз матни паси кадр (МПК) садо дода, кадрҳо намоён мегарданд. 

Чунин ҳолат бо ҷой додани синхрон дар 5 бахш идома мешавад. Дар ин давра 

қадам ба қадам мавзуи барнома таҳлил мегардад. Муҳаррир дар дақиқаи 15-ум 
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боз ба экран намоён гардида, чанд матлаби муҳимро ба бинанда мерасонад. 

Суханони гуфташуда аз нигоҳи муҳаррир муҳиманд.  

Аз нигоҳи дигар, ин раванд барномаро ба бинанда наздик намуда, 

тамошобинро аз назди телевизион дур шудан намемонад. Мазмуну муҳтавои 

барнома ба завқи тамошобини имрӯза мутобиқ аст. Мо сенарияи ин барномаро 

ихтисор намуда, интихобан чанд сатрро ҳамчун намуна ҷой намудем. Дар 

сенария анҷоми барнома чунин аст: 

Стенд-ап. 

Китоб ва илму маърифат омили асосӣ ва калидии 

хушбахтиву саодатмандӣ, оромиву осудаҳолӣ ва рушду 

пойдорӣ дар марҳилаи ҳассосу печидаи минтақа ва ҷаҳон 

мебошанд. Танҳо бо хондан, омӯхтан ва худшиносиву 

соҳибмаърифатӣ мо метавонем, хушбахту саодатманд 

бошем, манфиатҳои давлату миллат ва истиқлоли 

Тоҷикистони ободу озодамонро ҳифз кунему амнияту 

осудаҳолиямонро таҳким бахшем. Имрӯз дар 

Тоҷикистони муосир беҳтарин шароит барои 

китобхониву илмомӯзӣ, донишандӯзиву таҳсил фароҳам 

оварда шудааст. Пас, мо-шаҳрвандон, бояд пайваста 

хонем, омӯзем ва ба давлату миллати хеш содиқона 

хизмат намоем. Бо таманнои пойдории истиқлолу оромӣ, 

ҳамдиливу муттаҳидӣ ва якпорчагию ягонагии 

Тоҷикистони ободу озод барномаи «Замон ва ҷаҳон» ба 

поён мерасад.  

То барномаҳои дигар  хушбахту саодатманд бошед!  

Ҳаҷми барнома 25 дақиқа аст. Ҳар чизе, ки бинанда дар эфир мебинад, 

дар сенария ҷой дорад.  
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Ба ишораи муҳаққиқ Д.Давронов, «…беҳтарин ва заруртарин чиз маводи 

касбиест, ки мавзуъ ва мундариҷаи асосиро амиқтар, дақиқтар ва пурратар 

инъикос мекунад ва ба тамошобин таъсири бештар мерасонад»138.  

Чанд намунаи барномае, ки мо аз солҳои гуногун дар кори илмӣ ҷой 

додем, шартан ва ё пурра дорои сенария буданд. Акнун боз дар телевизиони 

«Тоҷикистон» барномаҳоеро вохӯрдан мумкин аст, ки дорои нақша ва ё план-

сенария ҳастанд. Яке аз онҳо барномаи таҳлилии «Меҳвар» аст, ки онро 

муҳаррир-журналист Алиназар Ҳоҷизода омода менамояд. Барнома дар шакли 

суҳбат дар студияи телевизион сабт мегардад ва таҳлилӣ-сиёсӣ аст. Шакли 

план-сенарияи «Меҳвар»-ро баррасӣ мекунем: 

 

Барномаи таҳлилӣ-сиёсии «Меҳвар». Эфир аз 16.10.2021 

Бо салом ва эҳтиром,  бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи 

сиёсӣ-таҳлилии «Меҳвар»-ро аз телевизиони «Тоҷикистон» манзури шумо 

менамоем. 

Мавзуи имрӯза «Рақобаҳои геопалитикӣ ва манофатҳои миллӣ» ном 

дорад. Меҳмонони барнома  Давлатшоҳ Маҳмудов устоди ДДОТ ба номи 

С.Айнӣ ва Ҷамолиддин Шарипов – устоди ДМТ.  

Устодони азиз, Шумо вазъи кунунии минтақа ва ҷаҳонро чӣ гуна 

баҳогузорӣ менамоед. Имрӯз кадом таҳдидҳу хатарҳо ба истиқлоли давлатҳои 

миллӣ ба мушоҳида мерсанд? Равандҳои охири минтақа ва ҷаҳон собит 

менамояд, ки хатари гурӯҳҳои экстремистиву террористӣ дар ҳоли афзоиш 

аст. Ҳамин гурӯҳу созмонҳои ифротгарову террористӣ чӣ ҳадаф доранд? Чаро 

намегузоранд, ки як давлат рушд намояд ва миллатҳо дар оромиву субот 

зиндагӣ намоянд? Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар шароити кунунӣ баъзе 

гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ, созмонҳои ифротгаро ва террористие 

