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МУЌАДДИМА 

Муњиммияти мавзуи тањќиќот. Шароити имрўзаи демократикунонии 

љомеа, љањонишавии равандњои иттилоотї фаъолнокии васоити ахбори 

оммаро њам хеле такмил додааст. Љомеаи муосир, ки мехоњад дар бораи 

тамоми рўйдодњои рўз огоњї дошта бошад, ба баланд гардидани сатњи 

донишу маърифати кормандони ВАО низ мусоидат карда истодааст. 

Њамин ниёзи љомеа боис шудааст, ки ВАО-ро ба таври рамзї «њокимияти 

чорум» ном баранд, зеро он муњаррики фаъолияти се маќомоти ќонунии 

эътирофшуда: ќонунгузорї, иљроия ва судї мебошад.   

Телевизион њамчун яке аз воситањои ахбори омма омили таъсирбахши 

фаъолсозии равандњои асосии демократї, инчунин љалби таваљљуњи ањолї 

ба муњокима ва њалли мушкилоти рўзгор ва ташаккули афкори љомеа 

мебошад. Воќеият аст, ки дар муќоиса бо дигар воситањои ахбори омма 

телевизион аз љињати дастрасї ва самаранокї муњимтар аст, зеро маљмуан, 

оилае нест, ки дар он телевизор тамошо накунанд. 

Аз ин лињоз, муайян намудани наќш, арзиш ва вазифањои муассисањои 

телевизионї, аз љумла, шабакањои телевизионии вилояти Хатлон дар 

низоми ВАО-и Љумњурии Тољикистон аз муњимтарин вазифањоест, ки 

назди муњаќќиќони соња гузошта мешавад. Њамчунин, муайян сохтани 

хусусиятњои ташаккули жанрњои журналистикаи телевизионии 

муассисањои телевизионии давлатї ва ѓайрињукуматї, омўзиши сохтору 

вазифањои онњо, марњилањои ташаккул ва рушди ин муассисањои 

телевизионї низ аз пањлуњои дигари тањќиќшаванда мебошанд.  

Тадриљан боло рафтани маъруфият ва шумораи тамошобинони 

барномањои телевизионї, ки боиси пайдо гардидани хоњишмандони 

таъсиси чунин муассисањои телевизионї дар њама шањрњо ва минтаќањои 

Тољикистон шудааст, баланд гардидани нуфузи чунин муассисањои 

телевизионї дар ташаккули афкори љамъиятї, њамчун омили њамгироии 

љамъиятию сиёсї шинохта шудани телевизион низ зарурати омўзиши 

сохтор ва хусусиятњои жанрии барномањои телевизионњои мањаллиро ба 

вуљуд овардааст.  



4 

 

Барномањои иљтимоию сиёсї дар телевизион наќши таъсиррасониро 

ба равандњои љамъиятию сиёсї тавассути пањну инъикос кардан ва тавзењ 

додани иттилооти сиёсї, ки дар навбати худ боиси ташаккули афкори 

љамъиятї мегардад, мебозанд. Тавассути ташаккули афкори љомеа ва 

ташаккули муносибату эътиќоди иљтимої, телевизион шањрвандро ба 

амалњои муайян ташвиќ мекунад. Чунин амалњо оќибатњои муњимми 

иљтимоию сиёсиро доранд, зеро муњтавои иттилооте, ки ба бинандагон 

равона карда мешавад, ба муносибати онњо ба воќеият таъсир мерасонад 

ва амалњои иљтимоиашонро танзим мекунад. Ин имкон медињад, ки дар 

бораи ќобилияти беназири телевизион дар иљрои вазифаи созгорї тањќиќ 

шавад. Њамзамон, љоизи зикр аст, ки телевизион ба доираи васеи мардум 

мурољиат мекунад, ки бо љойгиршавї, синну сол, маќоми иљтимої, миллат, 

тарзи зиндагї, афзалиятњои фарњангї ва суханронї аз њам фарќ мекунанд, 

аз ин лињоз, маљбур аст нисбат ба дигар васоити ахбори омма стратегияњои 

мухталифи пахши иттилоотро тањия кунад, то шиддати равандњои дар 

фазои воќеии иттилоотї мављудбударо паст карда тавонад. Шоистаи зикр 

аст, ки љанбаъњои иљтимоию сиёсии телевизион њамчун як падидаи беназир 

дар њамгироии иљтимоию сиёсии шањрвандон сањми назаррас дорад. Њамаи 

ин омилњо муњиммияти мавзуи тањќиќро собит менамоянд. 

Дараљаи омўзиши мавзуъ. Масъалањои таърихи журналистикаи 

телевизионї ва жанрњои он, хусусиятњои стилистикии низоми ВАО дар 

асарњои олимони ин соња, аз ќабили Френг И., Голядкин Н. А., Цвик В., 

Сагалаев Э., Познер В., Апарина Е., Зверева Н.В., Саппак В.С., Борецкий 

Р.А., Юровский А.Я., Багиров Е., Катсов И., Фере Г., Кузнецов Г., 

Муратов С. ва дигарон инъикоси худро ёфтаанд.  

Омўзиши телевизион ва махсусиятњои он дар илми журналистикаи 

тољик низ яке аз мавзуъњои муњим ва њамеша мавриди назар аст. Ин мавзуъ 

аз љониби муњаќќиќони соња мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Аз љумла, 

олимони тољик дар маќолаву пажуњишњояшон бештар ба масъалањои 

умумии телевизион (мавзуъ, сохтори маљмуии жанрї, проблема, таърих ва 

ѓ.) таваљљуњ  намудаанд.  
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Муњаќќиќон И. Усмонов дар 4 ќисми асари «Журналистика» ва дигар 

асарњо [128, 129, 130, 131, 132, 133], А. Саъдуллоев ва М. Шоев дар китоби 

«Асосњои журналистикаи телевизион» [121], А. Азимов дар китоби 

«Мањорати журналистии тањлилгари телевизион» [1], Д. Давронов, Љ. 

Рањмонова дар «Љањони муосир: мавќеи симо ва садо» [45], С. Гулов ва М. 

Љумъаев дар «Муќаддимаи журналистика» [40], С. Хољазод дар «Таърихи 

телевизиони Тољикистон» [136], З. Муъминљонов дар асари «Жанрњои 

хабарии журналистикаи телевизион» [103], Г. Умарова дар китоби 

«Телевизион ва воќеияти Тољикистон» [134], Р. Абдусаломова дар китоби 

«Телевизион оинаи зиндагист» [2], З. Эшматов дар «Таъсис ва ташаккули 

телевизиони Тољикистон» [147], М. Сафарова дар китоби «Таъсири 

телевизион ба афкори умум» [122], диссертатсияи Б. Соњибова [145], М. 

Љўраева дар китоби «Љилои ситорањои телевизион» [135] ва дигарон дар ин 

бора тањќиќ намудаанд, ки мо дар рафти пажуњиш ба онњо такя намудем, 

зеро дар ин асарњо доир ба моњияти фаъолият дар телевизион, наќши 

телевизион дар љомеа ва ташаккули афкори шањрвандон, вазифањои 

иљтимоии журналисти телевизион ва монанди инњо андешањо њастанд.  

Зимни омўзиши хусусиятњои иртиботи сиёсї, ки бевосита ба мавзуъ 

алоќаманд аст, ба асарњои А.А. Почепцов [114], А.М. Блохин [19], А.В. 

Груша [39], Н.Ф. Пономарев [113], С.Г. Кара-Мурза [67], такя намудем. 

Фањмиши назариявии мафњуми «суњбат» (дискурс), ки барои омўзиши мо 

муњим аст, аз љониби олимони рус ба монанди В.З. Демянков [48], О.Ф. 

Русакова [117], Е.В. Ерофеева [56], В.И. Карасик [68] баррасї шудаанд. Дар 

байни муњаќќиќони хориљї асарњои Т.А.Ван Дейк [44], Г.Я. Солганик [125], 

М.Р. Желтухина [57] барои омўзиши хусусиятњои суњбати иљтимоию сиёсии 

(дискурс) ВАО махсусан љолиб мебошанд. Хусусиятњои ташаккули 

гуфтугўи суњбати иљтимої-сиёсї яке аз самтњои тањќиќотњои илмии 

олимон Э.И. Шейгал [138], В.И. Кравченко [76] мебошанд. 

Суњбати сиёсї, шарњњо, њадд ва меъёри гуфтугўи телевизионї аз 

љониби Э. Р. Бакумова [140], О.В. Гайкова [141], В.А. Марянчик [90], 

инчунин дар асарњои В.Г. Борботко [25], В.В. Егоров [54], Н.Б. Кириллов 
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[72], М.М. Назаров [107] муайян карда шудаанд. Дар ин росто, назарияи 

љараёни муоширати Г. Лассуэлл, ки онро муњаќќиќони дигар: С.А. Левина 

[82], Г.Г. Почепцов [114], Д.П. Гавра [32] ва ѓайра баррасї кардаанд, барои 

мо хеле муњим аст. Инчунин, назарияи Маклюен «the medium is the 

message», «миёнарав паём аст», ки муњтавои андешањои бисёр олимони 

ватанї ва хориљиро дар бар мегирад ва назарияи симуляркњои Ж. 

Бодрийяр [21, 22], ки асосан маънои «монанд шудан, шабењият»- ро дорад, 

ањамияти назаррас доранд.  

Робитаи тањќиќ бо барномањо ва мавзуъњои илмї. Мавзуи кори 

диссертатсионї ќисми таркибии корњои илмї-тањќиќии кафедраи 

телевизион ва радиошунавонии Донишгоњи миллии Тољикистон ва 

кафедраи журналистикаи Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї 

буда, давра ба давра ба анљом расонида шудааст. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌ 

Маќсади тањќиќ омўзиши хусусиятњои жанрї ва сохтори барномањои 

телевизиони вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон њамчун омили 

њамгироии иљтимої-сиёсї ва омўзиши стратегияњои интиќоли иттилоот, ки 

метавонанд ба равандњои њамгироии сиёсии љомеа таъсирбахш бошанд, 

мањсуб меёбад. 

Телевизион њамчун як институти махсус бо дастрасї, самаранокї, 

пањнои фарогири доираи васеи шунавандагон, муайянкунандаи эљоди 

самтњо, ки муносибатњои сиёсї ва хусусияти иштироки шањрвандонро дар 

равандњои сиёсї муайян мекунад ва ба рушди нињодњои љомеаи шањрвандї 

мусоидат мекунад, шинохта мешавад. Яке аз вазифањои шабакањои 

телевизионї бо таъйиноти иљтимоию сиёсї иљрои вазифањои 

људонашаванда, муттањид намудани аудиторияи ВАО бо масъалањои 

мавриди таваљљуњи умум мебошад. Омўзиши ин љињатњо низ њадафи тањќиќ 

мебошад. 

Вазифањои тањќиќ аз инњо иборат аст: 

 - пешнињоди маълумоти мухтасари илмї оид ба таърихи шабакањои 

телевизионии давлатї ва ѓайридавлатии минтаќавї дар Тољикистон; 

 - муайян кардани мавќеи телевизионњо дар фазои иттилоотии 

минтаќа;  

- муайян кардани функсияњои ташаккули барномањои иттилоотї ва 

тањлилї дар шабакањои телевизионї; 

- асоснок кардани талабот ба пайдоиши муассисањои телевизиони 

мањаллї ва муайян намудани фарќи онњо аз телевизионњои марказї; 

- омўзиши захирањои интегралии телевизион ва хусусиятњои хоси 

воситањои пахши телевизионї; 

- муайян намудани доираи пахши суњбати сиёсии телевизионї; 

- тањлили суњбати сиёсї дар идораи телевизион ќабл аз пахши 

барнома.  

Объекти тањќиќ наќш ва љойгоњи барномањои иљтимої-сиёсии 

телевизон дар раванди мураккаби таѓйирпазирии љомеа мебошад.  
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Предмети тањќиќ муњтаво ва воситањои таъсирбахши суњбати 

иљтимої-сиёсї дар телевизион мебошад, ки вазифањои таъсиррасонї ба 

афкорро тавассути телевизион амалї месозад. 

Асосҳои назарии таҳқиқро асарҳои олимони варзидаи Русия ва 

хориҷӣ дар соҳаи телевизион, ба монанди С. Г. Aзарян, Н. Болтс, Р. A. 

Боретский, С. Илченко, A. A. Князек, Г.В. Кузнецов, Д. Брайант, П. 

Бордиу, Ю. Н. Засурский, М.Ю. Маркеева, О. Маховская, С. Томпсон, 

муҳаққиқони тоҷик И. Усмонов, А. Саъдуллоев, А. Нуралиев, М. Муродӣ, 

Ҷ. Саъдуллоев, А. Азимов, М. Муқимов, М. Абдуллоев, Р. Бобоҷонова, Ш. 

Муллоев, З. Муъминҷонов, С. Хоҷазод, М. Шоҳиён, С. Гулов, И. 

Ҳамидиён, З. Эшматов ва дигарон ташкил медиҳанд.  

Асосњои методологии тањќиќ. Дар рисола принсипи таърихї ва 

муќоисавии тањќиќот, усули тањлили сохтори жанрњои телевизионї дар 

љанбаи типологї ва усули назарсанљї истифода шудааст. Методњои 

назариявии дар кор истифодашаванда барои ошкор кардани моњияти 

падидањои омўхташуда, нишон додани иртибот ва муносибатњои табиї 

тарњрезї шудаанд. Дар мавриди муайян кардани дурнамои илмии тањќиќот 

чунин усулњо, ба монанди тањлил, синтез, дедукция ва индуксия истифода 

шудаанд. 

Њамчун усули асосии тањлили маводи эмпирикї тањлили суњбат, ки 

њамчун усули самаранок дар омўзиши матни иљтимої-сиёсї пешнињод 

шудааст, истифода гардид. Он бо самти беназири прагматикии суњбати 

телевизиони иљтимої-сиёсї, ки асоси таљрибавии тањќиќотро ташкил 

медињад, шарњ ёфтааст. Асоснокї ва эътимоднокии натиљањои тањќиќот аз 

усулњои тањќиќот иборат буда, ба љустуљўњои эмпирикї, истифодаи 

бойгонии васеи маводи назариявї, далелњои даќиќи илман асоснокшуда ва 

хулосањо асос ёфтаанд. 

Сарчашмањои тањќиќ. Ба сифати сарчашмањои тањќиќ барномаи 

шабакањои телевизионии вилояти Хатлон (Телевизиони «Кўлоб», 

Телевизиони «Хатлон» ва Телевизиони «Мављи озод»), барномањои 
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иттилоотию тањлилии намояндагињои Телевизиони «Тољикистон», ТВ 

«Љањоннамо», ТВ «Сафина», ТВ «Варзиш» дар вилоят интихоб шудаанд. 

Навгонии илмии тањќиќ аз роњи тањќиќи суњбати телевизионии 

иљтимоию сиёсї муайян карда мешавад. Суњбати телевизионии иљтимоию 

сиёсї, њамчун падидаи муошират, ки ба сохтори иљтимоию сиёсии кишвар 

дохил карда шудааст, мањсули мураккаби амали мутахассисони телевизион 

ва инъикоси системаи душвори пайвастагии гуфтугўї ва визуалї дар 

раванди ташаккули афкор мањсуб меёбад, ки самти асосии прагматикии 

суњбати телевизионии иљтимої-сиёсї мебошад. Ин паёми мушаххасест, ки 

њам таъсири мусбат ва њам манфиро дорост, яъне метавонад, афкори 

мусбат ва манфиро ба вуљуд орад. Аз ин рў, барои мо омўзиши љузъњои 

воњиди таъсиррасонии ин навъи гуфтугў наќшаи жанр, матни суњбат, 

интонация, тасвир, садо, симои шахс, фаъолияти оператор ва ѓайра муњим 

аст. 

Навгонии тањќиќ он аст, ки ин мавзуъ дар журналистикаи тољик дар 

њамин шакле, ки њаст, бори аввал мавриди тањќиќ ќарор мегирад ва 

натиљањои бадастовардаи муаллиф дорои ањамияти назариву амалии 

тахассусї мебошанд. 

Нуктањои асосии ба њимоя пешнињодшаванда: 

1. Пайдоиш ва ташаккули шабакањои телевизионии мањаллї чун 

омили муњим дар омўзиши пурраи журналистикаи минтаќа сањмгузор 

мебошанд. Дурнамо ва тасмимњои нав дар кори ВАО бо маќсад ва 

вазифањои ташаккули љомеаи шањрвандии Љумњурии Тољикистон њамоњанг 

гардонида мешаванд. Тасмимњои арзишманд њамчун намуна дар 

фаъолияти ВАО, нашрњои интернетї, радио ва телевизион, бо ташаккули 

фарњанги иљтимої ба худташаккулёбї ва рушди иљтимої мусоидат 

мекунанд. 

2. Шабакањои телевизионии давлатї ва ѓайридавлатии минтаќавї 

дар Тољикистон аз падидањои хоси замони соњибистиќлолии мамлакат 

мањсуб меёбанд. Телевизион имрўзњо дар асл ќисми таркибии раванди 

фаъолияти механизми љамъиятию сиёсї дар Тољикистон гардидааст. Аён 
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аст, ки ба таѓйирпазирии наќши њар яке аз рукнњо асоси иљтимоишавї 

(оила, мактаб, ВАО, ташкилоти сиёсию љамъиятии расмї ва ѓайрирасмї) 

дар шакли манфиати илмии мустаќил ифода меёбанд, ки ин чиз дар 

шароити имрўз хос мебошад.  

3. Дар низоми сиёсї иртиботи сиёсї наќши калидї дорад, ки 

тавассути он хусусиятњои асосии система - тавсифи худ, 

такрористењсолкунї ва ассотсиатсияи сохторї ба муњити беруна амалї 

карда мешавад. Дар љараёни иртиботи сиёсї, иштирокчиёни системаи 

сиёсї метавонанд дарки умумии сиёсати давлат ва ѓояњои асосии низоми 

давлатиро тањия кунанд. 

4. Бењтар намудани мавќеи шабакањои телевизионї дар фазои 

иттилоотии минтаќа ва бартараф намудани масъалаи таъминоти мављ дар 

шабакањои мазкур. Талабот ба шабакањои телевизионии мањаллї ва 

зарурати таъсиси онњо: пањлуњои гуногуни фаъолият. 

5. Шабакањои телевизионии мањаллї ва шабакањои телевизионии 

марказї: умумият ва тафовутњои фаъолият дар фазои иттилоотии минтаќа. 

Барои рушди фаъолияти шабакањои телевизионии минтаќавї андешидани 

чорањои зарурї ва дар умум бењтар намудани кори шабакањои 

телевизионї. 

6. Наќши шабакањои телевизионї дар њамгироии иљтимоию 

сиёсии сокинони минтаќа; ташаккули барномањои иттилоотї ва тањлилї 

дар шабакањои телевизионї ва имконоти фазосозии онњо. 

7. Захирањои интегралии телевизион ва хусусиятњои хоси 

воситањои пахши телевизионї њамчун омили минбаъдаи пешрафт. 

Ањамияти назарї ва амалии тањќиќ. Натиљањои тањќиќотро 

рўзноманигорони телевизион, хусусан телевизиони минтаќавї, дар таљриба 

ва амалияи њамарўза, њангоми тањияи барномањои нави таълимї дар 

шуъбањои журналистика, њангоми хондани курсњои махсус оид ба мавзуи 

баррасишаванда, зимни навиштани корњои курсї ва рисолањои хатми 

ихтисоси рўзноманигорї васеъ истифода бурда шаванд. 
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Кўшиши омўзиши телевизион ва хусусиятњои жанрњои журналистикаи 

телевизионї њамчун омили њамгироии иљтимої-сиёсї дар мисоли 

муассисањои телевизионии вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон 

тавассути тањлили объективии маводи журналистї, барномањои муайяни 

телевизионї, ки хусусиятњои хоси худро доранд, барои рушди минбаъда ва 

роњњои њалли проблемањои мубрами назариявї ва амалии ташаккули 

телевизиони тољик мусоидат хоњад кард.  

Мутобиќати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмї. Кори 

диссертатсионї дар мавзуи «Телевизион - омили њамгироии љамъиятї-

сиёсї (дар мисоли телевизионњои вилояти Хатлони Љумњурии 

Тољикистон)» ба доираи мавзуъ ва масъалањои тањќиќии шиносномаи 

ихтисоси 6D050400 - Рўзноманигорї (6D050401 - Рўзноманигорї) мувофиќ 

аст.  

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќ. Диссертант аснои 

тањќиќот, тањлили маводи љамъоварда, таълифи маќолањои илмї ва 

диссертатсия мустаќилият дошта, дар раванди корњои тањќиќотї бо 

роњбари илмї машваратњо намудааст. Маќолањои илмии диссертант 

натиљаи тањќиќи ў мебошанд. 

Тасвиби амалии натиљањои тањќиќ. Мундариља ва ќисматњои асосии 

диссертатсия дар конференсияњои љумњуриявии илмию амалї ва 

назариявии зерин: конференсияњои љумњуриявии илмию амалї ва 

назариявии «Масъалањои рушди публитсистика ва методикаи таълими 

журналистикаи муосир» (Кўлоб, 19 декабри соли 2020), «Тањсилоти 

журналистї дар Тољикистон: вазъият, мушкилот ва пешомад» (Душанбе, 18 

марти соли 2022), «Публитсистика ва баъзе масъалањои он» (Душанбе, 30 

сентябри соли 2022), инчунин дар конференсияњои анъанавии њамасолаи 

апрелии њайати устодону кормандони Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи 

Абуабдуллоњи Рўдакї (солњои 2016-2022) дар шакли маърўзањо баён 

шудаанд. 

Диссертатсия дар љаласаи васеи кафедраи журналистикаи факултети 

филологияи тољик ва журналистикаи Муассисаи давлатии таълимии 
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«Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї» 

(суратљаласаи №2 аз 22.02.2022) ва шурои олимони факултети филологияи 

тоҷик ва журналистикаи МДТ «Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи 

Абуабдуллоњи Рўдакї (суратҷаласаи №10-3/4 аз 26.05.2022) муњокима ва ба 

ҳимоя пешниҳод шудааст. 

Нашри таълифоти илмї дар мавзуи диссертатсия. Муњтавои асосии 

диссертатсия дар 11 маќола, аз ҷумла 8 мақола дар маљаллањои илмии 

тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Љумњурии Тољикистон инъикос ёфтаанд.  