мавҷуданд, ки бо ҳар восита мехоҳанд, ки ба суботи сиёсӣ ва амнияти миллии 

кишвари мо таъсир гузоранд. Назари Шумо чӣ аст? Ба назар мерасад, ки 

                                                 
138 Давронов Д. Сухан ва мавқеи суханварӣ дар телевизион / Д. Давронов. – Душанбе, 2009. – 
С. 92. 
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чунин гурӯҳҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бештар фаъол гардида, бо роҳандозии 

барномаҳои ифротӣ ва паҳн намудани маводу иттилоот ва навору аксҳои 

зиддимиллӣ машғуланд. Шумо зарари чунин маводҳоро ба афкори шаҳрвандон 

дар чи мебинед ва кадом василаро барои пешгирии хатари онҳо муҳим 

мешуморед? Давлатҳо ҳамон вақте рушд менамоянд, ки соҳиби суботи сиёсӣ 

бошанд ва миллатҳо ҳамон вақте мавҷудияти худро нигоҳ дошта метавонанд, 

ки соҳиби давлат бошанд. Атрофи ҳамин масъала мехоҳам,  фикри Шуморо 

бидонам. Дар ин шароити мураккаб ва пуртазод мо бояд чӣ корҳоро анҷом 

диҳем, ки эҳсоси ватандӯстии шаҳрвандони  моро  фарогир гардад ва суботи 

сиёсии кишвари мо ҳифз карда шавад?  

Аз таҷриба бармеояд, ки чунин барнома ҳангоми сабт ва баъд аз танзим 

ранги дигар мегирад, чунки муаллиф мавзуъро амиқан омӯхта, барои таҳлилу 

баррасӣ якчанд савол пешниҳод менамояд. Муҳаррири барнома аз сенария дида  

кор бо чунин тарзро авлотар медонанд. Қолабе, ки онҳо кор мекунанд, тақрибан 

чунин аст. Қаблан 5-6 савол дар доираи мавзуъ омода мегардад. Барандаи 

барнома вобаста ба ҳар саволе, ки ба меҳмонон пешниҳод мекунад, чанд 

ҷумлаи дигар аз иқтибосҳои Роҳбари давлат ё аз ягон сарчашмаи муътамад 

зебову ҷолиб ишора карда, саволҳоро ба меҳмонон пешниҳод менамояд. 

Масъулини ин гуна барномаҳо асосан коршиносеро интихоб менамоянд, ки, 

воқеан,  таҳлилгар бошаду мавзуъро донад ва хуб таҳлил намояд. Бурди 

муҳаррир дар он аст, ки дар интихоби меҳмонон нуктасанҷона амал намуда, 

беҳтарин муҳаққиқонро ба барнома даъват менамояд.  

Дар барномаҳое, ки мо таҳлил намудем, коршиносони ҳирфаӣ иштирок 

доштанд. Аз ҷумла, дар мавзуи «Арзиши Истиқлолу озодӣ» (эфир аз 20 августи 

соли 2020, 22 дақиқа) меҳмонон Муҳаммад Вализода - коршиноси масоили 

сиёсӣ ва Бузургмеҳри Баҳодур – рӯзноманигор; дар мавзуи «Худшиносии 

миллӣ» (эфир аз 8 январи соли 2021, 26 дақиқа) Нусратулло Гадоев  устоди 

ДМТ ва Фирӯз Равшаналиев  корманди Маркази таҳқиқи стратегии назди 

Президенти ҶТ; дар мавзуи «Худшиносии миллӣ» (эфир аз 23 июли соли 2021, 

27 дақиқа) Изатулло Ҳабибзод  мудири шуъбаи кор бо ҷавонони Дастгоҳи 
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Кумитаи Иҷроияи Марказии ҲХДТ ва Умед Раҳимзода  муовини раиси 

Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон; дар мавзуи «Ҳадафҳои стратегӣ дар рушди 

устувори мамлакат» (эфир аз 11 феврали соли 2022, 36 дақиқа) меҳмонон 

Сурайё Дӯстмуродзода  вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ ва Сангин 

Гулзод  мудири кафедраи телевизион ва радиошунавонии факултети 

журналистикаи ДМТ иштирок намуданд. Ҳар кадоми коршиносон 

мутахассисони ҳирфаӣ буда, соҳаро хуб медонанд. 

Тавре аз таҳлили сенарияҳои гуногун бармеояд, тамоюли кор гирифтан бо 

сенарияи қаблан тайёршуда баъд аз солҳои 2012 дар телевизиони «Тоҷикистон» 

камранг шудааст. Муҳаррироне, ки солҳои 2015-2020 ба фаъолият оғоз 

намудаанд, аксарият дар рафти барнома на сенария, балки план-сенария ва ё 

нақша доранду халос. 