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Тањќиќоти диссертатсионї аз 

муќаддима, ду боб, хулоса, рўйхати адабиёт иборат аст. Матни 

диссертатсия дар маљмуъ, аз 171 сањифа ҷой шуда, адабиёт 179 номгӯйро 

фаро мегирад. 
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БОБИ I 

 

МОЊИЯТИ ИЉТИМОЇ ВА ЊАМГИРОИИ ФАЪОЛИЯТ  

ДАР ТЕЛЕВИЗИОН 

 

1.1. Махсусиятњои фаъолияти љамъиятию сиёсии телевизион 

 

Имконияти ВАО на танњо таъсир ба раванди табаддулоти гуногуни 

љамъиятию институтњои сиёсї аст, балки дар давраи гузариш аз кишвари 

аграрї-саноатї ба индустриалї инчунин ба њаёт ва наќши инсон таъсир 

мерасонад. Дурнамо ва тасмимњои нав дар кори ВАО бо маќсад ва 

вазифањои ташаккули љомеаи шањрванди Љумњурии Тољикистон њамоњанг 

гардонида мешаванд. Тасмимњои арзишманд њамчун намуна дар 

фаъолияти ВАО, нашрњои интернетї, радио ва телевизион, бо ташаккули 

фарњанги иљтимої ба худташаккулёбї ва рушди иљтимої мусоидат 

мекунад. Раванди дигаргунсозии љомеаи шањрвандї дар замони 

љањонишавї аз бисёр љињат, ба чигунагии таъсири ВАО, махсусан 

телевизион вобаста аст.  

Ин њама аз наќши муассири телевизион дар љомеа гувоњї медињад. 

Аќидаи муњаќќиќон A. Саъдуллоев ва M. Шоев «Муњимтарин хусусияти 

хоси ин дидани руъё ва чизе аз масофаест. Ин руъё бо фарогирии 

њамаљониба, имконот ва ваќти гуногун, њамчун муъљизаи электронї 

ташхис ва тарѓиби ѓояњоест, ки тавассути шахсиятњо ва образњо иљро 

мегарданд. Телевизион, њамзамон њамаи ќишрњоро дар як лањза фаро 

гирифта, миллионњо одамонро бо воќеият ва иттилоъ таъмин месозад» 

[119, 6] њам баёнгари он аст, ки телевизион њамчун падидаи љамъиятї дар 

љомеа дар муддати кўтоњ мавќеи бузург пайдо кард.  

Ин суханонро андешаи собиќадори телевизиони тољик, яке аз нахустин 

кормандони телевизион Акбар Љўраев њам тасдиќ мекунад, ки ў њанўз дар 
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солњои 70-уми асри гузашта, замоне, ки телевизиони тољик собиќаи кории 

њанўз 20 сола надошт, навишта буд: «Тањлилњо нишон доданд, ки 

телевизион дар як муддати кўтоњи фаъолияти худ бо имкониятњои 

фаровонаш тавонист њамчун як воситаи ќудратманду тавоно ба силоњи 

муњими идеологии Њизби Коммунист мубаддал гардад» [46, 20-21]. 

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар суханронии 

худ тањти унвони «ВАО - муњофизи манфиатњои миллї» њангоми ифтитоњи 

Муассисањои давлатии ТВ «Варзиш», «Синамо» ва Академияи ВАО-и 

Тољикистон оид ба маќсад ва вазифањои ВАО дар марњилаи имрўзаи 

инкишофи љомеа ќайд намуданд: «Махсусан дар шароити љањонишавї 

вазифаи шабакањои иттилоотї, дар маљмуъ, њамаи ВАО љињати њифзи 

масъалањои тарѓиби фарњанги миллї, тарбияи наслњои оянда, риояи 

меъёрњои забони давлатї ва тоза нигоњ доштани он мушкилтар мешавад 

[151]. Ин сухани Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон њам нишони 

эътирофи наќши назарраси воситањои ахбори омма, махсусан, телевизион 

дар ташаккулу пешрафти љомеаи муосир мебошад, зеро иљрои дурусти 

вазифањо боис мегарданд, ки раванди ташаккули љомеа бомарому дуруст 

бошад.   

Муњаќќиќи рус С. Муратов њанўз дар ибтидои солњои навадуми асри 

гузашта навишта буд: «Агар воситањои ахбори оммаро “њокимияти чорум” 

меноманд, пас дар ин њокимият мавќеи аввалиндараљаро ишѓол мекунад» 

[154].  

Сиёсатшиноси маъруфи тољик, профессор Гулмањмад Зокиров низ ин 

андешаро тасдиќ намуда, телевизионро пуртаъсиртарин воситаи ахбор 

донистааст: «Солњои панљоњуми асри бист, ваќте ки телевизион ба майдон 

омад, дар тамоми соњањо тањаввулоти назаррасеро ба вуљуд овард. Аз 

љумла, ин таъсири телевизион дар сиёсат њам ба таври возењ дида мешуд» 

[60, 236]. 

Доир ба махсусияти телевизион муњаќќиќони тољик Д. Давронов ва Љ. 

Рањмонова менависанд: «Њамин ки пеши чашми тамошобин тасвир пайдо 

мешавад, боз тасвири њаракаткунанда, вай бо сабабњои психологию 
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физиологии хеш нисбати њамагуна овоз, мусиќї, ва ѓалоѓулаю шавушув 

бартариро соњиб аст. Ба њамин тариќ, чуноне ки ба мушоњида мерасад, 

таъсири симо ба тафаккур ба воситаи чашм рўйи кор меояд. Ва асоси 

барномањои телевизиониро образи шунавоию биниш ташкил медињад ва 

он ба воситаи чашм ва ќувваи шунавої ба тафаккури инсон таъсир 

мерасонад. Сарфи назар аз шаклу усули таъсиррасонии худ симо ва садо 

дар љомеа вазифаи бузурге – ташаккули љањонбинии инсонро ба вуљуд 

меоваранд» [45, 12]. 

Воќеан њам, иљрои њамин вазифа – ташаккули љањонбинии инсон аз 

љанбаъњои муњимми фаъолияти телевизион ба шумор меравад ва њамчунин, 

махсусияти фаъолият дар ин воситаи ахбори оммаро ошкор месозад. 

Маълум аст, ки фаъолият дар њама воситањои ахбори омма дорои 

махсусиятњои худ аст ва онњо аз нигоњ аз њам тафовут доранд. Инро њам 

бояд ќайд кунем, ки ин фарќиятњо ба иљрои вазифаи ягонаи онњо дахл 

надорад. Яъне, ин воситањо аз имкониятњои худ истифода мебаранд ва 

истифодаи њамин имкониятњо махсусиятњои онњоро ошкор менамояд. 

Тавре ки муњаќќиќони тољик А. Саъдуллоев ва М. Шоев доир ба фаъолият 

дар телевизион менависанд: «Шакли њастии телевизион барнома (намоиш) 

аст. Њар барнома (њатто сужаи хурдтарин) бо иштироки гурўњи калони 

мутахассисон- наворбардорон, коргардонњою нурпошон, овозбардорон, 

наттоќон, муњандисон, техникњо ва дигару дигар гурўњњои ёрирасон тањия 

ва пахш мешавад, яъне журналистика дар телевизион ин фаъолияти 

муштарак, кори коллективї аст» [119, 3]. 

Њамин фаъолияти коллективона ё гурўњї боис шудааст, ки 

«телевизион ба яке аз воситањои машњуртарин ва маъмули 

инъикоскунандаи ахбори умумиљањонї мубаддал гардида, дар пањн 

намудани ахбороти сиёсию фарњангї, илмию техникї, таълимиву 

маърифатї, саноативу наќлиётї, њатто коинотро аз кайњон дар њамон лањза 

инъикос намояд» [134, 3]. 

Андешаву аќидањои муњаќќиќон, ки доир ба телевизион изњор 

шудаанд ва мо ба таври маљмуї чанде аз онњоро зикр намудем, моњияти 
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фаъолият дар телевизионро ифода мекунанд ва барои тањќиќи идомаи 

мавзуъ заминагузорї мекунанд. 

Дар замони муосир пањлуњои гуногуни фаъолият дар телевизион ба 

вуљуд омадааст, ки ин пањлуњо дар навбати худ боиси таъсирпазирї ба 

соњањои гуногун мешаванд. Барои мисол, раванди тањаввули телевизиони 

дохилї ба «соњаи соњибкории озод», дар асл боиси гузариши мањсулоти 

телевизион ба категорияи мол мешавад. Ин њолат бе назардошти 

хусусиятњои фарњанги миллї, бе омўзиши илмии муносибат ба тањќиќи 

муњимияти иљтимоии масъала ба вуљуд омад. Барои телевизиони тиљоратї, 

шањрванди муайян фард – танњо объекти ѓайрифаъоли таъсиррасонї, 

объекти дасткорї ба шуури ў бо маќсади ба даст овардани њадди нуфуз ва 

даромад аз реклама мебошад. Дар баъзе даврањо (махсусан давраи 

пешазинтихоботї), диќќати асосии телевизион ба таъсиррасонии 

њадафмандона ба шуури сиёсии тамошобинон равона карда мешавад. 

Бояд ба инобат гирифт, ки мавќеъпазирии телевизион дар љомеа миёни 

дигар ВАО, дар асл як шакли муайяни ташкили њаёти љамъиятї на танњо 

дар сатњи сиёсї, балки дар сатњи хонаводагї низ мебошад. Тарзи њаёти 

носолиму ѓайрифаъол, ки аксар њолат бисёрињо баъди кор ваќти худро дар 

назди телевизион гузаронидан мехоњанд, на танњо одат, балки ба як 

арзиши махсуси истеъмолкунандагон мубаддал гардидааст.  

Ин арзиши хосса заминањои хоси ба вуљудої дорад, зеро «таъсирнокии 

матни журналистї аз таъсири амали он ва дараљаи ташаккули афкори 

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

шуури омма таъсир мерасонад, барои дарки масъалањои муњими иљтимої 

ва њалли онњо мусоидат мекунад, оммаро ба фаъолмандї ва дахолат 

намудан ба њаёти иљтимої, сањм гузоштан дар инкишофи љомеа даъват 

менамояд» [93, 71-72]. 

Имрўз телевизион дар асл ќисми таркибии раванди фаъолияти 

механизми љамъиятию сиёсї дар Тољикистон гардидааст. Аён аст, ки ба 

таѓйирпазирии наќши њар яке аз рукнњо асоси иљтимоишавї (оила, мактаб, 

ВАО, ташкилоти сиёсию љамъиятии расмї ва ѓайрирасмї) дар шакли 
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манфиати илмии мустаќил ифода меёбанд ва њамчун калиди омилњои 

таъсиррасон ба самаранокии ташаккули љомеаи шањрвандї ва низоми 

сиёсї - демократї дар Тољикистон хизмат менамоянд. Муњаќќиќи тољик, 

профессор Асадулло Саъдуллоев махсусияти таъсиргузории телевизионро 

дар маќолањои алоњидааш, ки дар маљмуаи «Наљвои наљотофарин» 

љамъоварї гардидааст, чунин зикр мекунад: «Азбаски ВАО бо оммањо сару 

кор дорад, табиист, ки журналистон њангоми фаъолияти корї бо авзои 

равонии љомеа эътибори бештаре медињанд, кўшиш мекунанд, њамон 

санаду далел ва рўйдодњоеро ба тасвиб гиранд, ки табаќањои васеътари 

оммаро љалбу љазб месозад» [120, 16]. 

Дар талаботи доварї, тавсиф ва тањлили вазъи ба вуќуъомада арзиши 

муњиме барои дарки моњияти таѓйироти иљтимої ва равандњои сиёсї 

мављуд аст, ки онро мутахассисон, рўзноманигорон, сиёсатмадорон 

эътироф намудаанд, то дар сурати арзёбии хавфњои сиёсї омили таъсири 

телевизион ба инобат гирифта шавад.  

Хизматрасонии телерадиошунавонї мафњуми беназир аст. Бо вуљуди 

эътирофи ин нукта, њанўз њам њолатњое мушоњида мешавад, ки ба он бањои 

муносиб дода намешавад ва баъзан дар асл муѓризона ба ин кор роњ 

медињанд. Дар баъзе забонњо њатто истилоње, ки пурра маънои калимаи 

англисии «public» -ро ифода кунад, нест ва тарљумаи он бо вожањои 

«давлат/њукумат/, шахси расмї» алоќаманд карда мешавад.  

Дар кишварњои бо телевизиону радиошунавонии маъмулии тиљоратї 

неруманд аксар ваќт дастрасї ва интиќоли пахш ва мављ на њамеша аз 

љониби давлат маблаѓгузорї мешавад ва њатто дар ин хусус, њарф њам нест, 

аммо онњое, ки љилави идораи њокимияти сиёсиро ба даст доранд, ба фарќ 

аз дигар ќишрњо дорои ќудрат ва ќонунияти демократї мебошанд ва дар 

идоракунии шабакањо сањми муносиб доранд. 

Азбаски телевизион бо унвони нињоди аз њама дастрастарин барои 

љамъият мањсуб меёбад, њамеша дар маркази таваљљуњи љомеа низ ќарор 

дорад.  
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Хадамоти хизматрасонии иттилоотї яке аз унвонњои муосири 

фаъолияти воситањои ахбори омма ба шумор меравад. Ва барои тамоми 

љомеа таъсис дода мешавад ва агар он барои ин ё он гурўњи алоњида хизмат 

мекунад, аллакай пањлуи дигари масъала аст. Аз ин рў, бояд сарфи назар аз 

њама нињодњои љамъиятї, манбаи иттилоотї танњо ба манфиати ањолї – 

мардум, шањрвандон хидмат намояд, зеро онњо истеъмолкунандагон 

дониста мешаванд ва барои дарёфти иттилоот дар мавриди зарурї пардохт 

њам мекунанд.  

Хусусиятњои функсионалии барномањои иттилоотии як кишвар 

метавонанд аз кишвари дигар вобаста ба расмиёти њуќуќї ва анъанањо, 

њамчунин аз љињати иќтисодї, иљтимої, фарњангї, таърихї ва дигар 

далелњо, тафовут дошта бошанд. Вале бо вуљуди он, дорои як моњияти 

иборат аз вазифањои умумї мебошанд, ки самаранокї ва универсалї 

будани онњоро нишон медињад. 

Шурои Аврупо (Конфронси вазирон дар Прага, моњи декабри соли 

1994) ва парлумони Аврупо (Иттињоди Аврупо) асосеро иборат аз вазифањо 

ва хусусиятњои умумї муайян сохтанд, ки он дар шакли Ќатънома ќабул 

гардидааст ва чунин муќаррарот дорад: 

«Хадамоти иттилооти дастрас, радио ва телевизион, љињати муайян 

намудани арзиши манфиатњои сиёсї, њуќуќї ва иљтимоии сохторњои 

демократии љомеа, эњтироми њуќуќњои инсон, фарњанг ва гуногунандешии 

сиёсї дар доираи рисолати худ дастгирї менамояд; ањамияти иттилооти 

дастрас барои љомеаи демократї; њаётан муњим будани дастрасї ба 

иттилоот њамчун омили муњими интиќоли гуногунандешї дар асоси 

принсипњои дастрасї ба њама; муњити назоратии аз нуќтаи назари барои 

њама унсурњои љомеа баробар чун омили иљтимоии њамгироии љомеа, 

инкор намудани њама гуна табъизи нажодї, шањвонї, динї ва ё иљтимої; 

муњокимаи васеи доираи имконпазири аќидаву афкор, пофишорї барои 

пешнињоди асли иттилоот; инъикоси баробари ѓояњои динї, эътиќодот бо 

маќсади мустањкам намудани њамдигарфањмї, тањаммул ва пешбурди 

муносибатњои фарњангии љомеањои мухталиф» [177] .  
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Дар ќарори парлумони Аврупо, соли 1996 як шакли шабењи 

пешнињоди сужањо ба кор бурда шудааст. Якчанд мисолњо мављуданд: 

«Хадамоти телевизиони љамъиятї - кўмак ба љомеаи иттилоотї, маќомоте, 

ки гуногунандеширо таъмин мекунанд ва гурўњњои гуногуни љомеаро ба 

ягонагии андешаи љамъиятї меоранд. Пешнињоди барномасозии босифат 

дар доираи њамаи жанрњо барои доираи васеи ањолї; риояи стандартњои 

сифат дар барномањое, ки дар байни оммаи васеъ маъмуланд, таъмини 

хизматрасонї ба манфиати њама аќаллиятњо, ба назар гирифтани 

мављудияти њама барномањо, аз љумла, барномањои њаљман калон ва њам 

барномањои дорои мундариљаи амиќ, ки метавонанд аудиторияи эњтимолї 

дошта бошанд дар бозори босуръат рушдкунандаи истеъмолї бояд 

иттилооти беѓараз ва комилан мустаќилро пешнињод кунанд; мусоидат ба 

мубоњисањои љамъиятї, демократї, барои фаъолияти дурусту муњими 

љамъиятї ва фароњам овардани имкон барои муњокимаи фаъолияти њама 

сохтору созмонњои љомеа, ки дар идораи љомеа наќш доранд, таъмини 

дастрасии омма ба њама рўйдодњои барои љомеа муњимму љолиб» [177]. 

Дар Аврупо чунин нуќтаи назари сиёсї вуљуд дорад, ки давлатњо 

вазифадоранд барои хадамоти пахши љамъиятї маблаѓгузории кофї 

пешнињод кунанд. Аз љумла, давлатњои ширкаткунандаи Конфронси 

вазирони Прага дар соли 1994 (Шурои Аврупо) масъулиятро барои 

«нигоњдорї ва таъсиси парвандањои низоми устувори маблаѓгузории 

мувофиќ, кафолати хадамоти пахши љамъиятї барои иљрои босамари 

вазифањои худ» ба зимма гирифтаанд. Шакли шабењи чунин уњдадорї дар 

ќарори парлумонии Аврупо, соли 1996 њангоми тавсифи наќши 

телевизионњои љамъиятї ба назар мерасад, ки ба фаъолияти хадамоти 

иттилоотї афзалиятњо додааст [177]. Аз љумла, иброз шудааст, ки 

пахшкунанда – хадамоти иттилоотї ба иродаи сиёсии онњое, ки њаљми 

маблаѓгузории буљаро муайян мекунанд, вобаста нест ва мустаќил боќї 

мемонад, барномањои шабакањои телевизионї бо фарогирии тамоми 

мавзуъ ва масъалањои љомеа ба андешаи муайяни сиёсии љомеа тобеъ 

нестанд ва њамчун шароити мусоиди амаликунандаи њадафњои маќоми 
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сиёсї баромад намекунанд, арзиши иљозатнома ва њам басомади пахш њам 

бо назардошти воќеият муайян мегардад, ба истифодаи тамоми воситањои 

ќонунии мувофиќ шароит фароњам сохта, инњисороти иттилоотї, ки 

асосњои ниёзњои объективии љомеаро халалдор месозад, пешгирї карда 

мешавад. Инчунин, ба маблаѓгузории хадамоти иттилоотї таваљљуњ 

намуда, маќомоти њокимият бо ин восита барои банаќшагирии стратегї ва 

њам дарозмуддати фаъолияти онњо мусоидат мекунанд.  

Шуро инро њам ба инобат гирифтааст, ки маблаѓгузории давлатии 

хадамоти иттилоотї, аз љумла, шабакањои телевизионї нишони он нест, ки 

пањкунандагони иттилоот як ширкати давлатї њастанд ва бояд дар 

фаъолияти онњо мањдудиятњо љой дошта бошад; хадамоти иттилоотї 

нињоде мебошанд, ки новобаста аз чигунагии маблаѓгузорї аз тарафи 

љомеа назорат карда мешаванд, яъне ба фаъолияти онњо љамъият назорат 

мекунад ва дар њолати ифшои халалдоршавии муносибатњои равонии 

љомеа ба фаъолияти онњо дахолат сурат мегирад. Дар ќатънома ин љињат 

њам дар назар дошта шудааст, ки фаъолияти хадамоти иттилоотї пурра ба 

маблаѓгузории давлатї вобаста нест, сарчашмањои дигари маблаѓгузорї 

њам њатман бояд вуљуд дошта бошанд. 

Яке аз сарчашмањои дигар худи љомеа аст. Љомеа на танњо 

бањрабардори хадамоти пахши љамъиятї ва хазинадори он, балки нозир 

низ мебошад. Шояд фаъолияти хадамоти пахши љамъиятї танњо бо ин роњ 

ва ба тариќи дигар ислоњ карда шавад. Пас назорати љамъиятї чї маъно 

дорад? Ин маънои онро дорад, ки намояндагони љомеа боварї њосил 

мекунанд, ки маќомоти пахши љамъиятї дарвоќеъ, вазифаи худро дар 

самти хидматрасонї ба мардум дуруст иљро мекунанд.  

Дар кишварњое, ки воќеан хадамоти пахши љамъиятї мављуд аст, 

тањия ва пањни мустаќилонаи иттилоот ба назар мерасад. Дар ин кишварњо 

он маънї, ки ѓояњо ва принсипњои демократї бояд тањия ва риоя шаванд, 

ба эътибор гирифта мешавад, яъне демократия аз шањрвандон оѓоз меёбад, 

аммо шањрвандон њам бояд пурра ба моњияти демократия сарфањм раванд 

ва аз ѓояњои он дуруст истифода намоянд. 
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Намоиши бартарињои хадамоти пахши љамъиятї, на камтар аз далели 

мављудияти муосири хадамоти пахши љамъиятї мебошад.  

Дар муќоиса ба замони таъсис ва рушди шабакањои телевизиони 

давлатї, дар айни замон дар бисёр кишварњо шароити комилан 

мухталифро ба вуљуд овардааст: душвории танзими глобалии соњаи 

телекоммуникатсия; пайдо шудани имкони ташкили пахши тиљоратии 

бидуни танзим; пахши моњвораї, ки њудуди љуѓрофї надорад, имрўз дар 

њама љо маъмул аст ва ба таври васеъ њарчи зудтар ќабул карда мешавад 

(бидуни мањдудият ва љамъоварии мављгирњои зарурї); таќсимоти кабелии 

барномањои беруна (аксар ваќт аз љумла барномањо бо забони кишвар ё ба 

забони барои баъзе ќисматњои ањолї фањмо) дар њама љо мављуданд ва ба 

таври динамикї васеъ мешаванд; пешрафтњои технологї, алахусус 

раќамисозї ва фишурдасозї барои шабакањои иловагї имконият фароњам 

меоранд;  интернет, ки он њам њудуди љуѓрофї надорад, имкон дорад, ки 

барои провайдери хидматрасон барои шумораи бемањдуд нармафзори 

аудио ва аудио-видео бошад. 

Дар ин њолат, андешае пайдо мешавад, ки давлат тавассути хадамоти 

пахши љамъиятї метавонад ба иттилоот ва ба ин васила ба шуур ва афкори 

мардум таъсир расонад ва онро назорат кунад. Аудиторияи  шабакањои 

пахши љамъиятї метавонад зери таъсири шабакањо ќарор гирад, агар 

манбаъњои дигари дастраснамоии иттилоот мављуд набошад. Аммо њатто 

онњое, ки тавассути шабакањои пахши љамъиятї иттилоот мегиранд, аксар 

ваќт аз сабаби имкони муќоиса бо манбаъњои дигар бештар ба мунаќќидон 

табдил меёбанд ва ё њамеша шубња мекунанд, ки ин њолати ѓайритабиї дар 

љомеа мебошад.  

Ин гунаи тафаккур ба кишварњои пешрафтаи демократї хос аст, ки 

онњо мављудияти шабакањои давлатии пахши иттилоотро ќабул надоранд, 

аз ин рў, дар ќарору ќатъномањои худ ба ин љињат таваљљуњ менамоянд ва 

ба хадамоти иттилоотии љамъиятї бартарї медињанд.  
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Дар љомеаи мо низ чунин андеша вуљуд дорад, ки «телевизиони муосир 

на танњо ба такмили ихтисос, балки ба дунёву љањони нав, технологияи 

корї ва дигаргунињои фикрї ниёз дорад» [153].  

Аммо ин андеша пурра ифодагари мазмуни суханоне, ки болотар 

зикраш рафт, нест, балки ба назари мо, ба он маъност, ки нигоњи наву тоза, 

дигаргунињои фикрї дар њама шакли фаъолияти шабака кори худро 

мекунад ва вазифаи аслии воситањои ахбори оммаро иљро менамояд.   

Як навъи дигари фаъолияти шабакањои телевизионї пахши тиљоратии 

онњо мебошад. Ваќте ки хадамоти пахши телевизион солњои тўлонї танњо 

тибќи ќонунњои бозор амал мекунад, одамон метавонанд ва имкон доранд 

манбаи дилхоњи худро интихоб кунанд (Ин шакли фаъолият дар кишвари 

мо акнун ба вуљуд омада истодааст).  

Гузаштан ба ин гунаи фаъолият монеањо њам дорад, зеро ваќте одамон 

ба пахши ройгони барномањо одат кардаанд, якбора пардохт намудани 

маблаѓ барои тамошои шабакањо барояшон душвор мешавад. Чунин 

таљриба солњои 70-уми асри гузашта дар Иёлоти Муттањидаи Амрико љой 

дошт. Зикри ин нукта барои он аст, ки махсусиятњои њама навъњои 

фаъолият ва шароити дарку ќабули онњо њам бояд ба инобат гирифта 

шуда, њангоми тањлилу баррасї ба онњо истинод шавад. 

Њамчунин, вобаста ба хусусияти пахши тиљоратї бояд хотиррасон 

шуд, ки њама шаклњои хидмати пахши барномањоро дар нињоят 

истеъмолкунандагон – шањрвандон маблаѓгузорї мекунанд. Дар њама 

њолат шањрванд бояд пардохт кунад, вай интихоби дигар надорад, танњо 

сарчашмањоро интихоб карда метавонад ва барои онњо маблаѓи 

муайянкардаашонро мепардозад. Яъне, њарчанд «махсусияти шабака аз 

муносибати соњибони он ба воќеият, ба завќ ва сатњи маърифати 

бинандагон вобаста аст» [119, 25], аммо боз њам вобастагии мутаќобила 

њам дар ин маврид ба назар мерасад. 

Телевизион барои ќисмати назарраси инсоният воситаи дастрастарини 

алоќа гардидааст ва ба амалияи њаррўзаи иљтимоии садњо миллион одамон 

ворид шудааст. Дар натиља, дар рафтори як шахси муосир, ки телевизор 
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тамошо мекунад, он яке аз шаклњои асосии интиќолро ишѓол кард ва дар 

сохтори миќдори иттилоотии истифодакунандаи шахс иттилооти 

телевизионї ба таври назаррас афзоиш ёфт.  

Таѓйирот дар амалњои коммуникатсионї боиси дигаргунињои зиёде 

дар соњаи пахш, таљрибаи иљтимої ва телевизион шуданд, зеро нињоди 

иљтимої ба натиљаи милликунонии шахс таъсири муайяне расонд. Ин 

њолати телевизион боиси рушди бисёр зиддиятњо дар раванди 

милликунонии инсони муосир гардид.  

Телевизион ќобилияти таъсир расонидан ба муњтавои системањои 

фарњангию иљтимоиро дорад, ки дар эљод ва пахши як ќатор наќшњои 

иљтимої, меъёрњои рафтор ва арзишњои иљтимої фаъолона иштирок 

мекунанд. «ВАО, махсусан, телевизион силоњи муњими таъсиррасонї ба 

мафкураи одамон аст, ки онро наметавон ба чизи дигар муќоиса намуд». 

[115, 43]. 

Дар заминаи ин нињод шаклњои нави иртибот ва равобити иљтимоии 

афрод, системањои иљтимої ва фарњангї рушд мекунанд. Хидмати пахши 

тамошобинони бисёрмиллионнафараи тасвирњои рангини телевизионї 

таѓйироти равандњои иртиботии љомеаро таъмин намуда, онњоро дар 

атрофи телевизион муттањид мекунад.  

Пахши телевизионї ва муоширати иљтимої-сиёсї яке аз пањлуњои 

дигари мавзуъ њастанд. Имрўзњо се сатњи мувофиќи пахши системавиро 

ќайд кардан мумкин аст: сатњи системаи оддї (механикї), сатњи системаи 

автономї ва сатњи системаи алоњида. Системањои иљтимої, пеш аз њама, ба 

категорияњои муошират ањамияти аввалиндараља медињанд.  

Тавассути муносибатњои паињам љомеа як системаи муназзами 

иртиботро муаррифї мекунад, ки ќобилияти системавї дорад, яъне, бо ин ё 

он тарз худро танзим менамояд. 
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1.2. Муошират - омили муњимми танзими муносибатњои љамъиятї 

 

Дар низоми сиёсї иртиботи сиёсї наќши калидї дорад, ки тавассути 

он хусусиятњои асосии система - тавсифи худ, такрористењсолкунї ва 

ассотсиатсияи сохторї ба муњити беруна амалї карда мешавад. Дар 

љараёни иртиботи сиёсї, иштирокчиёни системаи сиёсї метавонанд дарки 

умумии сиёсати давлат ва ѓояњои асосии низоми давлатиро тањия кунанд. 

Бояд ќайд кард, ки давлат ва сиёсатмадорони ба он хидматкунанда бояд 

љомеаро дар бораи амалњои худ огоњ кунанд, то љомеа аз ин амалњо огоњ 

бошад ва онњоро тасдиќ, эътироф ва ё инкор намояд.  

Муоширати сиёсї дар љањони таѓйирёбандаи муосир муњим аст. Дар 

гуфтугўи сиёсии муосир муоширати сиёсї хеле муњим аст ва њамин 

муњиммият боиси рушд ёфтани фаъолияти ВАО, махсусан, телевизион 

гардидааст. Аммо ба андешаи мо, дар љомеаи иттилоотии муосир баррасии 

коммуникатсияи сиёсї њамчун салоњияти ВАО ва сиёсатмадорон комилан 

дуруст нест. Шаклњои нави муоширати сиёсї ба њар кас имкон медињанд, 

ки дар раванди сиёсї ширкат варзад, ибрози андеша кунад ва оид ба 

масъалањои сиёсї пешнињодњо кунад, то як майдони муайян ба вуљуд ояд, 

ки изњори нуктаи назарњои гуногун ва муњокимаи мавзуъњои њассосро 

имконпазир гардонад.  

Шаклњои нави иртиботи сиёсї пеш аз њама, бо рушди технология ва 

гардиши васеи ВАО ба вуљуд омадаанд. Воќеан њам, пайдоиши шаклњои 

нави муоширати сиёсї муњим аст, зеро онњо ба тањкими демократия 

мусоидат мекунанд, илова бар ин, тасдиќ мешавад, ки танњо як љомеаи 

шањрвандии демократї метавонад муоширатро бо мафњуми арзишии он ва 

маънои фарњангиаш таъмин кунад, зеро муошират пайвандест, ки 

кишварњоро муттањид мекунад, он њамчун воситаи эљоди муносибатњои 

созанда дониста мешавад. 

Чунин шакли тамоюли муошират чун як саъй ба њалли масъалаи 

мушаххаси иљтимої, ба рушди иштироки шањрвандї ва њалли масъалањои 

гуногуни иљтимоию сиёсї равона гардидааст. Интиќоли ба мушкилот 
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нигаронидашуда, ба андешаи мо, фањмиши интиќолро њамчун унсури 

асосии њама гуна системаи иљтимої пурра инъикос мекунад. Аз як тараф, 

таѓйирот дар муњити беруна таѓйир додани системаи сиёсиро таќозо 

мекунад, аммо дар љараёни њамкории собит байни онњо, он њамчун 

таѓирёбии муњити беруна ба амал меояд. Инљо њалли масъалањои гуногуни 

ба муошират нигаронидашуда дар назар аст. 

Наќши ВАО дар соњањои гуногуни њаёти љамъиятї бузург ва 

гуногунљабња аст ва њамкории ВАО бо нињодњои њукуматї љолиб аст. 

Сиёсат, дар ќиёс бо дигар намудњои кори иљтимої, ба воситањои махсуси 

мубодилаи иттилоот, барќарор ва нигоњ доштани робитаи доимии байни 

субъектњои худ ниёз дорад. Таъсир ба сиёсат, ташаккули афзалиятњои 

сиёсї, идеалњо, барномањои ВАО, ки пеш аз њама, тавассути оѓози раванди 

иттилоотї сурат мегиранд, имкон фароњам меоранд, то афкори љамъиятї 

ба таври муайян њамоњанг карда шавад. Ин функсияњо пурра дар 

барномањои иљтимоию сиёсии телевизионї татбиќ карда мешаванд.  

Ин суханон шакли дигари тасдиќи пайвандии сиёсат бо журналистика 

аст, ки собиќаи таърихї дорад. Тавре ки профессор И. Усмонов менависад: 

«Њар матни журналистика публитсистика аст, пас мањз он робитаро бо 

сиёсат ба вуљуд меорад. Нигорандаи воситањои ахбори омма ва таблиѓ 

публитсист аст, пас робитаи байни ў ва сиёсатмадор ба мал меояд. Мањз 

публитсист гоње њаќиќатро мегўяд, гоње намегўяд, гоње дер мегўяд, гоње бо 

шарњи худ маънояшро дигархелтар карда мегўяд ва ба ин васила маќсади 

сиёсат ё сиёсатмадореро, ки ба ў такя мекунад, њамкорї дорад, мебарорад. 

Њамкории публитсист бо сиёсатмадор бозгўяндаи равиши њаёти иљтимої 

аст. Аз ин сабаб, публитсист ба сиёсатмадор ва сиёсатмадор ба публитсист 

табдил ёфта, њарду дар воситањои ахбори омма ва таблиѓ чун журналист 

таборуз мекунанд» [133, 24].  

Дар њаќиќат, ин суханони профессор И. Усмонов заминаи тањќиќи мо 

дар ин боби кор њастанд, зеро воќеияти алоќамандї ва вобастагии 

људонопазири сиёсат бо журналистикаро нишон медињанд. Ин муњаќќиќи 

шинохтаи соња дар љойи дигар менависад, ки «пайдоиш ва инкишофи 
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журналистика ба пайдоиш ва инкишофи мафкураи сиёсии инсонї вобаста 

аст».  

Яъне, љузъи муњимми њаёти сиёсии љомеа будани воситањои ахбори 

омма, ва вобаста ба мавзуи мо, махсусан, телевизион њаќиќати бебањс аст 

ва баррасї намудани хусусиятњои сиёсии фаъолияти воситањои ахбор  

омма, махсусан, телевизион ки дорои имкониятњои фаровон аст, яке аз 

мавзуъњои муњим ба шумор меравад. Инчунин, шоистаи зикр аст, ки 

профессор Иброҳим Усмонов дар китоби «Назарияи публистсистика»-и 

худ мафњуми ВАО не, балки ВАОТ-ро, яъне воситањои ахбори омма ва 

таблиѓро истифода мебарад. Њамин таъкиди ин муњаќќиќи шинохтаи соња 

њам далели возењи робитаи ногусастании журналистика бо сиёсат аст, аз ин 

рў, дар њар зина ва марњила тањќиќ намудани алоќамандиии сиёсат бо 

журналистика, роњњои амалигардонии њадафњои сиёсї тавассути ВАО, 

махсусан, телевизион њамеша ба манфиати соња аст, зеро аз нигоњи илми 

журналистика ба он таваљљуњ мешавад ва баррасињо њам вобаста ба он 

сурат мегиранд.   

Телевизион имрўз шакли васеи ВАО-ро муаррифї мекунад, илова бар 

ин, он ќудрати максималии таъсири эмотсионалї ба аудиторияро дорад, ки 

раванди самараноки дарки иттилоотро бо категорияњои муайяни 

тамошобинон нишон медињад. «Имрўзњо аудиторияи телевизион нисбат ба 

дигар ВАО зиёд мебошад, ин ба он хотир аст, ки телевизионро њам 

мебинанд ва њам мешунаванд» [98, 7]. 

Барномаи телевизиони иљтимої-сиёсиро метавон пахши барномае 

њисобид, ки муносибатњои сиёсї ва иљтимої, механизмњои таъмини 

воњидњо, ќобилият ва фаъолияти љомеаро инъикос мекунад. Њадафњои 

асосии ин намуди барнома:  

- расонидани рўйдоду воќеањоест, ки ањамияти муайяни иљтимої-сиёсї 

доранд;  

- тафсири ин рўйдодњо, ки тавассути тањлил ва шарњ сурат мегирад;  

- њимояи манфиатњои нињодњои њукуматї, њизбњои сиёсї ва љамъиятї, 

њаракатњо;  
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- танќиди субъектњои фазои сиёсї, муносибатњои сиёсї;  

- ташаккули афкори љамъиятї аз суханронињои ба таври оммавї 

дастрас, чењрањои аз нуќтаи назари фаъолияти сиёсию иљтимої шинохта;  

Тамошобини барномањои сиёсї, пеш аз њама бинандагони 

синнимактабї, ки нисбатан бофарњанганд ва љавононе мебошанд, ки каме 

ба сиёсат таваљљуњ доранд. Њамин тариќ, гурўњи тамошобинони ин навъи 

барнома кам аст, аммо, бо вуљуди ин, шумораи хоњишмандони пахши 

оммавии сиёсї коњиш намеёбад. Имрўз њар як шабакаи телевизионї 

барномањои иљтимоию сиёсии худро дорад, ки баъзеи онњо њатто борњо 

пахш мешаванд.  

Таваљљуњ ба идоракунии шабакањои телевизионї зимни тањияи 

барномањои сиёсати давлатї аз якчанд омилњо сарчашма гирифтааст: 

- нахуст, дар чунин барномањо аксари ширкатњои телевизионї сиёсати 

њукумати феълиро дастгирї менамоянд, ки дар ин самт элитаи сиёсї 

муносибати заруриро ба онњо кафолат медињад. 

- дуюм, ба барномањои телевизионии тамоюли иљтимої ва сиёсї 

бештар дар даврањои маъракањои интихоботии сиёсї талабот зиёдтар 

мешаванд, зеро аудиторияи васеъро љамъ мекунанд, бинобар ин, истинодњо 

тавассути љойгир кардани таблиѓот дар онњо афзоиш ёфта, ба ширкатњои 

телевизионї даромади зиёд медињанд. 

- сеюм, чунин барномањо имкон медињанд, ки дар бораи ќисми 

босаводтарини тамошобинони телевизион хулосабарорї карда шавад. 

Бо маќсади зиёд кардани шумораи бинандагони барномањои 

иљтимоию сиёсї, таѓйироти доимии типологии барномањои хуб 

андешидашуда амалї карда мешавад.  

Тањлили барномањои иљтимої ва сиёсии телевизиони дохилї ба мо 

имкон медињад, ки таркиби зерини барномањоро фарќ кунем:  

1.Барномањое, ки шарњи рўйдодњои асосии сиёсии њафтаро пешнињод 

мекунанд. Ин гурўњи барномањои иттилоотї ва тањлилї њар шанбе ё 

якшанбе дар эфир пайдо мешаванд ва дар онњо роњбарон, муаллифон, 
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рўзноманигорон натиљањои рўйдодњои асосии сиёсї, иљтимої ва 

фарњангии њафтаро љамъбаст мекунанд.  

Бояд ќайд кард, ки муаллифон ва сарпарастони барномањо афзалияти 

рўйдодњоро худашон муайян мекунанд. Ин љо зикри ин талаботи касбї ба 

маврид аст, ки бояд «барои ба тафаккур, психологияи љомеа таъсир 

расонидан, бояд аудитория хуб омўхта шавад. Арзишњои фарњангї, 

анъанаву расму оинњои мардумї, вазъи иљтимоию равонї ва њатто, 

асотиру миф, зарбулмасалу маќолњои оммавии гирандаи ахборро 

донистану аз худ кардан ва њангоми тањияи мавод ба инобат гирифтан 

муваффаќияти журналист аст» [118, 52]. 

Њамин тариќ, шабакањои гуногун шарњњои њарњафтаинаи якдигарро 

бо як пешгуфтори тањлилї ба њар як воќеаи мулоњизакорона барчидашуда, 

пешнињод менамоянд. Имрўз ќариб њама шабакањои телевизионии 

Тољикистон як барномаи иттилоотї-тањлилиро омода мекунанд, ки аз рўйи 

зарурат ба он рўй оварда шудааст. Дар ин барномањо ба ѓайр аз иттилоот, 

тамошобинон имкони шунидани фикри коршиносро оид ба рўйдодњои дар 

сужањо пешнињодшаванда доранд, ки ин барои муайян кардани ањамият ва 

рушди минбаъдаи барномањои сиёсї мусоидат мекунад. 

Бо маќсади зиёд кардани шумораи аудиторияи барномањои иљтимоию 

сиёсї, таѓйироти доимии типологии барномањои хуб андешидашуда ба 

эътибор гирифта шуда истодааст. Одатан, њар як мавзуи барномањои 

телевизионї унсури љолиберо дар бар мегирад, ки ба диќќати 

тамошобинони васеъ равона карда шудааст: як ё якчанд сужањо дар бораи 

рўйдодњои камарзиш, вале пурѓавѓои њаёти сиёсї, љамъиятї - тањќиќи 

љанљолњо, ифшои њаёти шахсии шахсиятњои сиёсию иљтимої, њодисањои 

ѓайриоддї, падидањо.  

Мавзуъњои чунин гузоришњо пешакї андешида мешаванд, тайёр 

мешаванд ва аксар ваќт дар охири барномањо пешнињод шуда, бинандаро 

маљбур мекунанд, ки ба мушкилоти љамъиятию сиёсии љомеа бетараф 

набошад ва дар раванди он ќарор дошта бошад. Ин тарзи кор баъзан аз 

завќи тамошобин берун аст, аммо ўро ба худ љалб мекунад, зеро инљо 
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омили психологї ба эътибор гирифта шудааст, яъне њар маводе, ки 

журналист пахш мекунад, њадафи таблиѓї дорад, тафаккури бинандаро 

зери таъсир ќарор додан мехоњад. Муњаќќиќ Иброњим Усмонов дар ин 

маврид мегўяд: «Њамаи зимомдорон дар тамоми љањон намегузоранд 

хабаре пањн шавад, ки муњтавояш ба фоидаашон набошад. Тамоми 

матбуот, њатто дар иттилои якљумлагї чунон зада мегузаранд, ки 

манфиати онњоро бозгўянд» [133, 45]. 

2.Барномањои њарбї-криминалї. Мавзуи љинояткорї яке аз мавзуъњои 

хеле маъруф дар ВАО-и муосир гаштааст, ки фоизи зиёди тамошобинонро 

дар барномањои дорои хусусияти шабењ дар бар мегирад. Барномањое, ки 

дар бораи љиноятњо, ќонунвайронкунињои дорои хусусияти миллї на танњо 

оид ба воќеияти рўз, балки он воќеањое, ки аллакай моли таърих гаштаанд, 

доираи васеи бинандагонро љалб мекунанд. 

Хусусиятњои асосии чунин барномањо аз он иборат аст, дар онњо 

иштирокчиён шоњидони рўйдодњои муњими таърихї, намояндагони 

сохторњои ќудратї мебошанд; ин далел ба мо имкон медињад, ки ин 

барномањоро њамчун падидаи иљтимоию сиёсї баррасї кунем. Низоъњои 

байналмилалї, нашри маълумоти махфї, тањќиќи љиноятњои иљтимої ва 

сиёсї – ин танњо баъзе аз љузъњои мавзуии ин навъи барномањо мебошанд.  

Дар байни барномањои хеле сербинандаи ин гурўњ яке аз барномањои 

иљтимоию сиёсии дохилї - «Вазорати корњои дохилї хабар медињад» (ТВ 

«Тољикистон»)-ро ќайд кардан лозим аст, ки солњост пахш мешавад ва 

доираи зиёди тамошобинонро фаро мегирад. Аммо бо вуљуди сипарї 

гардидани солњо њоло њам шаклу тарзи пешнињоди он таѓйир наёфта, дар 

сатњи хабари кўтоњи натиљањои корњои тафтишотї боќї мондааст. 

Инчунин, инљо аз барномаи «Сарбози Ватан» (ТВ «Тољикистон») њам бояд 

ёдовар шуд, ки он аз њаёту фаъолияти низомиён, сарњадчиён ва љузъу 

томњои њарбии кишвар маълумот медињад.  

3. Барномањои фароѓатї. Ин гурўњ он барномањоеро дар бар мегирад, 

ки дар онњо мавзуъњои сиёсї, иљтимої, иќтисодї ба таври љолиб барои 

тавсеаи доираи тамошобинон инъикос мешаванд. Дар ин навъи барномањо 
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омилњои њаљвї ва танзомез бартарї пайдо мекунанд ва ин ба муаллифони 

барномањо имкон медињад, ки мавзуъњои мавриди назарро дар ин ќолаб ба 

таври љолиб пешнињод намоянд. Чунин намунањо дар таљрибаи 

Телевизиони Тољикистон љой дошт. Истифода аз сањнањои њаљвии гурўњњои 

њаљвнигории «Ѓарибшо-компания» ва «Лањзањои гуворо» дар шакли 

алоњида ва дар дохили барномањои дигар аз намунањое буданд, ки ин 

хусусиятњо ба таври хеле равшан зоњир шудаанд.  

Яъне, тањиягарон медонанд, ки дар чунин барномањо лањзањои 

фароѓатї аз иттилоотї бартарї доранд ва мавзуъњои ѓайримаъмул (ё 

мазњакаомез) дар љои аввал меистанд.  

Сарфи назар аз оммавияти барномарезї, њанўз њам хадамоти дохилии 

пахши сиёсии барномањо ба стандартњои љомеаи демократї љавобгў нест. 

Камбудии асосии он набудани гуногунандешї дар афкор мебошад. 