Мусаллам аст, ки барномаи телевизионӣ дорои сенария аст, аммо яке аз 

дигар бо муҳиммият, хусусият ва касбият фарқ мекунад. Чунин дигаргуниҳо 

афзалияти сенарияҳоро ифшо месозанд. Масалан, дар сенарияи кино тамоми 

ҷузъиёти филм дарҷ мегардад  садои паранда дар муҳити берун  чанд дақиқа, 

гашту гузори одамон дар роҳрав   чанд сония, резиши об ба ҷойи борон – чӣ 

қадар ва монанди инҳо. Дар сенарияи барномаҳои телевизионӣ кор ранги дигар 

мегирад. Ҳар сенария вобаста ба хусусияти матлаб омода мешавад. Аз ин сабаб 

ҳар эҷодкор вобаста ба завқ бо такя ба шакли барномасозиву филмофарӣ 

сенария эҷод намуда, маводашро тайёр мекунад. Аз ин нуқтаи назар, сенарияи 

барнома барои радиову телевизион зарур буда, ин раванд метавонад,  ба 

тақвияти касбияти муҳаррир иртибот гирад. 

Пажуҳиш муайян намуд, ки аз замони таъсисёбии телевизиони 

«Тоҷикистон» муҳаррирони зиёд бо вижагиҳои хосу фарқкунанда фаъолият 

намудаанд. Аммо аксарияти онҳо ба сенария муносибати яксон надоштанд. Аз 

таҳлилҳо бармеояд, ки солҳои қаблӣ василаи аввалини нигоҳдории бинанда дар 

пеши экран сенария будааст. Муҳаррирон пеш аз омода намудани барнома бо 

тамоми ҷузъиёт ба таълифи сенария машғул мешуданд.  



 153

Маълум гардид, ки дар 30 соли охир дар самти муносибати муҳаррир ба 

сенария дигаргуниҳо ба амал омаданд. Агарчи дар солҳои 1990-2000 истифодаи 

сенарияи телевизионӣ ва риояи қатъии он ҷузъи муҳимми таҳияи барномаҳои 

телевизионӣ маҳсуб меёфт, баъд аз иваз шудани сохтори телевизион, гузариш 

ба низоми рақамӣ, тағийр ёфтани роҳбарият ва ба кадрҳои роҳбарикунанда 

омадани ҷавонон, бештар дар эфири телевизионҳои давлатӣ роҳ ёфтани 

ҷавонони соҳибистеъдоду равшанфикр ва бомаҳорат, мо мушоҳида мекунем, ки 

кор бо сенария аз мадди назар дур мондааст. Имрӯз баъзе барномаҳои ток-шоу 

ё сиёсӣ таҳияи сенарияро зарур намедонанд. Ин ғалат аст. Қисме аз муҳаррирон 

баъд аз сабт, ҳангоми танзими барнома сенарияро омода мекунанд, ки дар ин 

ҳолат баъзе ҳарфҳо гуфта намешаванд. Масъулият, дарки баланди касбӣ дар 

ниҳоди ҳар нафар ҳар гуна зуҳур мекунад. Гуфта намешавад, ки бе сенария 

барномасозӣ ғайриимкон аст. Намоишҳои контенти тоҷикии Ютуб мисоли 

баръало ҳастанд. Албатта, чунин барномаҳо ба ғайр аз зиёд шудани тамошобин 

дар канал, гирифтани лайк ва боздид (просмотор)-ҳои зиёд, бознашр (репост) ва 

ба ин восита кор кардани маблағ ягон ҳадафи дигар надоранд.  

Сенария махсусияти касбии муҳаррирро ифода намуда, барои равонии 

барнома нақши муассир мегузорад. Офаридани сенария масъулияти муҳаррири 

эҷодкор аст.  

Аз таҳқиқи ин қисмати кори диссертатсионӣ ба чунин хулоса омадан 

мумкин аст: 

1. Нақши муҳаррир дар офаридани сенарияи барномаҳои телевизионӣ муҳим 

дониста мешавад. Яке аз вазифаҳои муҳимми муҳаррир таълифи сенария ва 

риояи он ҳангоми сабт ва танзим маҳсуб меёбад. 

2. Сенарияи барномаҳои телевизионӣ дар такя ба хусусияти барномасозӣ дар 

телевизион тафовут ва авлавият доранд. Қолаби таълифи сенарияҳо 

гуногунмавзуъ буда, вобаста ба маҳорат ва дониши муҳаррир ҳамаи омилҳо 

бояд ба зиммаи ӯ гузошта шавад. 
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3. Аз таҳлили сенарияи солҳои гуногун бармеояд, ки мазмун ва моҳияти 

сенария баъд аз сабт метавонад тағйир ёбад. Дар вақти танзим сиёсати 

идоравӣ таъсиргузори моҳияти барнома аст. 

4. Бо вуҷуди доштани нақшаи мукаммал ва ё план-сенария, мазмуни 

барномаҳои телевизионӣ бояд пурра дар сенария ифода ёбанд. Муносибат бо 

сенария аз масъулият ва касбияти ҳирфаии муҳаррир дарак медиҳад. 

5. Муносибат ба сенария дар телевизионҳои “Тоҷикистон” ва “Сафина” дар 

даҳсоли охир камранг гардида, муҳаррирони ҷавон барои эҷоди он вақт ва 

неруи иловагӣ масраф намекунанд. 
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ХУЛОСА 

 

Аз таҳқиқи кори диссертатсионӣ ба чунин хулоса омадан мумкин аст: 

1. Ҳастии телевизион барнома аст. Дар телевизион робитаи мустақими 

муаллиф бо объект (қаҳрамонон) талаботи асосӣ дониста мешавад. 

Аломатҳои телевизион ҷустуҷӯйи роҳу воситаҳои таваҷҷуҳи фаъолона ба 

сарнавишти инсон, таҳқиқи хислат ҳамчун факт ва воқеа ба мушоҳида 

мерасанд. Дар телевизион ҳаводисе ба вуқуъ мепайвандад, ки интихобан 

рӯйи навор бардошта мешавад, яъне он на намои воқеии назди камера, 

балки саҳна ва сужаҳои бошуурона инъикосёфта ё навори пайванддида 

аст ва табиист, ки аз завқи шахси эҷодкор тавлид гаштааст. Телевизион на 

танҳо дар равиши инъикоси афкори иттилоотӣ таҳавуллоти бузург ба 

амал овард, балки ҳамчунон шакл ва натиҷаи таъсирро ба афкори 

иҷтимоӣ хеле баланд бардошт. Дар ин замина нақш ва саҳми муҳаррир 

қобили зикр мебошад [2-М]. 

2. Талаботи сохторӣ ба касби муҳаррир дар телевизион ва ҷараёни муосири 

истеҳсоли барномаҳои телевизионӣ, кӯшиш дар самти шаклгирии 

ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти муҳаррири телевизион ва дар маҷмуъ, 

мушаххас намудани хусусиятҳои баъзе паҳлуҳои норавшани касби 

муҳаррири телевизион дар шароити Тоҷикистон муҳим арзёбӣ мегарданд. 

Дар асоси ҳалли масъалаҳои дар таҳқиқ матраҳшуда як қатор хулосаҳое 

баровардан мумкин аст, ки қобили қабул будани муқаррароти барои 

дифоъ пешниҳодшударо тасдиқ мекунанд [1-М]. 

3. Аз таҳқиқ бармеояд, ки мафҳуми муҳаррир аз замони таъсиси телевизион 

дар Тоҷикистон (соли 1959) пайдо шудааст, аммо моҳиятан таҳаввул ёфт. 

Акнун муҳаррир журналист, муаллиф, баранда ва таҳиягар аст. Бо чунин 

шева фаъолият намудан ва ранг гирифтани кор хушоянд набуда, бо 

назарияи журналистика мутобиқат намекунад, вале таҳқиқ нишон 

медиҳад, ки муҳаррир қодир аст ба ҳайси баранда ва роҳбари гурӯҳи 

эҷодӣ баромад намояд [5-М]. 
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4. Талаби замон аст, ки дар фазои журналистикаи тоҷик рӯзноманигорон ба 

чандрасонаӣ рӯй оварда, дар як вақт чанд амалро иҷро кунанд ва ё дар 

рафти омодасозии матлаб ба ҷойи ду-се нафар як нафар фаъолият 

менамояд [3-М]. 

5. Яке аз меъёрҳои асосии сифатҳои касбии муҳаррири телевизион мусаллаҳ 

будани ӯ бо донишҳои наву замонавӣ мебошад. Хусусан, дар замони 

имрӯза ҳар муҳаррире, ки дар телевизион фаъолият мекунад, бояд на 

танҳо дорои дониши замонавӣ, балки соҳавӣ низ бошад. Огоҳ будан ва 

истифода намудани техникаи муосир низ бурди муҳаррир аст [4-М]. 

6. Махсусияти муҳаррир дар телевизинҳои Тоҷикистон ба самти фаъолияти 

телевизион вобаста мебошад. Муҳаррирони шабакаҳои давлатии 

телевизионӣ дар доираи сиёсати пешгирифтаи Ҳукумати мамлакат 

мунтазам барномаҳо омода мекунанд [1-М]. 

7. Таҳқиқ ва таҷриба нишон медиҳад, ки набудани муҳаррир дар рафти 

барномасозӣ баръало эҳсос мегардад. Таъсиррасонии муҳаррир 

метавонад давраи сабтро тамоман дигар кард. Ин ҷараён аз муҳаррир 

касбиятро тақозо мекунад. Агар то солҳои 2000-ум танзиму таҳияи 

барнома масъулияти танзимгару коргардон буд, имрӯз муҳаррир бо диду 

ҷаҳонбинии муосир дар ин ҷараён фаъолона иштирок карда, саҳм 

мегузорад [6-М]. 

8. Дигаргуниҳои техникиву технологӣ дар кори телевизион имкон ва 

шароит фароҳам овард, ки рисолати муҳаррир ва масъулияти ӯ такмил 

ёбад, доманаи вазифаҳояш васеъ гардад [2-М]. 