Моњияти муколамавии телевизион то имрўз танњо барои доираи мањдуди 

бинандагон ва хабарнигорони телевизион бењтарин аст. Дар мисоли 

таљрибаи шабакањои телевизионии Русия, кормандони ширкатњои 

телевизионии давлатї меъёрњои журналистикаи Ѓарбро фаъолона пайравї 

мекарданд, таљрибаи онњоро дар њама чиз истифода бурдан мехостанд, 

аммо воќеият нишон дод, ки муњитњо аз њам фарќ мекунанд ва њар кас бояд 

мувофиќ ба шароити худ барнома тањия намояд. Ин љо бояд ќайд намуд, ки 

риояи принсипњои умумї ва ягона масъалаи дигар аст. Масалан, дар 

«Роњнамои Би-Би-Си» барои эљодкорони пахши барномањо хусусиятњои 

зерини амалњои хабарнигорони телевизион таъкид шудааст: «дар пўшиши 

мушкилот дар љомеаи плюралистї ба санъати душвори њамбастагии 

манфиатњои љамъиятї ва хусусї, эњсосоти умумї ва инфиродї, њисси 

масъулият бо садоќат ба озодии иттилоот ва изњори аќидаро объективона 

пешнињод кунед». Ин принсипи умумї аст. 

Барномањои иљтимоию сиёсии шабакањои телевизионии Тољикистон 

муколамавї мебошанд, дар бораи рўйдодњои пешнињодшуда андешањои 

мухталиф нишон намедињанд ва онњоро дар самти идеологї ба њам монанд 

мекунанд. Дар ин њолат, бинандаи ватанї метавонад тафсири 
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пешнињодшудаи рўйдодњоро ќабул кунад ё дар асоси тањлили мустаќили 

маълумоти дар барномањои хабарї мављудбуда, ки раванди душвор ба 

назар мерасад, андешаи худро баён кунад, зеро барномањои њаррўзаи 

хабарї на њамеша иттилоотро воќеъбинона мерасонанд. 

Пажуњишгари олмонї Норберт Болтс телевизионро бо обу њаво 

муќоиса мекунад: «касе нест, ки онро талаб кунад, он асосан бад аст ва 

њама ба он таваљљуњ доранд. Барои аксарият сокинони манзилњои 

истиќоматї тамошои телевизор бо сарф кардани ваќти холї алоќамандии 

зич дорад» [23]. Тибќи гуфтаи Н. Б. Кириллов, «... љамъият дар охири аср 

асосан љомеаи одамоне мебошад, ки телевизорро тамошо ва ба таври 

рамзї мубодилаи афкор дар бораи чизњои дидаашон мекунанд» [72]. 

Тамошои телевизион њаёти фаъоли љамъиятї ва сиёсиро иваз мекунад ва 

тавре ки Н.Б. Кириллов ќайд мекунад, «бисёр шаклњои дигари иштироки 

шањрвандї, њамбастагии иљтимої, эљоди тамоми соњањои њаёти сирф 

визуалии бегона, воќеияти виртуалї-телевизионї, ки тамошобинонро бо 

намуди дастрасии худ мафтун мекунанд, мављуданд» [72]. 

В. Егоров телевизионро њамчун «офаранда ва пањнкунандаи» оммавии 

маълумоти аудиовизуалї дар системаи муайяни њамкорї бо аудитория 

муайян мекунад. Маълумоти аудиовизуалї њамчун њама гуна аломатњо, 

сигналњо, тасвирњо, садоњо ё паёмњои дигаре, ки хусусияти мукотибаи 

хусусиро дар ихтиёри ањолї ё шахсони алоњида тавассути технологияи 

телевизионї надоранд, фањмида мешавад. Ба истилоњи «телевизион» пахш, 

интиќол ё ќабули аломатњо, сигналњо, навиштаљот, тасвирњо, садоњо ё 

иттилоотро аз тариќи алоќаи симї, системањои оптикї, радиотехника ё 

дигар системањои электромагнитї шомил мешавад. Њамаи ин телевизионро 

ба яке аз муњимтарин васоити ахбори омма табдил медињад.  

Телевизион ќобилияти бузурги истифодаи ќудрат дорад, зеро он на 

танњо иттилоот ва интиќолро истифода мекунад. Муњаќќиќи барљастаи 

соњаи телевизион С. Н. Илченко изњор медорад, ки «телевизион демиюрги 

(эљодкунанда) иттилоотї мебошад, ки ќодир аст њам аз нуќтаи назари 



32 

 

гуфтугўи иљтимої-сиёсї ва њам иљтимоию иќтисодї масъалањоро њал 

кунад» [64]. 

Телевизионро аз рўи якчанд меъёр тањќиќ кардан имкон дорад. Якум -

технологї мебошад, ки ки мо барои тањлил ин тарњро истифода мебарем: 

кї муошират мекунад - чї ирсол карда мешавад - тавассути кадом шабака - 

ба кї. Мо заминаи бисёрсатњии иљтимої-сиёсии телевизионро ба инобат 

мегирем, зеро дар «чањорчўбаи равиши технологї, телевизион њамчун як 

организми истењсолї ва эљодї, ки дар режими автономї кор мекунад, 

тањќиќ карда мешавад», ба гуфтаи файласуфон, «худ аз худ чизеро нишон 

медињад». 

Далели он, ки телевизион њамеша бо љомеа њаракат мекунад, барои мо 

муњим аст ва ин  пайвастагї, алоќамандї ва дар марњилањои муайян 

афзалиятњои гуногуни барномањоро нишон медињад. Барои фањмидан ва 

муайян кардани онњо, љузъиёти мушаххаси таърихї ва иљтимоии 

телевизионро муайян кардан лозим аст. Дар ин љо, телевизион аз «объекти 

транссенденталї» ба «чизи худї» мубаддал хоњад шуд, ки дар ин њолат 

метавонем на танњо ба саволи чї гуна дар телевизион намоиш рўй медињад, 

балки барои чї рўй медињад, посух бигирем. 

Дар асрњои ХХ-XX1 телевизион њамчун сарчашмаи асосии иттилоот, 

воситаи дилхушї ва фароѓати оммавї ќабул шуд. Аммо ин аниќ аст, ки 

пеш аз воситаи дилхушї ва фароѓат будан, телевизион яке аз майдонњои 

љолибтарин барои таљассуми манфиатњои сиёсї буд. Њамчун як воситаи 

тавоно ва муассири таъсиррасонї ба љомеа, он аввалан вобастагии сиёсї 

пайдо кард. ВАО, махсусан, телевизион силоњи муњими таъсиррасонї ба 

мафкураи одамон аст, ки онро наметавон ба чизи дигар муќоиса намуд» 

[115, 43].  

Мо дар доираи тањќиќоти худ телевизиони иљтимої-сиёсиро њамчун як 

нињоди махсус, ки дастрасї, самаранокї, пањнои аудитория, самтњо ва 

муносибатњои сиёсиро ба вуљуд меорад ва хусусияти иштироки 

шањрвандонро дар раванди сиёсї таъмтин месозад, бањо медињем. Метавон 

гуфт, ки телевизион на танњо иттилоъ мерасонад, балки бо пешнињоди 
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ѓояњо, нуќтаи назар ва андешањо дар барномањои сиёсї ва ба ин васила дар 

идоракунии давлатї иштирок мекунад. Наќши сиёсии муосири телевизион, 

пеш аз њама, аз он иборат аст, ки он соњаи ба ќадри кофї мустаќили 

“истењсол”, коркард, тафсир ва арзёбии иттилоот мебошад. 

Дар хотир бояд дошт, ки ба љузъи сиёсии хусусияти телевизиони 

муосир, инчунин хусусияти тиљоратї илова шудааст. Дар назари аввал 

телевизион, ки аз муносибатњои молиявї бо давлат озод аст, ба як воситаи 

демократї табдил ёфт. Барои мањдуд кардани дастурњои сиёсии оммавї ва 

инчунин ба эътибор гирифтани манфиатњо ва ниёзњои бинандагон 

захирањо мављуд буданд. Я. Н. Засурский [61] мефањмонад, ки дар асл 

ќудрат ва дар паси он гурўњњо ва ассотсиатсияњои пурќудрати корпоративї 

аслан аз таъсир дар телевизион рањо намешаванд. Онњо наметавонанд аз 

чунин василаи муассири идоракунии иљтимої даст кашанд, яъне зарурати 

њамеша мавриди назар будани шањрвандони ба телевизион 

эътимоддоштаро дарк мекунанд, алалхусус ваќте ки онњо 

интихобкунандагон њастанд.  

Махсусан он замоне, ки барои маќомот давраи масъул фаро мерасад 

(маъракаи пешазинтихоботї, маъракаи интихоботї, ва ѓ.), иштироки 

сиёсии телевизион возењтар мегардад. Дар давраи њимояи манфиатњои 

пешазинтихоботї телевизион дар аксар кишварњо ба ќонунњои тиљорат, 

бозор итоат мекунад, аммо ин нукта њаќиќат аст, ки дар сатњи стратегї 

сиёсат њамеша «сухани охирин»-ро мегўяд.  

Телевизиони асри ХХ1 маъмултарин ВАО мебошад, ки ќобилияти 

таъсиррасониаш муњаќќиќонро ба њайрат меорад. Ин як мошини 

гуногунњадафест, ки дар равандњои душвортарин ва гуногунљабњаи њаёти 

маънавии љомеа ширкат меварзад. Стенли Кубрик дар яке аз 

мусоњибањояш чунин гуфт: «Одам рангњои љањони воќеиро танњо пас аз он 

ки дар экран мебинад, воќеитар мешиносад». Ж. Бодрияр тасвирро дар 

натиљаи раванди моделсозї дар зери таъсири он иваз кардани воќеият бо 

нишонањои тасвирї мефањмонад.  
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Тавре ки С. Г. Азарян ќайд мекунад, «тасвир бо воќеият мустаќиман 

вобастагї надорад ва ин тасвирњо дар равандњои иртиботии љомеаи 

муосир, бавижа дар расонањо ба таври васеъ истифода мешаванд [5]. Дар 

асари «Телевизион њамчун парадигмаи фарњанги аудиовизуалии љомеаи 

муосири Русия»-и худ Азарян [5] бо ишора ба Ж. Бодрияр [22] менависад, 

ки тасвири телевизионї бисёр марњилањои пайдарпайро инъикос мекунад, 

то ки тасвири мукаммал ё «тоза» ба даст ояд:  

- инъикоси воќеияти асосї;  

- зери ниќоб воќеияти асосї тањриф мешавад;  

- набудани воќеияти асосиро пардапўшона ноаён месозад; 

- ягон муносибат ба воќеият ошкоро инъикос намеёбад; 

- тасвири хусусии шабењ пешнињод мешавад. 

Дар натиљаи чунин амалњо, ки аз коркарди махсуси тасвирњои 

телевизионї ташаккул меёбанд ва бо воќеият иртиботи пурра надоранд, 

пеши назари тамошобин чизи дигари дилхоњ пайдо мешавад, ки ў онро  

воќеї мешуморад.  

Ин хусусият телевизионро воситаи тавонотарин барои эљод ва амалї 

намудани њадаф ва бофтањои сиёсї мегардонад. Яъне, телевизион 

“мекўшад”, ки бинанда “њамаљониба дарккунанда” шавад: ўро аз имкони 

пайгирии дурусти њамбастагии рўйдодњо, имкони мушаххас кардани 

ќолабњо мањрум мекунад. Яъне, чунин бинанда эњсос мекунад, ки 

иттилооти аз экрани телевизион намоишдодашуда бо омодагии вижа тањия 

шуда, маънои махсус дорад ва њамон чизест, ки ў дидан мехоњад.  

Панљ аломати асосии рўйдоди муњими ВАО-ро ќайд кардан мумкин 

аст:  

- Њузури ќањрамоне, ки дар атрофи он сужет инкишоф меёбад. 

Тамошобин ѓайриихтиёр худро бо ќањрамони сужањои телевизионї монанд 

мекунад ва худро дар љои ў тасаввур карда, њама њодисањои бо ќањрамон 

гузарандаро дар худ эњсос мекунад. Иштироки эњсосотии тамошобин 

азхудкунии маълумоти дар сужа баёншударо осон мекунад.  
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- Њодисаи драмавї: бархўрди манфиатњое, ки бо зўроварии ошкоро 

њамроњї карда мешавад. Телевизион чунин дастгоњест, ки дар он 

муноќишањо ќавитар, њавасњо гармтаранд, аз ин рў, тамошобин барои 

чунин намоишњо ваќти бештар пайдо мекунад. Чунин муносибат бо 

телевизион метавонад оќибатњои бад дошта бошад, зеро аксар њолат дар 

тасаввуроти тамошобин сањнањои зўроварї, ки ў дар экран мебинад, 

баъзан меъёри муќаррарї мешаванд.  

- Хусусияти телевизион дар он аст, ки њатто мафњумњои абстрактиро 

нишон медињад, зеро дар телевизион тасвир унсури аз њама асосї ва  

зарурї аст.  

- Навоварї дар сужет ва имкони сарфи назар кардани меъёрњои 

стандартї.  

- Имконияти мутобиќ кардани њодиса ба мавзуъњое, ки дар айни њол аз 

љониби ВАО хеле фаъолона тањия мешаванд, яъне мавзуи мубраманд.  

Нишонањои рўйдодњои барои ВАО муњим, ки онро муњаќќиќони Ѓарб 

муайян кардаанд, тасдиќ мекунанд, ки фазои ташаккулёфтаи муосир фазои 

мифологист. Бисёр ваќт, телевизион на танњо воќеаро мерасонад, балки 

онро ба афсона табдил медињад. 

Телевизион вазифањои гуногунро иљро мекунад: иттилоотї, фарњангї, 

маърифатї, ташкилї ва ѓайра. Вазифаи њамгироии телевизион аз љониби 

олимон ба таври муфассал омўхта нашудааст, аз ин рў барои мо омўзиши 

он љолиб аст.  

Моњияти њамгироии телевизион аён аст: инсон метавонад ба 

рўйдодњои дар љањон ва кишвар рўйдода комилан бепарво бошад, аммо 

њамин ки ба таври воќеї дид, шоњиди яклањзаинаи њодиса мегардад. Дар ин 

љо пешнињоди мавод наќши махсусан муњим дорад. Тасвири босифат 

аллакай дар худ хосиятњои мустањками њамгирої дорад ва бо пайвастшавї 

бо матн, усулњо ва роњнамоии муносиб њама гуна сужетњо ба шикастани 

воњиди ќолабї табдил меёбанд, ки ба бинанда таъсири ѓайриќобили 

тасаввур дорад.  
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Хусусиятњои хоси иттилои телевизионї ба бинанда имкон медињанд, 

ки як ќисми рўйдодњои пахшшударо дарку эњсос кунад, шоњиди он шавад. 

Телевизион ќодир аст сохторњои комилан мухталифро дар бар гирад: дар 

он хусусиятњои беназири људонашаванда мављуд аст. Тавре И. Полуехтова, 

муаллиф ва роњбари тањќиќоти сабти барномаи «Телевизион аз диди 

тамошобинон» ќайд менамояд: “тамошобини телевизион торафт ба завќ, 

афзалиятњо, тарзи њаёт ва истеъмол таваљљуњ мекунад ва дар як шабака ё 

барнома муттањид кардан ва намоиш додани ин њама мушкилтар 

мешавад”.  

Ду насли аудитория дар бинандагони алоњидаи мустаќил аз љињати 

маъно, талабот, хусусияти гуногуни дарк, муносибати эстетикї, мероси 

фарњангї фарќ карда шуданд. Гурўњи љавонтар аз 30-сола таѓйироти 

љиддии таассуротро таќозо мекунанд: механизмњои дарки равонї-њсосотии 

онњо имкон медињад, ки бидуни тафсилоти амиќ ба љузъиёти 

мушоњидашуда бањо дода шавад.  

Тамошобини муосири телевизион ќобилияти дарки интегралии чизи 

дидаашро надорад. Он ќисмњои алоњидаеро дар бар мегирад, ки дар 

мозайкаи гуногунранг аз тасвирњо, аќидањо ва ѓайра тањия шудаанд.  

Дар натиљаи тањќиќоти сотсиологии ВАО, ки аз љониби мо гузаронида 

шуд, муайян гардид, ки барои 62% посухгўяндагон, ки синнашон аз 18 то 

45-сола аст, табиати аљиби маълумоти гирифташуда афзалтар аст. Насли 

калонсоли тамошобинони телевизион ќонунњои гуногуни дарк, 

муносибати эстетикї, талабот ва дархостњои мухталиф доранд. Тањќиќоти 

мо дараљаи баланди эътимод ба маълумоти пахшшударо дар байни 

тамошобинони аз 30-сола боло нишон дод.  

Тамошобинони телевизион њамчун як сохтори нињоят мухталиф бо 

хусусиятњои иљтимої ва демографї, аз ќабили синну сол, мавќеи иљтимої, 

макон, маълумот ва ѓайра пайдо мешаванд. Инчунин омили њудудиро ба 

назар гирифтан лозим аст. Раванди њамгирої дар телевизион мустаќиман 

бо омезиши манфиатњои ин сохторњо алоќаманд аст. 
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Дар доираи тањќиќот бояд ба вазифањои њамгироии журналистика 

таваљљуњ намуда, хусусиятњои ин падидаро дар телевизион баррасї кард. 

И.Н. Блохин дар яке аз маќолањои худ ќайд мекунад, ки вазифае ба 

монанди њамгироии унсурњои таркибии љомеа рўз ба рўз ањамияти бештар 

пайдо карда истодааст, зеро тамоюл дар љањони муосир ба муттањидшавї 

на танњо дар дохили давлатњо, балки дар фазои байни миллатњо ављ 

гирифта истодааст... [19].  

Ин муњаќќиќ намудњои гуногуни њамгироиро људо мекунад: «Нахуст, 

ба маънои фарњангї; журналистика мутобиќати байни стандартњои 

фарњангї, меъёрњо, намунањои рафторро ба вуљуд меорад. Дуюм, ба 

маънои меъёрї; журналистика стандартњои фарњангиро дар рафтори инсон 

тавассути танзими афкори љамъиятии институтсионалї татбиќ мекунад. 

Сеюм, ба маънои коммуникативї; журналистика мавзуи мубодилаи 

маъноњо, рамзњо ва маъноњои фарњангї дар љомеаи њамгирої мебошад. 

Чорум, ба маънои функсионалї, журналистика омили тафриќаи иљтимої 

ва њамзамон мањсули он мебошад, ки наќши мушаххаси худро дар љањони 

њамбастагии «органикї» иљро мекунад [19].  

Журналистикаро њамчун як нињоди нисбатан мустаќил баррасї карда, 

мо метавонем дар бораи њадафњои њамгирої андеша ронем. Тавре И.Н. 

Блохин менависад [19], бидуни посух ба ин савол, ки “журналистика ё ба 

маънавиёт табдил меёбад, ё воситаи нерўњое мегардад, ки шиори 

њамгироиро барои њадафњои њукмронии иќтисодї ва геополитикии худ 

иваз мекунанд, бидуни дарки њадафњои њамгирої, љомеа як воњиди ягона 

мешавад?” ин мавзуъ номукаммал мемонад. 

Низоми мукаммали ВАО ба мо имкон медињад, ки дар онњо механизми 

муассири шомилшавии воќеии шањрвандонро ба раванди сиёсї бубинем. 

Системаи шабењи иштироки шањрвандон дар раванди сиёсї дар бисёр 

кишварњо вуљуд дорад, зеро дар бисёр маводи воситањои ахбори омма 

сифатњои муњими иљтимоии рўзноманигорї, аз ќабили тамаркузи онњо ба 

иљрои вазифањои коммуникативї, ташкилї, идеологї ва ѓайра вуљуд 

дорад. Принсипи объективии муносибатњо њам ба он мусоидат мекунад, ки 
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байни субъектњои сиёсат ва иќтисод њамгирої ба вуљуд ояд ва ба њам 

омадани манфиатњо бо маќсади таъмини њамоњангии иљтимої истифода 

мешавад.  

Далели он, ки сиёсати давлатї вазифаи ташкил ва таъмини муколамаи 

љамъиятиро самаранок иљро мекунад, њамкории њамаи субъектњои 

љамъиятиро таќозо дорад. Бояд гуфт, ки дар ин маврид журналистика низ 

мавзуи раванди сиёсї мегардад. Аз ин рў, мо ба сиёсати оммавї, сиёсати 

давлатї, васоити ахбори омма ва сиёсатмадорон ишора хоњем кард. Бояд 

ќайд кард, ки субъектњои раванди сиёсї, субъектњои раванди иттилоотї ва 

интихобкунандагон иштироки эњтимолии гуногун доранд. Аввалињо ќарор 

ќабул мекунанд ва ин њуќуќро интихобкунандагон ба онњо додаанд, ВАО 

гузориш медињанд ва ба мушкилоти мављуда диќќат медињанд ва 

шањрвандон њам бояд ин низомро риоя кунанд, вокуниш нишон дињанд ва 

муњокима кунанд, зеро барои фаъолияти самарабахши њокимият онњо низ 

бояд кўмак кунанд ва ин кўмакрасонї дар натиљаи огоњї, ќобилияти 

ќабулу тањлили иттилоот имкон дорад. Яъне, раванди мутаќобилаи 

муносибатњо: аз њукумат то шањрвандон ва баръакс татбиќ шавад.  

Оё телевизион воќеан вазифањои ба зиммадоштаи худро иљро мекунад, 

яъне аз он чї дар љањон рўй медињад, иттилоъ медињад? Муњаќќиќ Н. Болтс 

маслињат медињад, ки ба иттилооти тавассути телевизион расида бодиќќат 

муносибат кунед. Ў мегўяд, «хабар нишон намедињад, ки чї шуда 

истодааст, балки чизњое нишон медињад, ки дигарон муњим мешуморанд. 

Васоити ахбори омма њодисањоро пайгирї намекунанд, балки онро нишон 

медињад, чї гуна дигарон рўйдодњоро пайгирї мекунанд» [23]. 

Телевизион, њамчун яке аз воситањои ахбори омма ќобилияти 

фарогирии пурраро дорад, яъне телевизион он ќишри аудиторияро њам 

фаро мегирад, ки аз таъсири дигар воситањои ахбор берун мондаанд. Ин 

ќобилияти телевизион бо хусусиятњои хоси он, аз ќабили воситањо, 

интиќол ва дарки иттилоот шарњ дода мешавад. Аввалан, ин хусусият аз 

ќувваи ларзишњои электромагнитї иборат аст, ки мављњои телевизиониро 

дар бар мегиранд ва ба тамоми нуќтањои фазо интиќол меёбанд.  
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Муњаќќиќон чунин мешуморанд, ки телевизион ќодир аст, ки 

фаъолияти муќаррарии љомеаро, ки ба он таъсир мерасонад, нигоњ дорад. 