9. Таҳқиқи мафҳуми «муҳаррири телевизион» нишон дод, ки вазифаҳои 

муҳаррири телевизион танҳо бо маҷмуи барномаҳои махсус маҳдуд 

нестанд. Малака ва масъулияти муҳаррир маҷмуи мураккаби хусусиятҳои 

рушдёбандаро ташкил медиҳанд. Таърихи касб ва амалияи имрӯзаи он 

хусусияти  рушдёбандаи маҷмуи вазифаҳои таҳририяро исбот мекунад [1-

М]. 
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10. Омӯзиши амиқи хусусиятҳои кори муҳаррир оид ба сенарияҳои 

телевизионӣ нишон медиҳад, ки иштироки ӯ дар таҳия ва татбиқи 

сенарияҳои барномаҳои телевизионӣ яке аз роҳҳои умдаи истеҳсоли 

маводи аудиовизуалӣ мебошад [4-М]. 

11. Муайян намудани шартҳои зарурии инкишофи вазифаҳои муҳаррир ва 

такмили минбаъдаи он имкон медиҳад ба хулосае оем, ки муҳаррири 

телевизион касби рушдёбанда буда, талабот дорад ва имкони такмили 

минбаъда бояд ба назар гирифта шавад [5-М], [7-М]. 
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚ 

 

Барои баланд бардоштани самаранокии кори муҳаррири телевизион 

якчанд тавсияҳоро пешниҳод менамоем: 

1. Ҷузъи аввали кори таҳрирӣ ҳамбастагии қобилияти таҳлилӣ ва эҷодӣ, 

маҳорати сохтани мавод, баҳо додан дар ҷараёни интихоби дурусту 

масъулиятнок бо нигоҳ доштани тафаккури образнок мебошад. Ин раванд 

танҳо дар сурате имконпазир аст, ки муҳаррир ҳамчун шахсияти баркамол, 

бо ҷаҳонбинии созанда ва тарбияи ахлоқӣ ташаккул ёфта бошад. Танҳо 

чунин муносибат ба муҳаррир ҳуқуқи муаллифӣ ва эҷодӣ дода метавонад. 

2. Ҷалби муҳаррир ҷиҳати сайқали малакаҳои идоракунӣ дар раванди таълим, 

истифодаи технологияҳои муосир, ҳавасмандӣ, эҷод ва нигоҳ доштани 

руҳияи мусбати равонӣ аз афзалиятҳои муҳим буда метавонад. 

3. Қобилияти муҳаррирон дар таҳияи лоиҳаҳои муосири телевизионӣ 

самаранокии истеҳсолиро зиёд карда, роҳҳои нави эҷоди барномаҳои 

телевизиониро боз мекунанд ва бинандаи иловагӣ ба телевизион ҷалб 

мегардад. Фаъолияти муҳаррирони алоҳида ва соҳибтаҷриба дар ташкили 

чунин барномаҳо аз манфиат холӣ нест. 

4. Гузаронидани таҳқиқоти иҷтимоию психологӣ оид ба маҷмуи сифатҳои корӣ 

ва шахсии мутахассисони телевизион ва махсусан муҳаррирон дар 

телевизионҳои «Тоҷикистон» ва «Сафина», таҳияи навъҳои гуногуни 

барномаҳои тестӣ, ки барои муайян кардани сатҳи мутобиқати касбии 

муҳаррирон мусоидат мекунанд, зарур дониста мешавад. 

5. Таҳияи усулҳои таълимӣ барои муҳаррирон оид ба сохтани сенариявии 

барномаи телевизионӣ вобаста ба жанрҳо ва шаклҳои гуногуни барномаҳо 

ба манфиати кор мебошад. 
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195. Тӯраева, Ш. Пурсуков / Ш. Тӯраева – Ютубканали Телевизиони 

«Сафина», 2019. – 31 май, 17 дақиқа. 

196. Фатҳиддини, З. Тоҷикистон ва ҷаҳон / З. Фатҳиддин – телевизиони 

«Тоҷикистон», 27 майи соли 2021. 

197. Хидирзода, С. Осуда будан мехоҳам. / С. Хидирзода – Телевизиони 

«Баҳористон», 2021. – 2 қисм, 1 соат. 

198. Ҳакимзода, А. Видеоканали бозаргон / А. Ҳакимзода А. – Бойгонии 

муаллиф, солҳои 1988-1989.  

199. Ҳоҷизода, А. Меҳвар. / А. Ҳоҷизода – телевизиони «Тоҷикистон», 16 

октябри соли 2021. 

 

VI. САРЧАШМАҲОИ ИЛОВАГӢ 

200. Суҳбат бо собиқадори телевизион Ш.Мустафоқулов. 2017 – 10 июл.  

201. Суҳбат бо собиқадори телевизион Ш.Мустафоқулов. 2021 – 27 апрел. 

202. Суҳбат бо собиқадори телевизион И. Мирзоев. 2019. – 26 июл. 

203. Суҳбат бо собиқадори телевизион И. Мирзоев. 2022. – 9 сентябр. 

204. Суҳбат бо собиқадори телевизион М. Бахтӣ. 2019. – 30 июл. 