Њатто одамоне, ки мунтазам барномањоро тамошо мекунанд ва бо таъсири 

он дар бораи ягонагии муайяни сохтори љамъиятї сухан меронанд, ба ин 

бовар доранд, аммо ќувваи назарраси телевизион дар он аст, ки ин 

динамикаи таѓйир додани равандњоро њам дорад, зеро навори 

телевизионии ба масъалањои њассоси сиёсї бахшидашуда њисси 

мухталифро дар љомеа ба вуљуд меорад. Ин таљрибаи ногуворро 

телевизиони тољик њам дорад. Њодисањои ибтидои солњои 90-ум, ки баъдан 

ба љанги шањрвандї оварда расониданд, ќисман телевизион њам гунањкор 

дониста мешавад, ки гўё бо нишон додани як лањза аз љаласаи Шурои Олї 

боиси тезутунд гардидани муносибатњои ќуввањои сиёсї гардид. 

Яъне, хуб аст, ки барномањои телевизионї метавонанд њар як 

бинандаро маљбур кунанд, ки худро иштирокчии њодисањо эњсос кунад ва 

дар муайян кардани арзишу њадафњои љамъиятї сањмгузор бошад, аммо ин 

њолатњо њам истисно нестанд, ки баъзан иштирокчии воќеањо сохтан њам ба 

хотири манфиатњои сиёсї сурат мегиранд ва ин кор метавонад тамоюлњои 

хатарнок дошта бошад. 

Дар тањќиќоти худ мо мехоњем њадафњои воќеии њамгироии иљтимої-

сиёсиро тавассути телевизион муайян созем. Г.В. Кузнетсов менависад, ки 

«барои рўзноманигоре, ки вазифаи њамгироии телевизионро бошуурона 

амалї мекунад, сифати аввалро метавон дар ќобилияти њамбастагии 

муносибати ў бо ниёзњои љомеа, бо хостањо ва нигаронињои як шахс аз 

телевизион мушоњида кард» [43].  

Телевизион ба туфайли чунин хосият, ба монанди намоиш, яъне 

интиќоли иттилоот тавассути тасвири њаракаткунанда бо њамроњии садо 

дастраси аудиторияи васеъ мегардад. Табиати иттилооти пешнињодшуда 

тавассути шахсиятњо такмил меёбад ва маълум аст, ки дар шароити муосир 

ин иттилоъ имкони ба тамоми љањон пањн шуданро дорад.  
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Имкони ба вуљудории њузури бинанда дар љои њодиса тавассути 

иттилоот яке аз бењтарин дастовардњои телевизион аст, ки аз он самаранок 

истифода мешавад. 

Њамин тариќ, тасдиќ карда мешавад, ки дар сатњи шуури њаррўза на 

њамеша дарк кардани он, ки порањои иттилооте, ки мо бо чашми худ дар 

экрани телевизион мебинем, гўё ягона ва объективианд, аммо онњо дар асл 

онњо мисли маќолањои рўзнома чидашуда мебошанд ва аллакай ин 

вобастагии моро нишон медињад. Барои як одами оддї фањмидани ин 

душвор аст: он чї дар экран мебинад, шояд он ќадар объективї набошад, 

ки ба назари ў чунин менамояд. 

Маводи телевизиониро метавон чунон сохт, то маълумоти муайянеро, 

ки ба офарандаи барнома фоидаовар аст, инъикос кунад. Пас маълум 

мешавад, ки ташаккули љомеаи муайян њамчун натиљаи муваффаќонаи 

њамгирої барои касе фоидаовар мешавад.  

Эљоди њузури тамошобин дар љои њодиса ва рўйдод ба маводи 

телевизионї эътимоднокии махсус, мустанадї ва воќеият медињад. 

Тањќиќотчии олмонї Н. Болтс [23] чунин мешуморад, ки «васоити ахбори 

омма њамоњангсозии иљтимоии дурнамои ахлоќиро таъмин мекунанд. Дар 

нињоят, чунин воситањои њамкорї, ба монанди пул ва ќудрат, аз љињати 

маънавї бетарафанд. Аз ин рў, васоити ахбори омма барои ташаккули 

афкори ахлоќї шароит фароњам меорад. Дар натиља, онњо љомеаро на 

танњо бо иттилооте, ки норомию ташвиш меорад, балки бо иттилои дар 

дараљаи баланди меъёрию ахлоќї тањияшуда, ки ба суботу осоиштагї 

њидоят мекунад, таъмин мекунанд».  

Шабакањои телевизионї водор мекунанд, ки воќеият тавассути 

маводе, ки аз љониби онњо пешнињод шудааст, эњсос гардад. Санъати 

драмавии барномањо бо усули пирамида сохта шудааст: ќудрати бинанда 

дар назди экран њар даќиќа меафзояд ва пас аз тамошо, як бинандаи оддї 

дар кўча њатто ба худ савол намедињад, ки журналистон аз куљо чунин сабт 

доранд ва онро дарёфт кардаанд?  
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Анљоми барномањо моро водор мекунад, ки њама шубњањоро дар 

мавриди худ мањв кунем ва ба ќонунияти мутлаќи чизњои дидашуда бовар 

кунем: Агар љониби манфиатдори навор мехоњад журналистро ба нашри 

ќалбакї муттањам кунад, метавон нусхаи пурраи онро бидуни «эзоњот» 

пешнињод кард, аммо онњое, ки ин наворро дидаанд, њаќиќати онро 

нахоњанд пурсид. Ќудрати телевизион њам дар њамин аст. 

Марҳилаи кунунии рушди ҷомеаи ҷаҳонӣ дар назди ҷомеашиносон, 

файласуфон ва сиёсатшиносон масъалаҳои нав ва ҳалли худро мегузорад. 

Шарҳи равандҳоеро, ки ҳам дар фазои иқтисодӣ ва ҳам дар фазои 

иҷтимоию сиёсии ҷомеаи ҷаҳонӣ ба амал меоянд, бояд дарк намуд ва 

ҷустуҷу намуд. Хусусияти навбатӣ ба ин марҳила бештар наздик шудан 

аст: Бӯҳрони давлати муосири миллӣ-ҳудудӣ ва системаи муносибатҳои 

байнидавлатӣ, ки да гузаштаи он «шабаҳи ҷаҳони якқутбӣ» қарор дорад, 

ҳама гуна дурнамои рушдро фаро мегирад; бӯҳрони намунаҳои 

анъанавии мутаҳиддӣ ва пароканда шудани асосҳои сохторҳои оилавӣ, 

ки ба таври ошкоро нерӯи ҳамгироии ҷомеаи муосирро коҳиш медиҳанд; 

бӯҳрони системаи намояндагии сиёсӣ ва афзоиши таълимнопазирии 

сиёсӣ, ва дар пасманзарии онҳо дурнамои ташвишовари афзоиши 

ҳаракатҳои зиддисистемавӣ мебошад.  

 Арзиши иртиботи сиёсӣ, ки дар ҷараёни он фаҳмиши муштараки 

мушкилоти умдаи иҷтимоӣ ва сиёсӣ тавассути чунин ҳолати бӯҳронӣ ва 

дарёфти роҳҳои ҳалли ин мушкилот афзоиш меёбад, метавон дар 

дурнамои дарозмуддат имконпазир сохт. Муошират ба моликияти 

калидӣ ва ниёзи асосии ҷомеа табдил меёбад. Иртибот ҳамчун хусусияти 

асосии мавҷудияти система мавқеъ мегирад ва зарур аст, ки дар ҷараёни 

муошират хусусиятҳои асосии ҷомеа ҳамчун система дубора таҷдид 

карда шаванд. Муносибати муназзам ба суҳбати илмӣ яке аз муҳимтарин 

ва муосиртарин масъалаи рӯз аст, гарчанде ки нуқтаи назари ҷомеа 

ҳамчун системаи иҷтимоӣ ҳанӯз дар миёнаи асри ХХ дар асарҳои 
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ҷомеашиносоне ба монанди Т.Парсонс ва Р.Мертон аллакай дарҷ 

ёфтааст. 

Имрӯз, се сатҳи мувофиқи пахши системавиро қайд кардан мумкин 

аст: сатҳи системаи оддӣ (механикӣ), сатҳи системаи автономӣ ва сатҳи 

системаи алоҳида. Системаҳои иҷтимоӣ, пеш аз ҳама, категорияҳои 

муоширатро дорои аҳамияти аввалиндараҷа ба назар гирифта, тағйир 

дода шуданд. Тавассути муносибати пайдарҳам, ҷомеа як системаи 

муназзамии иртиботро муаррифӣ мекунад, ки хосияти истинод доранд, 

яъне қобилияти системавӣ бо ин ё он тарз барои баррасии худ худро 

баррасӣ менамояд ва қобилияти тавсиф ва мушоҳидаҳоро баён кардан 

пайдо месозад. Дар ин зимн диққати махсус ба падидаи интерфейсҳои 

сохторӣ дода мешавад, ки онҳо рӯйдодҳоро дар система муайян 

намекунанд, аммо ин зарур аст ва асос доранд, зеро дар акси ҳол система 

мавҷудияти худро қатъ мекунад ва аз ин рӯ, аллакай дар ибтидо ҳама 

гуна система ба муҳити атроф мутобиқ мешавад. 

Тақвияти ҷаҳонишавӣ, афзоиши иттилоотонии ҷомеа, ба андешаи 

мо, фазои ҷаҳонии иттилоотиро ба вуҷуд меорад, ки ҳама намудҳои 

сохтори иттилооти маҳаллиро барҳам медиҳад. Инчунин бояд қайд кард, 

ки аз як тараф тадриҷан коҳиш ёфтани нақши давлати соҳибихтиёр ва 

афзоиши нақши субъектҳои ғайридавлатӣ дар арсаи ҷаҳонӣ ва аз тарафи 

дигар ташаккул фазои иттилоотию коммуникатсионии ҷаҳонӣ ва шиддат 

гирифтани муборизаи байни фаъолони сиёсӣ барои таъсир дар он ба 

вуҷуд меояд. Ҳамин тариқ, мо метавонем дар бораи тақвияти нақши 

коммуникатсия, аз ҷумла дар системаи сиёсӣ сӯҳбат кунем.  

Дар низоми сиёсӣ иртиботи сиёсӣ нақши калидӣ хоҳад дошт, ки 

тавассути он хусусиятҳои асосии система - тавсифи худ, 

такрористеҳсолкунӣ ва ассотсиатсияи сохторӣ ба муҳити беруна амалӣ 

карда мешаванд. Дар ҷараёни иртиботи сиёсӣ, иштирокчиёни системаи 

сиёсӣ метавонанд дарки умумии сиёсати давлат ва ғояҳои асосии низоми 

давлатиро таҳия кунанд. Бояд қайд кард, ки давлат ва сиёсатмадорони ба 
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он хидматкунанда бояд ҷомеаро дар бораи амалҳо огоҳ кунанд, то ин 

амалҳоро тасдиқ ва эътироф кунанд.  

Муоширати сиёсӣ дар ҷаҳони тағйирёбанда дар ҳолати 

тасмимгирии қудрат фавқулодда муҳим мешавад. Ва ин бояд вобастагии 

мутақобилаи байни шаклҳои иртиботи сиёсӣ ва системаи иҷтимоӣ 

бошад. Аз як тараф, фаъолияти як ҷомеаи кушоди иттилоотӣ мавҷудияти 

шаклҳои гуногуни иртиботи сиёсиро дар назар дорад ва аз тарафи дигар, 

дар натиҷаи ҳамкории субъектҳои гуногуни сиёсӣ, фаҳмиши муштараки 

категорияҳои асосии фаврӣ барои рӯзномаи сиёсӣ - дараҷаи 

ошкорбаёнии ҷомеа, муносибати байни кушодии система ва амнияти 

сиёсии он ва ғайра рушд менамояд. Ин равандро чунин тавсиф кардан 

мумкин аст: тақсимоти иттилоот маънои онро дорад, ки қудрат бештар 

қабул карда мешавад ва шабакаҳои ғайрирасмӣ монополияи 

бюрократияи анъанавиро вайрон мекунанд. Раванди суръатноки вақт, ки 

аз сабаби дастрасии Интернет ба вуҷуд омадааст, маънои онро дорад, ки 

ҳамаи ҳукуматҳо аз болои нақшаҳои амалиёт камтар назорат хоҳанд 

кард .  

Дар гуфтугӯи сиёсии муосир муоширати сиёсӣ фаҳмида мешавад, зеро 

вазифаи асосии ВАО бештар рушд ёфтааст. Аммо ба андешаи мо, дар 

ҷомеаи иттилоотии муосир баррасии коммуникатсияи сиёсӣ ҳамчун 

салоҳияти ВАО ва сиёсатмадорон комилан дуруст нест. Шаклҳои нави 

муоширати сиёсӣ ба ҳар кас имкон медиҳанд, ки дар раванди сиёсӣ 

ширкат варзад, ибрози андеша кунад ва оид ба масъалаҳои сиёсӣ 

пешниҳодҳо пешниҳод кунад, як полифонияи муайян ба вуҷуд меояд, ки 

изҳороти бисёр нуқтаи назар ва муҳокимаи мавзӯъҳои ҳассосро 

имконпазир мегардонад. Интернет, ки ба оммаи одамон имконият 

медиҳад, ки дар иртиботи электронӣ ҷойгир шаванд, интихоби беохирро 

фароҳам меорад. Зарур аст, ки пайдоиши васоили нави техникии алоқа 

(Интернет) тавонад ба ҷомеа ва намояндагони сиёсии он имконият 
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диҳад, ки муносибатҳои симметрӣ дошта бошанд. Ин маънои онро 

дорад, ки ҳарду ҷониб дар як вақт ба ҳам таъсир мегузоранд.  

Шаклҳои нави иртиботи сиёсӣ пеш аз ҳама бо рушди технология ва 

гардиши васеи ВАО ташкил ёфта, монополияи ВАО пахши идеяҳои 

сиёсӣ шикаста мешавад. Пайдоиши шаклҳои нави муоширати сиёсӣ 

муҳим аст, зеро онҳо ба таҳкими демократия мусоидат мекунанд, илова 

бар ин, тасдиқ карда мешавад, ки танҳо як ҷомеаи шаҳрвандии 

демократӣ метавонад муоширатро бо арзиш ва маънои фарҳангии худ 

таъмин кунад, зеро он пайвандест, ки кишварҳоро муттаҳид мекунад, 

бинобар ин, он бояд воситаи эҷоди ҷомеаҳои нав гардад. Бисёре аз 

муҳаққиқон чунин нуқтаи назар доранд. 

Мо бар он андеша ҳастем, ки Интернет метавонад воситаи 

амалинамоии имкониятҳо низ бошад. Рушди ин васила на танҳо боиси 

тағйирот дар татбиқи принсипҳои демократӣ мегардад, балки ба 

тағйирот дар бисёр ҷанбаҳои фаъолияти демократия мусоидат мекунад. 

Ҳамин тариқ, мо метавонем дар бораи вобастагии мутақобила ва 

таъсири мутақобилаи ғояҳои системаи сиёсӣ ва иҷтимоӣ ва шаклҳои 

иртиботи сиёсӣ сӯҳбат кунем. Аз як тараф, дар тақсимоти демократии 

ҷомеаи кушод, иттилоот ва муҳокимаи масъалаҳои сиёсӣ, аз тарафи 

дигар, рушди шаклҳои нави иртиботи сиёсӣ ба афзоиши дастрасии 

иттилоот ва тавсеаи имкониятҳо барои муҳокима имконпазир аст. Дар 

ин ҷо раванди муошират дар қоидаҳои сиёсӣ арзиши махсусро мегирад, 

ки калидӣ мешавад - дар ҷараёни муошират (дар ин ҳолат, 

коммуникатсияи сиёсӣ) худи тавсифи система, такрористеҳсоли он, 

ассотсиатсияи сохтори моликият амалӣ карда мешавад. 

Тавассути шаклҳои гуногуни муошират, системаи сиёсӣ ба 

тағйирёбии муҳити беруна вокуниш нишон медиҳад, ба онҳо мутобиқ 

мешавад (ассотсиатсияи сохторӣ); инчунин тавсифи система дар ҷараёни 

муошират мавҷуд аст; ҷорӣ намудани ҳамкорӣ бо муҳити беруна ва 

хосиятҳои асосии низоми сиёсӣ дар ҷараёни муошират афзун мешаванд.  
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Дар системаи сиёсӣ ин вазифаҳои муошират ҳамчун алоқаи сиёсии 

Интернет ва омили инноватсионии рушди низоми сиёсӣ ҳисобида 

мешаванд. Инчунин тасдиқ карда мешавад, ки дар пасманзари афзоиши 

шиддатнокии мубодилаи иттилоотӣ дар таркиби сиёсии соҳаи муошират, 

ки дар он шаҳрвандон ва мақомот дар дигаргуниҳо иштирок мекунанд, 

фазои озодӣ ва қонуният, танқид ва эътироз паҳн мешавад. Олами 

маҷозӣ ва воқеии вазъи сиёсӣ бо ҳам зич алоқаманданд; дар гардиш ва 

шумораи зиёди иттилоот, плюрализми бепоён аз амалияи ҳаррӯзаи сиёсӣ 

аз муҳити маҷозӣ маънои нав оварда, равандҳои инноватсионӣ дар 

системаи сиёсии ҷомеаро ба вуҷуд меорад.  

Шаклҳои нави интиқоли сиёсӣ, ки дар ҷараёни рушди Интернет ба 

вуҷуд омадаанд ва ҷомеаҳои маҷозӣ ба гуфтаи муҳаққиқони муосир, на 

дар худи сохтори сиёсӣ ва иҷтимоӣ ва на дар барномаи сиёсӣ омили 

таҳаввулоти асосӣ нашудаанд. Блогҳо ва форумҳои сиёсӣ бештар ба 

самтҳое, ки чунин расонаҳо ба монанди телевизион ва матбуот эҷод 

мекунанд, пайравӣ мекунанд. Дар баҳсҳои сиёсӣ дар форумҳо ва блогҳо 

"симулятсия" -и фаъоли сиёсӣ ба амал меояд, иштирокчии чунин 

мубоҳиса ҳангоми баррасии мушкилоти сиёсӣ дар фазои маҷозӣ чораҳои 

иловагӣ намебинад. Ин амволи моделсозӣ барои дигар шаклҳои 

интиқоли сиёсӣ - краудсорсинг низ хос аст, зеро усули таҳияи қарорҳои 

беҳтарин дар якҷоягӣ оид ба масъалаҳои сиёсӣ аслан таҷҳизоти 

манипулятсионӣ мешавад. Аммо, бо вуҷуди арзёбии интиқодии шаклҳои 

интиқоли иҷтимоӣ ва сиёсӣ дар Интернет, бояд қайд кард, ки тавассути 

технологияҳои нав ташаббуси шаҳрвандон, рушди ҳамбастагии иҷтимоӣ 

ва ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ имконпазир аст. Дар бораи эволютсияи 

интиқоли сиёсӣ ҳарфи зиёд гуфтан мумкин аст. Имрӯз, ҳадафи асосӣ ва 

ҳадафи ҳамкории муассир дар Интернет танҳо мубодилаи иттилоот ва 

ҳалли баъзе мушкилоти иҷтимоӣ нест. Мо итминон дорем, ки интиқол 

пас аз ҳамкорӣ сурат мегирад ва на танҳо ҷомеаҳои интиқолдиҳанда, 

балки ҷамоаҳои фаъол ва фаъол мавҷуданд. Интернет ва манбаъҳои 
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муосири электронӣ имкон медиҳанд, ки платформаҳои виртуалӣ барои 

ҳамкории шаҳрвандон, ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ, ташкилотҳои 

хайрия, ҷомеаҳои гуногун, ташкилотҳои ихтиёрӣ ташкил карда шаванд. 

Шояд ин ҳамкорӣ тавассути интиқоли нигаронидашуда ба амал омада 

бошад - ҳамкорӣ дар гурӯҳи виртуалии иҷтимоӣ ба ҳалли як мушаххас 

равона карда шудааст.  

Ин шакли муошират, як саъй ба ҳалли масъалаи мушаххаси 

иҷтимоӣ, ба рушди иштироки шаҳрвандӣ ва ҳалли масъалаҳои гуногуни 

иҷтимоию сиёсӣ равона гардидааст. Интиқоли ба мушкилот 

нигаронидашуда, ба андешаи мо, фаҳмиши интиқолро ҳамчун унсури 

асосии ҳама гуна системаи иҷтимоӣ пурра инъикос мекунад. Аз як тараф, 

тағйирот дар муҳити беруна тағир додани системаи сиёсиро тақозо 

мекунад, аммо дар ҷараёни ҳамкории собит байни онҳо, он ҳамчун 

тағирёбии муҳити беруна ба амал меояд (ҳалли масъалаҳои гуногуни ба 

муошират нигаронидашуда). 

Маълум мешавад, ки раванди љории њамгироии иљтимої ба 

манфиатњои шахсии як шахс ё гурўњи муайян тобеъ аст. Интегратсияи 

муосир њадафи омезиши љомеаро танњо бо як ѓояи мушаххас дар атрофи 

худ равона мекунад, ба бисёр маъно ва тобишњо роњ намедињад. Барои 

тамошобин як олами сабабњо ва муносибатњои соддакардашуда ё 

коњишёфта вуљуд дорад. Кї рўзњои бекорї ва барои тафтиш кардани 

хабарњо ваќт дорад? Аксарият дунёро бо ранги дараљаи дарки худ 

мебинанд: яъне ё сафедро хира мебинад, ё сиёњро сиёњтар.  
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1.3. Дискурс ва махсусиятњои он дар телевизион 

 

Пайдоиш ва рушди тањќиќоти лингвистии суњбат (гуфтугў) ба солњои 

1960-1970 тааллуќ дорад. Дар консепсияи Т.А. Дейк [44], хусусияти 

лингвистии суњбат (гуфтугў), иртиботи он бо муошират низ таъкид 

шудааст. Ба аќидаи ў, «гуфтугў ягонагии мураккаби шакл, маъно ва амали 

забонї мебошад, ки бо мафњуми воќеии иртиботот мувофиќат мекунад». 

Њамин тариќ, суњбат аз пањлуњои лингвистї ва экстралингвистї 

тавсиф карда мешавад. Гуфтугў дар вазъияти муайян анљом дода мешавад, 

ки дар он иштирокчиён наќшњо ва муносибатњои иљтимої доранд, 

маќсадњое доранд, ки мувофиќи онњо суњбат ташкил карда мешавад. Ду 

намуди суњбат вуљуд дорад - шахсї (ба шахс нигаронидашуда) ва 

муќарраршуда (ба маќсад нигаронидашуда). Охирин муоширатро дар 

сохтори маљмуии муносибатњо дар асоси ду аломат ифода мекунад: њадафи 

муошират ва иштирокчиёни муошират.  