205. Суҳбат бо собиқадори телевизион М. Бахтӣ. 2021. – 24 апрел. 

206. Суҳбат бо собиқадори телевизион А. Ҳакимзода, 2021. – 17 апрел. 

207. Суҳбат бо собиқадори телевизион А. Ҳакимзода 2021. – 26 апрел. 
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НАШРИ ТАЪЛИФОТИ ИЛМӢ ДАР МАВЗУИ ДИССЕРТАТСИЯ 
 

I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи  
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  

 
[1-М] Исматуллои Ҳ. Н. Вазифаи муҳаррири телевизион дар шароити 

муосир (таҷрибаи Тоҷикистон) [Матн] / Ҳ. Н. Исматуллои // Паёми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2017. - №4/6. – 
С.277-280. 

[2-М] Исматуллои Ҳ. Н. Мафҳум, сифати касбӣ ва махсусияти фаъолияти 
муҳаррири телевизион [Матн] / Ҳ. Н. Исматуллои // Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2020. - №1. – С.280-285. 

[3-М] Исматуллои Ҳ. Н. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои муҳаррири телевизион дар 
ҷараёни созмони барнома [Матн] / Ҳ. Н. Исматуллои // Паёми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2020. – №2. – С.293-
298. 

[4-М] Исматуллои Ҳ. Н. Нақши муҳаррир дар таҳияи сенарияҳои 
барномаҳои телевизионӣ [Матн] / И. И. Ҳамидиён, Ҳ. Н. Исматуллои // Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2020. - 
№8. – С. 414-419. 

[5-М] Исматуллои Ҳ. Н. Вазифаи муҳаррири телевизион дар ҷараёни 
сабту танзими барнома ва марҳилаҳои минбаъда [Матн] / Ҳ. Н. Исматуллои // 
Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 
2022. – № 6 – С.247-259. 

 
II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ: 

 
[6-М] Исматуллои Ҳ. Н. Вазифаи муҳаррири телевизион дар шароити 

муосир [Матн] / Ҳ. Н. Исматуллои // Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи 
ҷумҳуриявии илмию назариявии устодон ва шогирдони факултети 
журналистика. Дар моварои сухан. – Душанбе, 2018. – С. 160-169. 

[7-М] Исматуллои Ҳ. Н. Махсусияти фаъолияти муҳаррир дар 
телевизионҳои Тоҷикистон [Матн] / Ҳ. Н. Исматуллои // Маҷмуаи мақолаҳои 
конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ (18 марти соли 2022) дар мавзуи 
“Таҳсилоти журналистӣ дар Тоҷикистон: вазъият, мушкилот ва пешомад”. – 
Душанбе, 2022. – С. 187-201. 
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ЗАМИМАИ 1. 
РӮЙХАТИ  

нопурраи муҳаррироне, ки дар давраҳои  
гуногун дар телевизион кор кардаанд: 

 
Обид Ҳомидов 
Иброҳим Раҳматов 
Олим Ғаффуров 
Нуриддин Пирумқулов 
Акобир Шарифӣ 
Ҳабиб Ҳамроев 
Зайнаб Ғуломова 
Ӯлмасой Мухторова 
Пӯлодой Азимова 
Рафоат Абдусаломова 
Валентина Исаева 
Луъбат Бӯрҳонова 
Файзулло Ансорӣ 
Баҳром Фирӯз 
Салимшо Ҳалимшоев 
Иноят Насриддинов 
Остон Раҳмон 
Фаттоҳ Исҳоқӣ 
Акобир Шарифӣ 
Яқуб Сабзанов 
Толиб Шаҳидӣ 
Талабхӯҷа Сатторов 
Бобоҷон Икромов 
Неъмат Мирсаидов 
Илҳом Ҷалилов 
Саёҳат Неъматова 

Турсунпӯлод 
Аминҷонов 
Юрий Каплунов 
Сергей Пашинка 
Елена Франс  
Михаил Табачников 
Сусанна Пролова 
Добринина Лисенков 
Обид Шукурзода 
Сарвар Аминҷонов 
Семён Герштейн 
Ғайбулло Сатторов 
Аскар Ҳакимов 
Искандар Мирзоев 
Умар Донизода 
Шодӣ Маҳмадов 
Светлана Промтова 
Олег Суровикин 
Олим Мӯсоев 
Зариф Шарифов 
Елизавета Бурмаеева 
Владимир Моисеев 
Владимир Ширкен 
Иван Попов 
Раҷаб Шодиев 
Хайрулло Абдуллоев 
Хосият Олимова 