Меъёри муайян кардани суњбати сиёсї на танњо аз муоширати 

иштирокчиёни робита бо соњаи сиёсї ё љанбаъњои муњими он, пеш аз њама, 

аз њадафњо ва вазифањои он иборат аст, зеро њар иттилое, ки интишор 

мешавад, барои расонидани таъсир ва истифодаи ќудрат дар љомеа 

нигаронида шудааст. Дар ин замина, заминањо барои муттањид сохтани 

рафтор, фикр, њиссиёт ва хоњишњои шумораи зиёди одамон, яъне дасткорї 

дар идораи шуури љамъиятї мушоњида карда мешавад. 

Дар асарњои илмї оид ба гуфтугўи сиёсї (дискурс) истилоњњои шабењ 

дар самтњои гуногун - «забони сиёсат» ва «забони сиёсї» истифода 

мешаванд. Онњо одатан ба љои њамдигар истифода мешаванд, аммо баъзе 

муњаќќиќон фарќияти онњоро ќайд мекунанд. Бо вуљуди якрангии ба назар 

намоёни истилоњи «забони сиёсї», дар ин мафњум маъноњои гуногун 

ѓунљонида шудаанд. Яъне, ин маљмуи њама амалњои нутќист, ки њангоми 

бањсњои сиёсї ва инчунин дар ќоидањои сиёсати давлатї истифода 

мешаванд. Забони сиёсї дар ин њолат барои интиќоли сиёсии бањс, ќабули 

ќарор, талаби мувофиќа ва ѓайра пешбинї шудааст. Аз љониби дигар, 
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гуфтугўи сиёсї ягон забони махсуси сиёсї надорад. Хусусияти «забони 

сиёсї» аз он иборат аст, ки он дар суханронии шањрвандони марбут ба 

сиёсат, њадафњои сиёсї ва дар бораи сиёсат истифода мешавад.  

Њамин тариќ, забони сиёсї «манбае барои тамоми аъзои љомеаи 

лингвистї кушода аст, ки он бо истифодаи мушаххаси забони умумї 

њамчун воситаи боваркунонї ва назорат алоќаманд аст», ин забонест, ки 

барои маќсадњои дасткорї берун аз интиќоли сиёсї истифода мешавад. 

Забони сиёсат истилоњот ва риторикаи фаъолияти сиёсї мебошад. Забони 

сиёсатро метавон њамчун рамзи фарњанги сиёсї ва рамзи дастрасї ќариб ба 

њама соњањо номид.  

Ѓайр аз ин, забон воситаи муоширати байни сарварон ва 

интихобкунандагон мебошад. Забони сиёсат истифодаи 

махсусгардонидашудаи забонро дар соњаи муайяни касбї ифода мекунад, 

ки онро бояд яке аз забонњои касбї баррасї кард. Дарки забонро њамчун 

«системаи ба аломатњои касбї нигаронидашуда», ки бо луѓат ва 

фразеологияи махсус хосанд, Э.И Шейгал [138] ба формулаи гуфтугў дохил 

мекунад: «суњбат (дискурс) = забон + матн + контекст.  

Мављудияти забони хос имтиёзи намудњои муќарраршудаи интиќол ва 

фаъолияти сиёсї мебошад, ки дар ќоидањо, формулањо ва дастурњои 

мувофиќе, ки ифодаи шифоњї доранд, ифода меёбанд.  

Яке аз амалњои мутахассисон (сиёсатмадорон, намояндагони онњо, 

рўзноманигорон) ин доштани ќудрат аст, дар њоле ки ањолї ниёз ба 

«хидмат» -и гурўњи аввал дорад. Мавзуи гуфтугўи сиёсї, ки як нињоди 

сиёсї мебошад, ба шарофати дастрасї ба иттилоот ва ќобилияти 

истифодаи маќсадноки он метавонад ба афкор ва рафтори омма таъсир 

расонад. Хусусияти институтсионалии суњбат дасткорона будани онро 

таъмин мекунад. Њамзамон, барномаи сиёсї аз инзивои корпоративї 

мањрум аст, забони сиёсат мушаххасоти возење надорад ва забони сиёсї 

берун аз доираи фаъолияти сиёсї истифода мешавад: дар ВАО ва 

таблиѓоти густурда.  
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Мухотаби як суњбати сиёсї, аудиторияи маќсадноки он ва дар маљмуъ 

ањолї аст. Афзалияти бевоситаи гуфтугўи сиёсї, ки ба васоити ахбори 

омма инчунин имкон медињанд, ки дар бораи ин падида њамчун тамоили 

иљтимої ба оммаи васеъ сухан гўянд, он аст, ки гуфтугўи сиёсї аз аксари 

намудњои дигари суњбатњои муќарраршуда (илмї, иќтисодї ва ѓайра) фарќ 

мекунад.  

Бо як ќатор хусусиятњои шабењ, суњбати ВАО ва гуфтугўи сиёсї дар 

баъзе самтњо бархўрд доранд. Масалан, суханронии як сиёсатмадор дар 

конфронс як суњбати сиёсї ва пахши он дар телевизионро ифода мекунад 

(дар ин њолат бо дарназардошти шарњи пешакии роњбар ва интихоби 

наворњои тайёр) - аллакай як суњбати сиёсии ВАО мебошад. Матни ќонун 

ба суњбати сиёсї тааллуќ дорад ва хабар дар бораи ќабули он ё тавзењи 

амали он дар сутуни муаллиф гуфтугўи сиёсии ВАО мебошад. Њамин 

тариќ, суњбати сиёсии ВАО дар майдони буриши гуфтугўи сиёсї ва суњбати 

ВАО ба миён меояд, ки бисёр хислатњои шабењ доранд.  

Суњбати сиёсии васоити ахбори омма як падидаи мураккаби 

коммуникатсионї мебошад, ки аз мубориза барои ќудрат тавассути 

ташаккули афкори љамъиятї иборат буда, аз матн њамчун натиљаи нутќи 

шифоњї ва мундариљаи дорои хусусияти вазъию иљтимої ва фарњангї, 

инчунин воситањои махсуси забон, ки ба њадафњо ва вазифањои гуфтугў 

мувофиќат мекунад, таркиб ёфтааст.  

Маълум аст, ки таъсиррасонї ба инсон, ин таъсири мураккаб ба 

њиссиёт, дониш ва рафтори ў мебошад. В.А. Карасик [68] се намуди 

таъсирро дар сатњи фарњангї, иљтимої ва равонї таъкид мекунад. Таъсир 

дар сатњи фарњангї бо тамоми љузъиёти фарњангї, ки дар шахс мављуд аст, 

аз љумла, њаёти маънавї, муносибати ў ба забон амалї карда мешавад. 

Таъсир дар сатњи иљтимоии рушд таъсирро ба шахс њамчун намояндаи 

љомеаи мушаххас ё гурўњ ифода мекунад ва бо интихоби маќсадноки 

фишангњо - ќудрат, дасткорї, далелњо, нерў амалї карда мешавад. Таъсир 

ба сатњи психологии рушд таъсири фардии алоњида ба инсонро ифода 

мекунад ва њамчун њамдардї ва гузариш дар доираи хислатњои хоси шахсї 
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анљом дода мешавад. Ин навъњои таъсир маљмуан зери таъсири иљтимоию 

психологї танњо дар заминаи фарњанг анљом дода мешаванд.  

Падидаи натиљадори таъсиррасонї ба оммаи васеъ дар психология, 

сотсиология ва илмњои байнисоњавї хуб омўхта шудааст: яъне, таъсир ба 

шуури фард, ки амали минбаъдаи ўро идора мекунад. Яъне, идораи афкори 

љамъиятї воситаи асосии ба даст овардан ва тањким бахшидани  ќудрат 

мегардад.  

Бо љойгир кардани фазо барои дасткорон, гуфтугўи сиёсї дар ВАО 

бешубња шуури касонеро, ки иттилоъ ба онњо равона карда мешаванд, «ба 

танзим медарорад» ва инњо њазорњо ва миллионњо нафаранд. Њадафи ба 

доираи васеи бинандагон нигаронидашуда ба онњо осори худро мегузорад. 

Агар ин њадаф ба ташаккули њисси љомеаи миллї, вањдати миллиии 

љомеањо равона шуда бошад њам, бо такмили онњо шароит фароњам 

меорад. Яъне, идораи шуури љамъиятї пањлуњои мусбат њам дошта 

метавонад, агар дуруст ба роњ монда шавад. Имкони барои рушди љомеа 

шароити мусоид фароњам овардан вуљуд дорад, яъне танњо барои соњиб 

гардидан ба ќудрат ё нигоњ доштани он не, балки барои рушди љомеа њам 

мусоидат кардан њам аз муколамаи сиёсї истифода кардан имконпазир аст, 

зеро такомули афкори сиёсии шањрвандон ба вусъати дидгоњи сиёсии 

миллї шароит фароњам меорад. Яъне, мулоњизаронињои мантиќї, ки дорои 

ѓояњои хуб њастанд, оммаро ба худ љалб мекунанд ва тасаввуроти хуберо 

дар љомеа ба вуљуд меоранд. 

Аз рўи анъана, муколама дар ВАО ба жанрњо таќсим карда мешавад: 

иттилоотї, тањлилї ва бадеї-публитсистї. Гурўњи аввал аз матнњои хабарї 

иборат аст, яъне асли онњо ахбор мебошад; хабаре, ки дорои маълумоти 

ќаблан барои бинандагон номаълум буд. Моњияти њар навигариро далел 

ташкил медињад - он чї дар замон ва фазои муайян рўй додааст. Дар хабар 

ин далел-фактро тафсир кардан имкон надорад, аз ин рў, маводи жанри 

хабарї арзёбї ва баёни мавќеи муаллифро дар бар намегирад. Дар навбати 

худ, хабарњо ба хабарњои доѓ (хабарњои муњими сиёсї) дар бораи сиёсат, 
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тиљорати калон, ахбори байналмилалї ва миллї; хроникаи хабарї 

(хулосаи хабарњо); ёддошти ахбор (тањлили умумии ахбор) људо мешаванд.  

Гурўњи дуюм аз шарњи матнњо иборатанд ва онњоро жанрњои тањлилї 

меноманд, яъне дар онњо баррасии хабарњо, шарњу тавзењи онњо вуљуд 

дорад. Хусусиятњои мушаххаси онњо аз он иборат аст, ки бо таваљљуњ ба 

ахбор, арзиши фаврии иттилоотии онро муайян сохта, бо тафсири он 

њадафњои муайяни гўяндаро ифода намоянд.  

Гурўњи сеюм матнњоро дар ќолаби бадеї-публистсистї дар бар 

мегиранд ва онњо њам ба жанрњои тањлилї наздикї доранд, зеро дар онњо 

баёни иттилоот бо њадафи муайян сурат мегирад.  

Бояд ќайд кард, ки дар матнњои муосири ВАО марзи возењи жанрњо 

риоя намешаванд. Ин мавзуи бањси алоњида аст ва ба мавзуи мо чандон 

алоќаманд нест. Мо ба таври умумї доир ба жанрњо маълумот додем, зеро 

муколамаи сиёї дар њамаи онњо ифоа меёбад. Аммо ин љињат шоистаи 

таъкид аст, ки жанрњо дар журналистика яке аз масъалањои муњим боќї 

мемонанд, чунки нахустин ифодаи журналистї – “хабар” ба жанр 

алоќаманд аст ва дар ќолаби жанр ифода меёбад. Риоя нашудани марзи 

жанрњо њам ба он хотир аст, ки унсурњои характерноки як жанр аксар ваќт 

дар дигараш дучор меояд, аз ин рў, ин маънои зарурат надоштани онњоро 

надорад. 

Њамин тариќ, маълумот дар суњбати сиёсии ВАО ба омили инсонї 

вобастагии зиёд дорад, зеро он заминањоро оид ба дасткорї дар таъсир ба 

афкори љамъиятї фароњам меорад. Њамчунин суњбати сиёсї, ки 

хусусиятњои гуфтугўи сиёсї ва гуфтугўи ВАО-ро дар бар мегирад, њадафи 

сиёсї - ба даст овардани ќудрат бо истифода аз захирањои мављударо дар 

пай дорад. Суњбати сиёсии ВАО як падидаи фавќулоддаи субъективї аст, 

ки бештар ба шарофати таркибу муњтавои ВАО, аз матни журналистї сар 

карда, субъективї арзёбї мешавад. Маълумот дар ин робита инъикоси 

мустаќими воќеияти объективї нест, балки тафсири он мебошад. Њамин 

тариќ, суњбати сиёсии ВАО тамоми заминањоро барои иљрои дасткорї дар 

шуури љамъиятї доро мебошад. 
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Барномањои иљтимоию сиёсиро дар телевизион њамчун падидаи 

душвори бисёрсатњї баррасї кардан мумкин аст, ки пайваста аз заминаи 

иљтимоию сиёсї вобаста буда, зимни тањия аз чунин мафњумњо ба мисли 

суњбати сиёсї, мусоњибаи ВАО ва гуфтугўи сиёсии васоити ахбори омма 

истифода бурда мешавад.  

Яке аз муњаќќиќони барљастаи соњаи дискурсология А.Т. Дейк 

менависад, ки суњбат «ба маънои васеи калима, ин ягонагии мураккаби 

шакл, маъно ва амали забонї мебошад, ки онро бо истифодаи консепсияи 

њодисаи коммуникатсионї ё амали коммуникатсионї бењтар тавсиф кардан 

мумкин аст» [44]. Ин муњаќќиќ як хусусиятеро, ки барои мо асосї аст, 

таъкид мекунад: суњбат бо сохтори матн ё муколама мањдуд намешавад.  

Тањлили гуфтугў бо далелњои махсус инро тасдиќ мекунад: сухан 

гуфтан ва гўш кардан, хусусиятњои шахсї ва иљтимоии онњо, дигар 

љанбањои вазъи иљтимої, бешубња, ба он тааллуќ доранд. Яъне, мо ба 

натиљае мерасем, ки суњбат бо сохтор мањдуд намешавад ва ѓайр аз матн, 

он инчунин заминаи сиёсии иљтимої, равандњои тавлид ва тафсири нутќро 

дар бар мегирад. Њангоми тањлили гуфтугў бояд хусусиятњои иљтимоию 

фарњангии иттилоъдињандагон, шароити муоширату иртибот, имконияти 

тафсири гуфтањоро бояд ба инобат гирифт. Яъне, бояд вазъи иљтимоию 

сиёсии эљоди суњбат, муносибати сиёсї ва сифатњои шахсии муаллиф, 

хусусиятњои мушаххаси аудитория низ мавриди таваљљуњ бошанд.  

Е. В. Ерофеева ва А. Н. Кудлаева [56] муносибати байни мафњумњои 

«суњбат» (дискурс) ва «матн»-ро, ки барои тањќиќоти мо муњиманд, 

пажуњиш намудаанд. Аз љумла, онњо омилњои иљтимоиву фарњангиро, ки 

ба муошират таъсир мерасонанд, зикр мекунанд. Ин муаллифон ќайд 

мекунанд, ки њамаи омилњо экстралингвистї мебошанд ва онњоро  метавон 

ба васеъ ва мањдуд таќсим кард. Он омилњое, ки вазъияти 

коммуникативиро дар маљмуъ тавсиф мекунанд, ба омили васеъ 

мансубанд: тамоми шароити фарњангию таърихї, шароити махсус, 

муошират, вазъи иљтимої ва наќшњои иљтимоии хабардињандагон ва 

монанди инњо ба ин омилњо шомил мешаванд. Омилњои мањдуди 
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экстралингвистї бошанд, танњо бо воситањои муоширати мањдуд, ки дар 

матн њамчун воњиди аломат истифода мешаванд: ифодањо, имову ишора, 

ашёи хос ифода меёбанд.  

Аз нигоњи мо, ба матн танњо омилњои мањдуди экстралингвистї 

метавонанд њамчун љузъњои он дохил карда шаванд, дар њоле ки омилњои 

васеи экстралингвистї дар баробари онњо ба сохтори дискурс дохил карда 

шудаанд, зеро суњбати сиёсї объекти душвори тањќиќот аст, чун дар 

чорсўи фанњои гуногун: сиёсатшиносї, психологияи иљтимої, 

забоншиносї ќарор дорад. 

Мувофиќи гуфтаи муњаќќиќон А. Н. Баранов ва Е. Г. Казакевич [7], 

гуфтугўи сиёсї маљмуи њама амалњои нутќиро, ки дар бањсњои сиёсї 

истифода мешаванд, инчунин ќоидањои сиёсати давлатиро ташкил 

медињад, ки бо анъанањои мављуда ва таљрибањо исбот шудаанд. Вазифаи 

оммавии гуфтугўи сиёсї иборат аз он аст, ки ба мурољиаткунандагон 

амалњо ва бањоњои зарурии «аз љињати сиёсї дуруст» -ро талќин мекунад.  

Дар суњбати сиёсї хусусияти институтсионалии он таъкид карда 

мешавад: муошират на дар байни одамони муайян, балки дар байни 

намояндагони институтњои иљтимої (њукумат, парлумон, ташкилоти 

љамъиятї ва ѓайра) ва намояндагони як институти дигари иљтимої ё 

иштирокчиён сурат мегирад. 

Бо сиёсат дар љомеаи муосир вазифаи мушкиле њампањлўст - ќарорњои 

ќабулшуда бояд барои ВАО љолиб бошанд. Маълум мешавад, ки низоми 

сиёсї ва васоити ахбори омма, махсусан, телевизион ба њам пайвастанд ва 

њамдигарро тањрик медињанд.  

Ончунон ки муњаќќиќи тољик, профессор А. Азимов менависад, 

“телевизион як ќисми муњим ва асосии ВАО мањсуб ёфта, худро њамчун 

нишони низоми намояндагии манфиатњои шањрвандон ва дар як ваќт 

объекти диќќати элитаи сиёсї ва институтњои расмї шиносонида аст. Дар 

замони муосир телевизион хусусиятњои мусбат ва манфиро ба худ касб 

намуд. Телевизион на танњо ба шахсиятњои алоњида, балки ба љомеа, 

муносибатњои сиёсї, «бозињои сиёсї», муносибати љамъиятї ва њокимият 
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таъсири бевосита расонида, муносибатњои навро ба вуљуд меоварад. Аз ин 

рў, њар як ќувваи сиёсї кўшиш менамояд, ки пеш аз њама, ВАО-ро, 

мазхсусан, телевизионро зери назорати худ ќарор дињад, онро самаранок 

ба манфиати худ истифода барад. Бо ёрии телевизион њукумат ва дигар 

ќуввањои сиёсї ањолиро аз маќсадњои худ, ниятњо ва арзишњои сиёсати худ 

ва ташкили муносибатњо бо љамъият, омма дар ташкили намояндањои 

њукумат, аъзоёни элитаи идоракунанда, дастгирии эътибори 

сиёсатмадорони мувофиќ, анъанањо бо иттилоот таъмин мекунанд. Дар 

тамоми њолат њукумат ва ќуввањои сиёсї кўшиш ба харљ медињанд, ки 

ВАО, бахусус, телевизионро назорат кунанд ва зери таъсири худ ќарор 

дињанд» [148, 99-100]. 

Ин андешањои муњаќќиќи тољик А. Азимов то андозае моњияти сиёсии 

фаъолият дар телевизионро бозгў намуда, барои дарки мафњуми суњбати 

сиёсї (дискурс), ки љузъи муњимми ин раванд аст, замина фароњам меорад, 

зеро аксар њолат роњандозии њадафњо тавассути ин навъи фаъолият сурат 

мегирад.  

Гуфтан мумкин аст, ки гуфтугўи сиёсї бо суњбати ВАО аз як силсила 

буда, ба мо имконият медињад, ки фарзияро дар бораи бархўрди дискурс ба 

назар гирем. Васоити ахбори омма њамчун василаи пурќудрат эътироф 

шудаанд, зеро муошират ё суњбати сиёсї њамеша тавассути дискурси 

васоити ахбори омма роњандозї мегардад. Дар як суњбати журналистї, 

ВАО миёнарави байни сиёсатмадорон ва мухотабони онњо (аудиторияи 

васеъ) мешаванд. Бояд ќайд кард, ки сохторњои сиёсї ва равандњои сиёсии 

дар онњо ба амаломада барои аудиторияи васеъ пўшида мебошанд. 

Воситањои ахбори омма ба як платформаи таќрибан беназири муоширати 

байни сиёсатмадорон ва оммаи васеъ табдил меёбанд.  

Пажуњишгари васоити ахбори оммаи Олмон Н. Болтс [23] ќайд 

мекунад, ки «пештар асрори њукумат пинњон нигоњ дошта мешуд, имрўз 

сиёсатро муносибат бо ВАО муайян мекунад. Сиёсатмадорон, албатта, 

њамеша амал мекарданд, аммо имрўз онњо воќеан гўё ба касе, ба монанди 

њунармандон дар кино табдил ёфтаанд. Онњо на танњо дар парламент, 
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балки пеш аз њама, дар ВАО амал мекунанд. Љои амалиёти сиёсиро имиљи 

электронї мегирад ва сиёсатмадори муваффаќ, дарвоќеъ, на як корманди 

сиёсї, балки ситораест ба он маъно, ки дар ВАО худро дуруст муаррифї 

карда метавонад. Инро метавон политеймент, яъне њамоњангии сиёсат бо 

ахбор ва таблиѓ номид».  

Ин муњаќќиќ дар идомаи андешањояш баён мекунад, ки сиёсат имрўз 

бе иштироки телевизион вазифаи худро анљом дода наметавонад ва 

вазифаи миёнаравии ВАО имрўз беш аз пеш муњим гардидааст, зеро 

намояндагони сохторњои сиёсї хуб медонанд, ки ягона роњи муаррифии 

онњо тавассути навори телевизион имкон дорад, аз ин рў, барои расидан ба 

он кўшиш мекунанд. 

Идомаи андешањои ин муњаќќиќ љолиб аст, ки мегўяд, аммо ин љо як 

масъалаи дигари муњим ба миён меояд, ки онро танњо сиёсатмадорон ва 

кормандони ВАО медонанд. Ин махфияти њадафњои сиёсї аст, ки дар 

наворњои телевизион њељ гоњ пайдо намешавад ва он чи бинанда мебинад, 

устурае беш нест. Вале, мушкил он аст, ки аз љузъи мифологии гуфтугўи 

ВАО канорагирї кардан ѓайриимкон аст ва инробисёре аз муњаќќиќон њам 

тасдиќ мекунанд.  

Маълумот муњимтарин силоњи сиёсии асри ХХ1 мебошад. Илова бар 

васоити ахбори классикї, технологияњои шабакавиро, ки манбаи асосї ва 

воситаи таъсири нарм шудаанд, алоњида ќайд кардан лозим аст. Бо ёрии 

технологияњои интернетї, «таљовузи молекулавї дар њастаи фарњангї»-и 

љомеаи муайян, тавре А. Грамши [37], мегўяд, сурат гирифта истодааст ва 

боиси нигаронї аст, ки ин кор ба таври хеле «нарм», ноаён шуда истодааст, 

аммо илољи пешгирии он айни замон вуљуд надорад. Консепсияи «ќувваи 

нарм» барои њамгироии умумї гўё равона шудааст, аммо асосњои 

консепсияњои миллиро вайрон карда истодааст. 