Анвар Сулаймонов 
Меҳмон Бахтӣ 
Асадулло Саъдуллоев 
Бобо Ҳоҷӣ 
Ҷӯрабой Охунов 
Ҳабиб Ҳамроев 
Яқуб Сабзанов 
Сайфулло Ҷӯрабоев 
Раҳматшо Додхудоев 
Облобердӣ Шодиев 
Иля Илёбоев 
Саид Ҳамроев 
Ото Хоҷаев 
Шоҳин Боев 
Сайф Раҳимов 
Расул Шарифов 
Мазҳабшо 
Муҳаббатшоев 
Умар Донизода 
Руслан Хадиков 
Маҳмадшариф Саидов 
Барно Ғайбуллоева 
Баҳром Сайфиддинов 
Обдулло Олимов 
Абдуғаффор 
Абдуҷаббров 
Муҳиддин Хоҷаев 
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Ғуломова Зайнаб 
Келдиёров Холиқ 
Донизода Умар 
Сатторов Ғайбулло 
Шарифов Зариф 
Шодиев Раҷаб 
Мӯсоев Олим 
Умаров Бурҳон 
Хидиров Абдулло 
Атахонов Иброҳим 
Сайфиддинов Муҳиддин 
Маҳмадов Шодӣ 
Зоҳиров Сулаймон 
Ҷӯраев Ғоиб 
Қолилов Саҳоб 
Яъқубов Камол,  
Нуров Ҳусайн 
Ҳоҷибоева Бароҳат 
Лутфуллоева Марҳабо 
Абдусатторова 
Зебуниссо 
Ҷӯраева Мавҷуда 
Юсуфов Толиб 
Исломов Назаршо 
Ғуломов Фатҳиддин 
Сафаров Ҷӯрабой 
Ёдгорӣ Шоҳҳайдар 
Эргашоев Ҳаким 
Имомов Раҷабалӣ 
Ёров Равшан 
Неъматова Маҳбуба 
Шарифов Ғанӣ 

Бузургзода Ҳабиба 
Мансурова Нозия 
Почоев Ҷӯрабой 
Ҳусенова Суҷат 
Усмонов Турсунбой 
Муъминҷонов Ҳамдам 
Боқиев Мирзо 
Абдураҳмонов Бароталӣ 
Давлатов Ҳаёт 
Расулова Туҳфа 
Муҳаммадиев Алӣ 
Бобоев Баҳром 
Муҳиддинова 
Шаҳризода 
Латифов Нарзулло 
Аслонов Абдулқаюм 
Гиёев Лутфулло 
Қадири Абдулло 
Шарифов Алиҷон 
Ҷонмамадов Назришо 
Оминов Қодир 
Ҳукуматов Шералӣ 
Остонов Раҳмон 
Гулов Абдуаҳад 
Сироҷов Воқифҷон 
Қутратов Абдувалӣ 
Маҳмудов Маъруф 
Маҳмадшоев Аҳмадшо 
Бобоев Муҳаммад 
Бегов Хушбахт 
Додоматова Муҳаббат 
Маҳмадова Ҳабиба 

Азизов Фатҳулло 
Иброҳимов Чорӣ 
Сатторов Ҳикматулло 
Самадов Аҳмадулло 
Раҳимов Саидмурод 
Ғаниев Равшан 
Тиллоев Насрулло 
Умарова Гавҳар 
Аминҷонова Луъбат 
Искандарова Дилбар 
Насриддинов 
Салоҳиддин 
Ёров Ҳасанбой 
Ғуломова Маҳбуба 
Салимов Сайфулло 
Воҳидов Ҳомид 
Табаров Маҳмадалӣ 
Комилов Аҳмадшо 
Расулова Муаззам 
Мунавваров 
Мунавваршо 
Ҷалолов Илҳом 
Ҷалолов Маҳмадалӣ 
Раҷабов Муқим 
Бекмуродов Бобо 
Гадоев Ёрмуҳаммад 
Шарифо Маҳмадалӣ 
Эшонов Раҳмат 
Шеров Бахтиёр 
Мардонов Раҷаб 
Қуддусов Ҷумъа 
Ниёзов Азимхон 
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Ҷӯрақул Турсун 
Маликов Ҳомид 
Расулов Қаҳҳор 
Исломова Дилафрӯз 
Яъқубова Фотима 
Раҳимов Абдуқодир 
Шоев Аврот 
Раҳмонов Мирзохон 
Ҳомидов Исматулло 
Саттов Қиёмиддин 
Шукуров Обидҷон 
Мирзоалиев Ботуралӣ 
Темиров Равшан 
Искандаров Саидмурод 
Раҳимов Усмон 
Қодиров Абдураззоқ 
Каримова Зебуниссо 
Абдуллоев Мирзо 
Қурбнова Лола 
Нуриддинов Ғаффор 
Назаров Дастан 
Халилов Ҳасан 

Ҳикматов Қаноат 
Холов Маҳмадулло 
Қурбонов Мирзо 
Ҳомидов Набӣ 
Холиқов Мирзонабӣ 
Азизмуродов Ҷобир 
Исматуллоев Исмат 
Талбаков Ҳакимҷон 
Толибов Маҳмуд 
Қодиров Абдумалик 
Азораева Саодат 
Маҳмадиев Абдулло 
Аминов Назрӣ 
Мирзоева Муяссара 
Усмонов Абдумаҷид 
Сайдалиев Раҳим 
Муборакшоев 
Хушбахтшо 
Зардов Нағзибек 
Муъминҷонов 
Зулфиддин 
Зиеёв Суҳроб 