Ин чунин маъно дорад, ки бо љамъоварии миллионњо тамошобин, 

шабакањои иљтимої ба силоњи маърифатї, иттилоотї ва ташкилї табдил 

ёфтанд.  
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Афзудани наќши иттилоот дар њаёти инсони муосир, пароканда 

кардани муњаррики раванди бомароми таърихї боиси эљоди як љомеаи 

љањонии шабакавї шудааст, ки аз урфу одат ва фарњангњои миллї дур 

мондааст.  

Дар асл, амалњои иттилоотї ба як навъи силоње табдил ёфтаанд, ки аз 

љониби неруњои сиёсї истифода мешаванд. Бо ин ё он роњ, љанги иттилоотї 

њамеша љанг барои идораи афкор ва аќидаи љамъиятї аст. Ин сухани асри 

гузашта имрўз ба воќеият табдил ёфтааст: «бо доштани маълумот шумо 

дунёро идора карда метавонед». Ин воќеият аст, њарчанд ки на њамеша 

гуворост. 

Гуфтугўи иљтимої ва сиёсї хусусиятњои хоси худро дорад. К. В. 

Никитин [144] гуфтугўи сиёсии ВАО-ро чунин таъриф мекунад: «Дискурси 

сиёсии ВАО як падидаи мураккаби муоширатист, ки ба мубориза барои 

њокимият тавассути ташаккули афкори љамъиятї равона карда шудааст, аз 

љумла матн њамчун натиљаи шифоњии сухан, контекст – вазъияти иљтимої-

фарњангї, инчунин воситањои махсуси забонї, ки ба њадафњо ва вазифањои 

гуфтугў љавобгў мебошанд. Дар асри ХХI суњбати сиёсї таќрибан аз 

мусоњибаи ВАО људонопазир аст. Имрўз сиёсатмадори бонуфуз он шахсеро 

номидан мумкин аст, ки ўро дар телевизион аксар ваќт намоиш медињанд 

ва исмаш дар рўзномањо ва дигар васоити ахбори омма зикр мешавад. 

Бисёре аз сужетњо дар наворњои иттилоотии рўз танњо ба шарофати 

шарњњои коршиносони сиёсї ањамият пайдо мекунанд. 

Мантиќи њамкории шахсони сиёсї бо ВАО асосан дар он ифода 

меёбад, ки изњороти сиёсатмадор бо њадафи интишор ё намоиш додан дар 

телевизион омода мешавад ва ВАО онро чї гуна инъикос мекунанд. Аз як 

тараф, васоити ахбори омма як соњаи анъанавии татбиќи сиёсати давлатї 

мебошанд ва њамчун идеали љомеа онњо метавонанд яке аз минбарњои 

худшиносии љомеа ва сиёсатмадорон бошанд, зеро рўзноманигорон барои 

мардум ба сиёсатмадорон дар бораи озодї, демократия ва тањаммулпазирї 

суолњои доимї медињанд. Аз тарафи дигар, ба шарофати васоити ахбори 
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омма, сиёсат асосан њамчун як намоиш ќабул карда мешавад, ки 

тамошобинонаш њамаи мо мебошем» [144]. 

Ин андешаи муњаќќиќ дуруст аст, ки воситањои ахбори омма чун 

воситаи анъанавї барои љомеа ба як минбари эътимод мубаддал 

гардидаанд ва афкори љомеаро ба худ љалб мекунанд, зеро мардум ба онњо 

бовар мекунанд. Дар мавриди муносибат бо сиёсат њам бо муњаќќиќ 

мувофиќ омадан мумкин аст, аммо ба он ќисмати андешааш, ки «ба 

шарофати васоити ахбори омма, сиёсат асосан њамчун як намоиш ќабул 

карда мешавад, ки тамошобинонаш њамаи мо мебошем», чандон мувофиќ 

нестем, зеро ба назари мо, ин шарофат нест, ки тавассути ВАО сиёсат дар 

назари омма ба як намоишнома табдил меёбад.    

Дар тањќиќоти муосир консепсияи суњбати сиёсии ВАО дар ду самти 

асосї пешбинї шудааст:  

- суњбати сиёсии ВАО - формати ВАО барои рўшан кардани 

мафњумњои сиёсї;  

- суњбати сиёсии ВАО - тартиби муќаррарии эљоди матни ВАО дар 

њолати тавсиф ва тафсири воќеияти сиёсї.  

Ањамияти омўзиши гуфтугўи сиёсї дар ВАО якљо бо раванди глобалии 

миёнаравии сиёсат шарњ меёбад. Муњаќќиќони Ѓарб дар бораи пайдоиши 

чунин чизе, ба монанди демократияи ВАО, ваќте ки љомеаи сиёсї 

мувофиќи принсипњои истењсолии ВАО ташкил карда мешавад, њадс 

мезананд. Дар ин њолат, аз нуќтаи назари сиёсї танњо он чизе, ки дар ВАО 

пайдо шудааст, дарк карда мешавад. Н. Болтс менависад, ки раванди 

сиёсиро имрўз «бофтањо ва ба сиёсат насбкунињои ВАО фаро мегирад ва 

њатто роњи кўтоњтарини дастрасии сиёсатмадор ба мусоњиба ва изњорот 

њамвор карда шудааст. Ин љо гўё њељ монеае нест»[23].  

Дар заминаи дурнамои демократияи расонаї, О.Ф. Русакова таърифи 

зерини суњбати васоити ахбори оммаро пешнињод мекунад: он 

«миёнаравии иртиботии нињодњои сиёсї ва љомеа аст, ки дар заминаи 

рушди љомеаи шањрвандї ба демократияи дар ВАО нигаронидашуда 

табдил меёбад» [117]. 
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Маълум мешавад, ки дискурси сиёсии ВАО як падидаи муоширатї 

буда, њадафњои мушаххас дорад. Њар як мањсули суњбати сиёсии ВАО 

маънии татбиќи њокимиятро дар ин ё он марњила ифода мекунад. Њадафи 

мусоњибаи сиёсии расонањо сабќат барои ќудрат, ба њокимият расидан, 

амал кардан ва њифзи ќудрат аст. Бо таъсир расонидан ба афкори 

љамъиятї, суњбати сиёсии ВАО ба маќомот имкон медињад, ки ба њадафњои 

худ бирасанд.  

М. Ю. Маркеева [143] яке аз параметрњои муњими иртиботи сиёсиро 

баррасї мекунад, ки ќобилияти мутобиќшавї ва устувории воќеии низоми 

сиёсиро дар назар дорад. А.В. Груша бо ў мувофиќ аст ва ќайд мекунад, ки 

ошкорбаёнии сиёсат механизмњои самарабахшро талаб мекунад, зеро ин 

талаботи љомеа аст. Муњаќќиќ ќайд мекунад, ки муоширати сиёсї барои 

фаъолияти муваффаќонаи низоми сиёсї тибќи ќоидањои «ошкорбаёнї» 

зарур аст. Дар он «ВАО на танњо воситаи муоширати байни сиёсатмадорон 

ва шањрвандон мебошанд, балки инчунин мавзуи ташаббускор - дар 

ташкили «рўзнома» мебошанд, ки манфиатњои иштирокчиёни гуногуни 

раванди сиёсиро ба таври возењ баён мекунанд, вазъро тањлил мекунанд, 

«мушкилоти таъљилї»-ро муњокима мекунанд ва гўё амали маќомотро 

назорат менамоянд» [39].  

Арзиши пурраи муколамаи шањрвандї, ки муносибатњои демократии 

байни маќомот ва љомеаро ба вуљуд меорад, бо имкониятњои ВАО таъмин 

карда мешавад. А. В. Груша [39] менависад, ки «дар як кишвари каммиллат 

ва ё сермиллати дорои фарњанги ѓанї ... њалли масъалаи муколамаи 

миллатњо ва муттањидсозии љомеа тавассути ВАО таъмин карда мешавад».  

Суњбати иљтимої ва сиёсї дар ВАО корбасти устуворе дорад ва 

метавонад афкори умумро дар сатње, ки љомеа ба он ниёз дорад, нигоњ 

дорад.  

Ин амали ВАО тавассути таъсиррасонї сурат мегирад. Љињати 

таъсирбахшии фаъолияти ВАО, ки аз нигоњи психологї тасдиќ шудааст,  

пеш аз њама, ба он вобаста аст, ки касе барои тафтиши хабарњо ваќт 

надорад. Яъне, шањрванди љомеаи муосир ба иттилооти пешнињодшуда 
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вобаста аст ва инро кормандони ВАО хуб медонанд. Боварї ба васоити 

ахбори омма нишони изњори иштирок аз љониби бинандагон дар 

воќеиятњои иљтимої мебошад.  

Телевизион њаёти фаъоли сиёсиро дар пардаи худ инъикос мекунад ва 

онро ба таври худ нишон медињад. Яъне, пардаи телевизион барои бинанда 

воќеияти бузурги маљозиро ба вуљуд меорад, ки воќеан њам, афсун мекунад, 

боиси пайдоиш ва њзур дар олами хаёлњо мегардад. Дар роњаткурсї дар 

назди телевизор нишаста, њама метавонанд худро бо дард ё шодии 

кишвари худ шарик эњсос кунанд ва дар ин раванд бо таъсири телевизион 

худро шахси зарурї дар ин равандњо тасаввур намоянд. Ончунон ки Н.Б. 

Кириллов [72] менависад, «бо нишон додани вазъиятњо ва бархўрдњои 

гуногун, телевизион тамоми ѓояњо ва арзишњоеро, ки имрўз барои љомеаи 

мо дар маљмуъ, ањамият доранд, њамчун як «таќвими зинда»-и ягонагии 

иљтимої таљдид менамояд. Телевизион дар шароити њозира, аз рўи 

табиате, ки дорад, яъне бо мурољиат ба омма, вокунишеро ба вуљуд 

меорад, ки дар доираи намоиши телевизионї њосил шудааст. Аз ин љињат, 

он фарќиятњои иљтимої ва фарњангиро ба эътидол оварда, аз шахсони 

мухталиф як навъи «љомеаи тамошобин»-ро ба вуљуд меорад, як љомеаеро, 

ки њама ба њам умумият доранд, яъне, њама тамошобинанд».  

Суњбати телевизионї чун рукни низоми таъсиррасонии иттилоотї дар 

њаёти љамъиятї мавќеи муайянро ишѓол мекунад. М. Е. Фролов [146] ќайд 

мекунад, ки «њамчун категорияи байнисоњавї баромад карда, суњбати 

телевизионї на танњо њамчун маљмуи аломатњои лингвистї ва визуалї, 

балки њамчун падидаи иљтимої-фарњангї ба назар мерасад».  

Мо суњбати сиёсии телевизиониро њамчун падидаи коммуникатсионї, 

ки ба сохтори иљтимої ва сиёсї дохил карда шудааст ва мањсули 

фаъолияти мутахассисони телевизион мебошад, ќабул кардаем, чун 

суњбати телевизионии сиёсї масрафи бенињоят зиёди нерў, дониш ва 

мањоратро талаб мекунад. 

Омўзиши маљмуи усулњо, роњњо ва воситањои омўзиши маводи 

иттилоотї дар ихтиёри илми љомеашиносї мебошад. Шояд усули 
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маъмултарини дар илм татбиќшуда тањлили мундариљавї бошад. 

Аксарияти тањќиќоти дохилии барномањои телевизионї бо истифодаи 

тањлили анъанавии мундариљавї анљом дода мешавад. Асос дар онњо кашф 

кардани ќонунияти миќдориву мундариљавии хабар мебошад. Љузъњои 

миќдорї тавассути «бахш»-и матн ва «маънои аслии» он кашф карда 

мешаванд. Њамзамон, дар назар дошта шудааст, ки маънои пурраи хабар 

аз бисёр љињатњо набояд аз миён равад.  

Ба дискурс инчунин мафњуми матн, категорияњои пайвастагї ва 

якпорчагї хосанд. Хати муошират дар суњбат - интиќоли иттилоот дар 

бораи вазъияти мушаххас мебошад. Дар суњбат чунин усулњои муошират, 

ба монанди интонатсия ва ритмика, мантиќї, маъної, расмї ва 

грамматикї мављуданд; њамаи онњо пурра дар бахши таблиѓотї њузур 

доранд ва воњиди сохтори расмию њамоњангсозии њамаи љузъњои онро 

фароњам меоранд.  

Мафњуми бутун будан нисбат ба муошират васеътар буда, на танњо 

љанбањои расмии интиќол, балки љанбањои маъної-прагматикии иртиботи 

маъної-интерактивии суњбатро низ фаро мегирад. Бутунии мавзуї 

муњимтарин категорияи гуфтугў мебошад, ки дар такрори баъзе ангезањо 

ва ашё ифода ёфтааст. 

Ин категория бо коммуникатсияи њамгирошудаи маркетингї 

умумияти бештар дорад, ки дар он мавзуи муайяни хабар тавассути 

пешнињоди ѓояњои пешбар дар якчанд шаклњои муошират ба 

истеъмолкунанда интиќол дода мешавад.  

Дар муайян кардани ин мафњум ду роњи асосї вуљуд дорад: суњбат 

њамчун шакли гуфтор ва њамчун матни мувофиќ. Дар њолати аввал, 

тањлили суњбат муайян кардани муносибати байни истифодаи махсуси 

забон ва сохторњои васеи иљтимоию фарњангиро дар бар мегирад. Дар 

њолати дуюм, асоси усули гуфтугўро назарияи банаќшагирии матн ташкил 

медињад.  

Мувофиќи ин назария, њангоми тартиб додани матн муаллиф аз рўи 

сохторњо ё маълумоти умумї дар бораи ин гуна матнњо амал мекунад. 
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Муваффаќият ё нокомии таълифи матн ба наќшаи дар назардоштаи 

муаллиф - системаи таркиби асосї, мањорати хулосабарорї нисбат ба 

вазъияти муайян вобастагї дорад.  

Наќшањо намунањои даќиќи зуњури мушаххаси вазъият ё матн 

мебошанд. Онњо, тавре ки дар «Методњои тањлили матн ва гуфтугў» (Тичер 

Майер, Водак ва Веттер, 2009) муайян шудаанд, барои тавлиди матн хеле 

муњиманд: онњо ќолибњое њастанд, ки ба њадафи муайян оварда 

мерасонанд.  

Сенарияњо наќшањое мебошанд, ки амалњои пешбинишударо барои 

истеъмолкунандагони муошират муайян мекунанд. Чї гуна будани сенария 

ба шахсияти муаллиф, ваќт, макони навиштани матн ва дигар њолатњо 

вобаста аст. Њамаи ин маънои онро дорад, ки матн ва сохтори махсуси 

семантикии он муњиманд. 

Маљмуи равишњо, таърифњо ва тафсирњои гуногуни падидаи суњбат ба 

андозае бузург аст, ки аксар ваќт мафњуми «гуфтугў» (дискурс) бетафовут 

боќї мемонад, зеро чунин мешуморанд, ки ин аллакай ба сохтори 

донишњои умумї шомил шудааст ва ба таври мустаќим ё ѓайримустаќим 

шарњи иловагї талаб намекунад, гуфтугў омўзиши механизми 

функсионалии воњидњои мушаххаси тањлилро фаро мегирад.  

Дар њаќиќат, мафњуми суњбат дар забоншиносї, забоншиносии ВАО, 

публитсистика ва адабиётшиносї њангоми тањлили асарњои гуногуни 

матнї (бадеї, матнњои махсус, маросимї ва ѓ.) ва аксар ваќт ба тасдиќи 

мавќеъњо ё аќидањои муайяни назариявї васеъ истифода мешавад. 

Муњаќќиќ Г. Маклюэн [87] ќайд мекунад, «доираи ин мафњум ва тарзи 

њалли пешнињоди он то њол норавшан аст ва њатто дар илмњои гуманитарї, 

масалан, забоншиносї, иртиботи фарњангї, назарияи адабиёт, 

фарњангшиносї, журналистика, иртиботи телевизионї, мафњуми гуфтугў 

ба таври васеъ баррасї мешавад ва дорои миќдори зиёди арзишњо ва 

нобаробарињост, ба истиснои он соњањои дониши назариявї, ки дар онњо 

ин мафњум то андозае мушаххас шудааст». 
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Тавре ки ба мо аз ибтидои солњои 60-уми асри гузашта маълум аст, 

калимаи «дискурс» («гуфтугў») бо маънои фалсафї алоќаманд шуда, 

тадриљан таѓйир меёбад, аммо як ќатор маъноњои муњим бидуни тайѓироти 

љиддї боќї монданд, ки дар навбати худ ба пайдоиши маъноњои дигар 

таъсир гузоштанд ва боиси тавсеаи ин мафњуми гардидаанд. Аз ин рў, 

контексти ин мафњум маъноњои зарурии онро дар бар гирифта, робитаи 

байни онњоро барои тавсифи тамоми мавќеъњои истифода ва корбариаш 

ифода менамояд. 

Тањлили адабиёти илмї нишон медињад, дар соњањои гуногуни илмњои 

гуманитарї, дар њаќиќат мумкин аст шумораи зиёди иртибот бо калимаи 

«дискурс» пайдо шавад, ки аз љињати маъно аз якдигар фарќ кунанд. 

Масалан, агар забоншиносон дар бораи хабари таблиѓотї ё гуфтугў дар 

бораи таблиѓот суњбат кунанд, пас онњо маънои дигари гуфтугўро нисбат 

ба он ки, масалан, як равоншиноси иљтимої, ки дар суњбат дар бораи 

табъиз бањс мекунад ё суњбат дар бораи нажодпарастї дар шакли хеле 

љаззоб, дар назар дорад. Илова бар ин, њатто дар як соња, масалан, дар 

соњаи лингвистї, маљмуи пурраи тафсирњои гуногуни мафњуми «суњбат» 

мављуд аст, ки бо мафњуми «матн» омехта мешавад ё аз ин мафњум бо 

љузъиёти алоњида фарќ мекунад. Бояд ќайд кард, ки дар сурати омўзиши 

мафњуми «дискурс», диќќати муњаќќиќон, чун ќоида, ба забони зинда, 

муоширати табиї, эродњо, мусоњибањо равона карда шудааст. 

Муњаќќиќони матн дар навбати худ ба сохтори забон, навиштан, графика, 

иншо, ёддоштњо, сужет диќќат медињанд. Байни ин ду мафњум сарњади 

возење вуљуд надорад. Мафњумњои «дискурс» ва «матн» њангоми истифодаи 

њамаи воњидњои забонї бо вазифаи иртиботї, сарфи назар аз шакли хаттї 

ва шифоњї, маънои умумї пайдо мекунанд. 

Ин ки истилоњи «дискурс» ва инчунин њама гуна истилоњи дигар, 

бештар дар ќиёс муайян карда мешавад, диќќатро ба худ љалб мекунад. 

Дар муносибат ба мафњуми «гуфтугў», «дискурс» як раванди иртиботи 

лингвистист, ки як навъ «муомилаи байни гўянда ва бинанда мебошад. 

Хусусияти чунин муомила як раванди шахсї мебошад, ки шакли онро 
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вазифаи иљтимої муайян мекунад. Дар навбати худ, матн инчунин раванди 

муоширати лингвистиро дар шакли хаттї ва шифоњї муаррифї мекунад ва 

њамчун иттилои рамзї ба њама бинандагон ё расонањо фиристода мешавад. 

Илова бар ин:  

- матн љузъи фаъол нест, вале суњбат њамеша интерактивї аст;  

- матн метавонад кўтоњ ё дароз бошад ва суњбат њамеша њаљми муайяне 

дорад;  

- матн иртиботи сатњии љузъњои дар сохтори сатњї ба ќайд 

гирифташударо дорад ва гуфтугў сохтореро ифода мекунад, ки иртиботи 

амиќ дорад;  

- матн бештар абстракт ва суњбат мушаххасу прагматикї аст. 

Суњбатро бо системаи забон мухолиф шуморидан мумкин аст: Љумла як 

сохтори беканори номуайян, сухани зиндаи шахс дар амалро ифода 

мекунад. Гуфтугўро њамчун як ќисми раванди муошират баррасї кардан 

мумкин аст. 

Њамин тавр, системаи шаклњои замони гузашта дар забони англисї бо 

истифодаи гуногун барои интиќол ва ифодаи њама гуна рўйдодњо дар 

ќитъаи муайян истифода мешавад. Аён аст, ки ин таърифњо ва тафсирњои 

«дискурс» ихтилофи назаррас доранд. Пеш аз њама, гуфтугў бо њама гуна 

изњороте муайян карда мешавад, ки њузури гўянда ва бинандаро (њатто 

ѓайримустаќим) муайян мекунад.  

Аксар ваќт, гуфтугў њамчун таъсири лафзии маќсаднок ба нафари дар 

муошират ширкаткунанда пешбинї шудааст. Аз ин љо, суњбати нутќї, ки 

дар доираи он њама гуна гуфтугў ва сухани оддї људо карда мешаванд, 

пешакї хуб омода шуда мебошад.  

Муњим он аст, ки тафсири гуфтугў (дискурс) дар дањсолањои охир ба 

таври назаррас таѓйир ёфтааст. Агар дар солњои 60-70-уми асри гузашта 

гуфтугў њамчун пайдарњамии алоќаманд ва њамоњангшудаи љумлањо ё 

амалњои нутќї фањмида шуда бошад, пас дар муќаррароти фањмиши 

муосир суњбат падидаи душвори коммуникатсионї, аз љумла, илова бар 
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матн, инчунин омилњои экстралингвистї, донистани љањон, аќидањо, 

муносибатњо, њадафњо мебошад, ки барои фањмиши умумї заруранд. 

Муайян кардани зарфият ва захирањои теледискурс ва дарку фањми 

маънињои асосии он ба маќсад мувофиќ аст. Дискурс – ин асосу заминаи 

њаёти инсон «дар забон» аст, ки онро муњаќќиќ Б. М. Гаспаров мављудияти 

забонї меномад: Њар як амали истифода аз забон. Ба ин сифати худ он ба 

худ гирифта ва њам маљрои њодисаю воќеоти нодирро таљассум мекунад, ки 

зимни онњо ва барои онњо эљод шуда бошад. Ба он чунин  вазъу њолатњо 

марбутанд: 1) майлу хоњишњои иртиботию муоширатии муаллиф; 2) 

муносибати мутаќобилаи муаллиф ва суроѓа (адресат); 3) «вазъу њолатњои» 

имконпазир, моњиятдор ва њам тасодуфї; 4) хосиятњои маљмўї ва умумии 

идеологї ва фазою муњити услубии давру замон ва он муњити мушаххаси 

шахсиятњо, ки иттилоъ ва хабару маълумот мустаќим ва ё ѓайримустаќим 

ба онњо нигаронида шудаанд;  5) хосиятњои жанрї ва услубии худи иттилоъ 

ва хабар ва њам он вазъу њолати иртиботию муоширатї, ки дар он ворид 

мегардад; 6) аксари њамонандињо ва мувофиќату мушобењот, ки ба ягон 

тариќ ба мењвари амалкарди забон афтида мондаанд.  