Сайёф Достиев 
Валӣ Назаров 
Ҳасанов Акрамалӣ 
Туроби Парвиз 
Сулаймонов Ҳабиб 
Қосимов Хайриддин 
Хилватшоев Фелалишо 
Мӯсоев Қутбиддин 
Мирзо Давлатов 
Камолов Раҳматулло 
Каримова Майнур 
Мустафоқулов Шералӣ 
Толиб Сангинов 
Сатторов Талабхӯҷа 
Мирхолова Муқаддам 
Ташриқулов Хамроҳ 
Саломов Иззатманд 
Каримов Насрулло 
Мамадризоев Тоҳир 
Худоназаров Бахтиёр 

 
Муҳаррироне, ки имрӯз дар ТВ «Тоҷикистон» кор мекунанд 

 
Фарҳод Сафарзода 
Юсуф Ғаниев 
Баҳинисо Маҷидова 
Рухшод Маҳмадалиева 
Зуҳро Назмова 
Давлатмо Сафарова 
Сайёҳат Каримова 

Некбахт Саидзода 
Тазарф Гулаҳмадшоева 
Шерзод Раҷабов 
Маҳмадалӣ Сафаров 
Фахриддин Нурматов 
Наврӯзшоҳ Қурбонзода 
Карим Ҳайдаров 

Зулфия Раҳимзода 
Зумрад Файзиева 
Бобокалон Аминзода 
Нуриддин Қурбонзода 
Хуршедаи Наҷмиддин 
Обатек Ғоибов 
Худойдод Раҷабов 
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Манучеҳр Сулаймонов 
Ҳафиз Сулаймонов 
Наргис Шарифова 
Шаҳло Бердиева 
Лайло Усмонова 
Таваралӣ Соҳибназаров 
Ойша Ғаффорова 
Раҳматшоҳ Обидов 
Равзалӣ Амонов 
Фарҳод Раҳматов 
Ҳикматулло Тешаев 
Раҳматалӣ Назриев 
Саидҷаъфар 
Маҳмадалиев 
Абдурозиқ Азизов 
Тоҷинисо 
Файзуллобекова 
Маҳмадалӣ Ғуломов 
Далерҷони Бозор 
Мазбут Бобоев 
Гулдаста Имомова 
Насимҷони Саидаҳмад 
Иброҳим Назруллозода 
Нилуфар Ашӯрова 
Сорбон Халмадов 
Насиба Гулямова 
Сайдакбар Абдуллозода 
Парвина Олимова 
Маъруф Назарзода 
Умед Мирализода 
Шаҳзод Гиёзода 
Фатҳиддини Замон 

Эраҷ Раҳматов 
Ширинбекова Зебинисо 
Кӯҳзод Тағоев 
Маҳастӣ Расулова 
Садриддин Охунов 
Масрури Раҷабмурод 
Шабнам Муҳаммадиева 
Шабнам Низомова 
Беҳрӯзи Одина 
Мавлуда Субодорова 
Абдулаҳад Бобоҷонов 
Саид Ризоев 
Муниса Давлатова 
Қамариддин Бердиев 
Зайнуллобиддин 
Ҳусайнов 
Дилшод Ҳакимов 
Хайрулло Мадисоев 
Мансур Усмонов 
Беҳрӯз Абдусаломзода 
Зафар Қаюмов 
Миҷгона Сафолова 
Муҳиддин Ёрхонов 
Ҳамрохон Тоҷов 
Шоҳрух Одиназода 
Давлатёр Валиев 
Гулбарг Ризоева 
Мавлуда Саидова 
Райҳона Бегова 
Раҷабгул Бобоева 
Ҳикматулло Назиров 
Лола Ашӯрова 

Мадина Раҳимова 
Давлат Ҳукуматов 
Холов Фирдавс 
Муҳаммадшарифи 
Ёрмуҳаммад 
Сайдаҳмад Аминзода 
Сорбон Ҷамолиддинов 
Дилбар Наҷмиддинзода 
Фарзона Одинаева 
Ҷаҳонгир Сафаралиев 
Меҳрона Салимзода 
Аҳлиддин Мирзоев 
Манучеҳр Ализода 
Моҳрухсори Азизулло 
Мусаввира Раҳимова 
Зоиршо Тағоймуродзода 
Нуралӣ Шарофиддинов 
Мастона Восиева 



ЗАМИМАИ 2. 
НАМУНАИ СЕНАРИЯҲО  

аз бойгонии ТВ «Тоҷикистон» ва муҳаррирони алоҳида 
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Суҳбат бо муҳаррири варзидаи телевизиони «Тоҷикистон» 
Искандар Мирзоев. 26 июли соли 2019 

Суҳбат бо муҳаррири варзидаи телевизиони «Тоҷикистон» 
Абдулмаҷид Ҳакимзода. 26 апрели соли 2021 