Дар «Он-Лайн-Энсиклопедия» («Кругосвет») дискурс ба маънии умумї 

чунин муайян карда шудааст: «(фр.discours, англ.discourse, аз лот. discursus 

- «ба пешу ќафо давидан»; «њаракат»,  «даврагардиш», «суњбат» 

«мусоњиба», «муколама», «гуфтугў»), нутќ, раванди фаъолияти  забонї; 

воситаю василаи гуфтугў, суњбат ва муколама». Дар њамин љо њамчунин 

гуфта мешавад: «Таъйиноти мушаххас ва аз љониби умум ќабулшудаи 

«дискурс», асари арзишмандии володошта ва ё репликаи яклањзаина дар 

муколама (диалог) – дар худ ќисму њиссаи маљрои босуръат 

њаракаткунандаро таљассум мекунад, ки тамоми њолату мавридњои 

истифодаи онро фаро гирифта, мустасно њам нест, ки мањз њамин ба 

густариши васеи ин истилоњ дар дањсолањои ахир сабаб шудааст».  

Э. Бенвенист[13] истилоњи «дискурс» (discours)-ро ба љои истилоњи 

«нутќ»  (parole) истифода кардааст. Муњаќќиќон В. В. Виноградов, С. 

Тодоров тањти мафњуми «дискурс» матни алоќамандро эътироф кардаанд. 
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П. Сгалл дискурсро њамчун муколама (диалог) муайян кардааст, К. 

Гаузенблаз – њамчун муоширати нутќї дар маљмўъ ва пайдоишу ташаккули 

он дар натиљаи амали нутќї онро маънидод намудааст.  

П. Серио 8 (њашт) маънии истилоњи «дискурс»-ро људо ва тасниф 

кардааст: 1) баробар ба мафњуми «нутќ» (тибќи андешаи Ф. Соссюр), яъне 

дилхоњ ифода ва гуфтугўи мушаххас; 2) воњиде, ки аз рўи њаљму андоза аз 

ифода-фраза калонтар мебошад; 3) таъсирбахшии ифода ба ќабулкунандаи 

он бо назардошти вазъу њолати гўйиш ва ифода кардан; 4) суњбат 

(мусоњиба) њамчун навъи асосии ифода ва гўйиш; 5) нутќу сухан аз мавќеи 

гўянда баръаки ќисса кардан, ки чунин мавќеъро ба эътибор намегирад 

(тибќи андешаи Э. Бенвенист) [13];  6) истифодаи воњидњои забонї, 

муњимияту арзишмандињои нутќии онњо; 7) навъи иљтимоан ва ё аз мавќеи 

иделогї мањдуд, масалан, дискурси феминистї; 8) сохтор ва бандубасти 

назариявї, ки барои тадќиќ ва омўзиши шарту шароитњои њосилнамоии 

матн таъйин шудаанд. 

Њамин тариќ, ба маънии васеътар ва дарку фањми њадди аќали 

«лингвистї» дискурс – ин фаъолияти љории нутќї дар ягон соња мебошад. 

Тибќи андешаи М.Е. Фролов, «дискурс – ин нутќ sui generis» аст, яъне дар 

моњияту љавњари худ мунфарид мебошад, аммо Н.Д. Арутюнова онро 

«нутќи ба њаёт воридгашта» эътироф кардааст»[146].  

Дигар навъу мавридњои истифодаи истилоњи дискурс солњои ахир аз 

доираи илм баромада, дар публисистика мустаъмалу муравваљ гаштааст, 

ки мансуб ба структуралистњо ва постструктуралистњои фаронсавї аст. 

Ќабл аз њама мансуб ва мутааллиќ ба М. Фуко мебошад, њарчанд дар 

асосноккунии чунин навъи истифодањо наќш ва маќоми боризро А. 

Греймас, Ж. Деррида ва Ю. Кристева соњиб мебошанд; баъдан чунин дарку 

фањм ќисман тавассути М. Пешё мушаххастар гардонида мешавад. Дар 

пасманзари чунин навъи истифоданамоињо майлу кўшишњо нисбати 

мушаххас кардани мафњумњои анъанавии услуб мушоњида мешаванд. 

Чунин тарзу тариќи фањмиши истилоњи «дискурс», њамчун истилоњи 

муштаќ ва онро ивазкунандаи «амалияи дискурсивї», ки Фуко истифода 



66 

 

намудааст, воситаю тарзи гўйишу гуфтугўро тасвиру тасаввур карда, 

њатман маънињои «кадом дискурс?» ва «дискурси кї?»-ро фаро мегирад, 

зеро муњаќќиќонро аксаран на худи дискурс дар маљмуъ, балки навъњои 

мушаххаси он ба худ љалб кардааст.  

Дар робита ба љанбаи вазифавї ва амалкард дискурс дар аксари 

тадќиќотњо амалан бо услуби вазифавї мувофиќат ва мутобиќат мекунад. 

Масалан, услубњои «илмї», «расмї-коргузорї», «публисистї», ки дар он 

мафњумњои «дискурси сиёсї» ва «дискурси рекламавї» њамчун зеруслубњои 

ВАО роиљанд. Дискурс — ин забони илмии муайян аст. Имрўз метавон оид 

ба дискурсњои филологї ва њам математикї њарф зад.  

Баъзе муаллифон њадс мезананд, ки дар масъалаи гузориши проблема 

дарку фањми бошууронаи бадеии воќеият (љањони љисмонї ва фарњангї) аз 

илмї андак фарќ карда меистад. Масалан, матни бадеии барои тањлил 

интихобшуда њамонанди маќолањои илмї оид ба забоншиносї якчанд 

бархурдњоро нисбати табиат, моњияту муњтаво ва вазифањои семиотикии 

дискурс нишон медињанд, ки вобаста ба вазъу њолатњои иртиботию 

муоширатї ва муќаррароти иштирокдорони дискурс мебошанд. Дар 

тафовут аз матнњои илмї проблематикаи мушобењи образнок муаррифї 

шуда, шарњу баёни он аз мансубияти  жанрии осор вобаста мебошад. Инро 

мавриди интиќод ќарор надода, мо шарњу истифодаи худро пешкаш 

мекунем: дискурсњои мухталиф он ќадар мухолифи њамдигар нестанд. 

Метавон гуфт, ки дискурс – ин муродифи калимаи «шакл» аст; агар 

мушаххастар гўем: «як шакли наќлу ќисса» аст. Дар консепсияи мактаби 

лйежї «дискурс – ин њама он чиз аст, ки фономатн дар санад таѓйир 

медињад. Ин њамаи васоити нутќї аст, ки дар онњо муаллиф зуњур мекунад 

– шахсияти ў, маъмулан зуњури ў ва ё як навъ «њозир набудани ў». Ба ин 

маънї дискурс бо мафњуми «иљроиши вазифа» (амалкард) наздиктар аст, 

яъне чунин маънї дорад, ки тамоми васоити забонї, баромаду пайдоиш ва 

ташаккули сунъии нутќро таъмин мекунанд.  

Дар рисолаи доктории А. В. Флори чунин маънињои асосии мафњуми 

«дискурс» нишон дода шудаанд: 1) тамоми љанбаю пањлуњои ифода ва 
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зуњури шахсияти муаллиф (њама он чизе, ки мансуб ва марбут ба эстетикаи 

ў ва идеология мебошад); 2) тамоми низоми зуњуроти шахсияти забонї ба 

тариќи умумї; 3) низоми полифонии рамзњо (кодњо) (Р. Барт); 4) низоми 

дастуру муќаррароти шоирона, воситањои анъанавии ифодаи ин ё он 

мавзуъ; 5) услуб бо тамоми ѓановати маъноии ин калима (аз инфиродї то 

вазифавї). 

Вобаста ба тарзи фањмиши ин истилоњ дискурс дорои якчанд сохтор 

мебошад. Масалан, дискурс – њодисаи иртиботию муоширатї ба фреймњо 

асос меёбад, ки љои амал, вазифањои шахсони амалкунанда (актантњо), 

хосиятњои онњо, муносиботи байнињамдигарї, мавќеъњои 

байнињамдигарии актантњоро мефањмонад.  

Муњаќќиќ Л. Янг дар рафтори нутќии инсонњо се пањлую љанбаро 

људо карда меистад: вазъу њолат, дискурс ва манифестатсия. Тањти 

мафњуми дискурс ин љо ташкил ва созмондењии лингвистии иттилооти 

рамзнок, ки барои муоширон муњим аст, фањмида мешавад. Дар дискурс 

фаро гирифта мешаванд: сюжа, диалект (низоми омилњои 

сотсиолингвистика) ва диатип (майдони дискурсивї – маљмуи унсурњои 

моњиятан семантикї, регистри дискурсивї – њамонанди симо ва чењраи 

муаллиф, модуси дискурсивї – муносибат ба васоити муоширату иртибот, 

самту равия – суроѓаи (адресати) фардї ва ё вазифавї, марњилањои татбиќи 

дискурс – тарњрезї, сохтор ва бандубаст, баёни мазмуну моњият, хулосаю 

натиљањо, арзёбї, интераксия, яъне муњокимаи љамъбастї). Манифестатсия 

– ин шакли овозї (фонетикї) ва ё графики (хаттии) таљассуми дискурс 

мебошад.  

Дж. Мур ва М. Е. Поллак ду дараљаи шарњу тафсири дискурсро људо 

карда меистанд: сатњї (иттилоотї) ва амиќї (интенсионалї), яъне ба суроѓа 

(адресат) нигаронидашуда.  

М. Л. Макаров самтњои асосии тањлили дискурсиро људо карда 

меистад: шаклї, вазифавї, вазъу њолатї ва тафсирї. Тафсири шаклї – ин 

дарку фањми дискурс њамчун ташаккули болотар аз дараљаи љумла 

мебошад. Сухан оид ба ягонагии болотар аз фраза, љомеияти мураккаби 
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синтаксисї меравад, ки њамчун сархат ва ё якчанд реплика дар муколама 

ифода ёфта меистад. Ин љо дар мадди аввал низоми коннекторњо баромада 

меистад, ки бутунияти ин ташаккулро таъмин карда метавонад. Шарњи 

вазифавї ба васеи фањмиш – ин дарку фањми дискурс њамчун истифодаи 

забон аст, яъне нутќ бо назардошти тамоми зуњуроташ. Тафсири вазъу 

њолатии дискурс – ин ба эътибор гирифтани шарту шароит ва њолатњои 

моњиятии иљтимої, психологї ва фарњангї мебошад, яъне майдони 

тадќиќи прагмалингвистї.  

Хуллас, тањти мафњуми дискурс воситаи устувори муаррифї ва 

пешкаши мавзуи муайян бо лексикаи махсуси он, фразеология, бадеият, 

мантиќ (далелнокї), мисолу намунањо фањмида мешавад. 

Њамин тариќ, њатто аз шарњу баёни мухтасар њам дида мешавад, ки 

калима-истилоњи «дискурс» ба тариќе васеъ дарку фањм мешавад, ки 

амалан аз доираи як истилоњ хеле дуртар меравад.  

Дар шарњу таърифњои мухталифи дискурс маънии умумии он њифз 

карда мешавад. Аввалан, ин як чизи устувор, доимї, анъанавї ва тибќи 

ќоидаю дастурот сохташуда мебошад. Сониян, ин низом аст, яъне маљмуи 

унсурњои ќонунмандона алоќаманд мебошад. Дар худи ВАО ба маќсад 

мувофиќ аст, ки на раќобати ѓайрисолими персонажњо, балки низоми 

муайяне дида шавад. Дискурси сиёсии ВАО тасвиру тасаввуротњои 

воќеиятро ташкил медињанд. Дар худ ифода ва инъикоси њаќиќати воќеиро 

фаро мегиранд, биноан, бо он баробар буда наметавонанд. 

Њамин тариќ, дискурси сиёсии ВАО, ки дар худ вижагињои дискурси 

сиёсї ва дискурси ВАО-ро фаро гирифтааст, фаќат метавонад њадафи сиёсї 

дошта бошад.   
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БОБИ II  

 

ТАШАККУЛИ ШАБАКАЊОИ ТЕЛЕВИЗИОНЇ ДАР ВИЛОЯТИ 

ХАТЛОН ВА ЉАНБАЪЊОИ ГУНОГУНИ ФАЪОЛИЯТИ ОНЊО 

 
2.1. Пайдоиш ва ташаккули шабакањои телевизионї дар вилояти Хатлон ва 

махсусиятњои фаъолияти онњо 

 

Ба фаъолият шуруъ намудани телевизионњои мањалї дар љануби 

Тољикистон таърихи тўлонї надорад. Аввалин кўшишњои таъсиси 

муассисаи телевизионї дар вилояти Хатлон дар соли 1990 анљом дода 

шуданд. Худи њамон сол дар ноњияи Восеи вилояти Хатлон бо ташаббуси 

сокини мањаллї Камол Умаров телевизиони «Борбад» ба кор шуруъ намуд, 

ки яке аз аввалин студияњои ѓайридавлатї дар Љумњурии Тољикистон 

мањсуб меёфт. Дар ибтидо, бештар аз њама барномањои мусиќї пахш 

мегардиданд, вале давра ба давра моњият ва мазмуни телевизион такмил 

меёфт. Аз рўи маълумотњо, ин телевизион, омили асосї барои таъсиси 

телевизиони «Мављи озод» дар соли 2000 гардида буд, ки баъдан он њам бо 

сабабњои мушкилоти молиявї фаъолияти худро ќатъ намуд. 

Аксари телевизионњои мањаллї дар вилояти Хатлон дар давраи 

Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон таъсис дода шудаанд. Омўзиши 

таърихи телевизион нишон медињад, ки давраи љанги шањрвандї, ки дар 

соли 1992 оѓоз ёфт, замони таъсиси шабакањои иттилоотї бо маќсади 

ташкили љанги иттилотї бар зидди мухолифони њукумати конститутсионї, 

дар њоли ќатъ намудани фаъолияти Телевизиони марказии Тољикистон 

буд. Мањз њамин омилњо дар навбати худ ба ташкили Телевизиони Кўлоб 

ва баъдтар телевизиони шањри Бохтар (Ќўрѓонтеппа) мусоидат намуданд. 

24 августи соли 1993 ќарори Шурои вазирони Љумњурии Тољикистон 

тањти №624 «Дар бораи таъсиси телевизион ва радиои вилояти Хатлон» ба 

тасвиб расид. Тибќи ин ќарор аввалин пахши телевизиони Хатлон мебоист 



70 

 

дар моњи сентябри соли 1993 ба вуќуъ мепайваст. Аммо бинобар баъзе 

сабабњо сохтмон ва ба кор андохтани он то моњи марти 1994 тўл кашид. 

Дар оѓоз барномањои телевизиони Хатлон се маротиба дар як њафта 

(сешанбе, чоршанбе ва љумъа) тавассути мављњои Телевизиони Тољикистон 

пахш мешуданд. Барномањои «ТВ «Хатлон» дар њаљми 45 даќиќа бо пахши 

зинда дар байни барномањои марказии телевизион бо забонњои русї ва 

тољикї, соатњои 19:45 то 20:30 рўи мављ падид меомаданд. Њамин тавр, 

ваќти умумии пахши барномањои ТВ «Хатлон», дар як њафта 2 соату 15 

даќиќаро ташкил медод.  

Дар маљмўъ, ќисми зиёди барномањо дар шакли жанрњои иттилоотї-

публитсистї, махсусан дар жанри гузориш омода мешуданд. Бо вуљуди 

мањдуд будани дастрасї ба маълумоти сариваќтї ва даќиќ, дар он солњо 

барномањои ТВ «Хатлон» тамошобини зиёд доштанд.  

Дар ин боб мо тањлили маводи телевизиони миллии иљтимої-сиёсї, 

хусусиятњои татбиќи стратегияњои њамгирої дар маводи телевизионї, 

хусусиятњои ВАО ва аксуламалро ба мавзуъњои дорои ањамияти иљтимої 

пешнињод менамоем. Мо таърих ва хусусиятњои муассисањои телевизионии 

мањаллї ва љумњуриявиро, ки дар ќаламрави вилояти Хатлон пахш 

мешаванд, баррасї хоњем кард.  

Намояндагии Муассисаи давлатии «ТВ “Варзиш” (Спорт) дар 

минтаќаи Кўлоб. Соли таъсис - 1 январи соли 2017. Шумораи кормандон- 

як нафар: Назирмадов Д.Н. ба њайси мухбир ва наворбардори минтаќавї 

хидмат мекунад. Ин намояндагї аз раванди чорабинињои варзишї дар 

шањри Кўлоб ва ноњияњои минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон гузоришњо 

омода мекунад. Давомнокии гузоришњо аз 2 то 5 даќиќа аст.  

Бо Кумитаи љавонон ва варзиши Љумњурии Тољикистон, инчунин бо 

намояндагии ин кумита дар минтаќаи Кўлоб њамкорї мекунад. Инчунин 

мактубњо, изњорот ва даъвоњои шањрвандон ва варзишгаронро оид ба 

такмили фаъолият ба роњбарияти муассиса омода мекунад. Маводњо бо 

истифода аз усулњои мусоњиба ва мушоњида омода карда мешаванд. 
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Аксари маводњо ба барномаи варзишии «Хабар» (Вести) фиристода 

мешаванд.  

Намояндагии «ТВ Варзиш» дар минтаќаи Кўлоб барои тањияи маводи 

телевизионї видеокамера, микрофон ва таљњизоти компютерї дорад. 

Инчунин, намояндагї ба Интернет пайваст аст, ки барои интиќоли мавод 

дар њаљми гуногун истифода мешавад.   

Намояндагии муассисаи давлатии «ТВ Љањоннамо» дар минтаќаи 

Кўлоби вилояти Хатлон. Санаи таъсис: 15 марти соли 2008. Дар ибтидо 

намояндагї танњо як корманд (муњаррир Сафарзода М.Н.) дошт. Баъдтар, 

дар асоси шартнома боз ду корманди дигар (М. Ќурбон ба њайси оператор 

ва К. Амроќулов ба њайси мухбир) ба кор ќабул карда шуданд. Ин идора 

хабару гузоришњо ва маводњои дигарро аз рўйдодњои мухталиф њам аз 

шањри Кўлоб ва њам аз минтаќаи Кўлоб омода мекунад. Барномањои 

гуногуни фарњангиву фароѓатї низ барои тамошобинон омода карда 

мешаванд.  

Иттилоот ва маводњои пешнињодшудаи намояндагї ба барномаи 

иттилоотии «Хабар» фиристода мешаванд ва аз 2 то 6 даќиќа ваќти эфирро 

дар бар мегиранд. Кормандон инчунин, барномањои зеринро омода 

мекунанд, ки аз 15 то 28 даќиќа ваќти эфирро бо номњои «Шифобахш» 

(табиб), «Дармонбахш» (табобат), «Кишоварз» (корманди кишоварзї), 

«Роњњо - пайвандгари дилњо» банд менамоянд.  

Ин барномањо бо ташкилоту муассисањои Кўлоб ва минтаќаи Кўлоб 

робитаи зич дошта, инчунин дар асоси дархост ва аризањои шањрвандон 

мавод омода карда мешавад. Њангоми омода кардани мавод усулњои 

суњбат, мусоњиба, таљрибаи эмпирикї, пурсиш ва мушоњида истифода 

мешаванд. Намояндагї барои омода кардани мавод як камераи видеої, ду 

микрофон, як микрофони лапелї, таљњизоти компютерї ва видеокамераро 

истифода мебарад.  

Кормандони намояндагї барои фаъолияти бомуваффаќият дар 

инъикоси фаъолияти маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар шањри 

Кўлоб ва ноњияњои минтаќаи Кўлоб бо ифтихорномањои маќомот,  
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инчунин аз љониби Кумитаи телевизион ва  радиои назди Њукумати 

Љумњурии Тољикистон бо мукофотњо сарфароз гардонида шудаанд. 

Телевизиони «Мављи Озод» («Свободная волна»). Студияи 

телевизионии «Мављи Озод» 13 июни соли 1991 таъсис ёфтааст. Дар ибтидо 

муассисаи телевизионии «Мављи Озод» ба Кумитаи комсомолии ноњияи 

Восеи вилояти Кўлоб тааллуќ дошт, пас аз пошхўрии ИЉШС ин муассиса 

дар соли 1992 ба тавозуни Љамъияти сањњомии кушодаи «Самар»-и ноњияи 

Восеъ гузаронида шуд.  

Њадафи асосии ташкили студияи телевизионии «Мављи Озод» таъмини 

ањолї бо иттилои њам дохилиноњиявї ва њам миќёси љумњуриявї буд. 

Аввалин директори студияи телевизиони “Мављи Озод” Р. Буриев буд. Ду 

нафар аз кормандон занон буданд.  

Моњи октябри соли 1992 барномаи «Зангўла» барои мактаббачагони 

муассисањои таълимї пахш шуд, ки муњаррири он Рўзимади Тоњир 

(шодравон) буд. Ин барнома хусусияти зењнї дошт ва донишу малакаи 

хонандагони муассисањои тањсилоти умумиро намоиш медод.  

Аз соли 2005 инљониб студияи телевизионии «Мављи Озод» ба 

Љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Мављи Озод» табдили ном карда, 

айни замон (соли 2022) дар ин студия 8 корманд кор мекунад: 3 муњаррир, 3 

наворбардор, як муњандис-техник ва як муњосиб.  

Ѓайр аз ин, боз 6 нафар кормандон дар асоси шартнома ба кор ќабул 

карда шуданд. Директори ЉДММ «Мављи Озод» Р. Буриев, сармуњаррир - 

Х. Назриев, наворбардор - Х. Зуњуров, муњандис-техник - И. Ќодиров 

буданд.  

Студияи телевизионї бештар аз њама, навъи гузоришњои иттилоотии 

телевизиониро омода мекунад. Њамчунин, сабтњои видеої аз љараёни 

чорабинињо, љашнњо ва тантанањои гуногун намоиш дода мешаванд. 

Гузоришњои ахбор аз 2 то 5 даќиќаро дар бар мегирад. Барномањо ва 

лавњањо аз 10 то 20 даќиќа мебошанд. Барномањои хабариро Х. Назриев ва 

Н. Ризоева омода мекунанд.  
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Барномањои студияи телевизиони «Мављи Озод» љузъњои зеринро дар 

бар мегиранд: «Паём» (ахбор) - барномаи иттилоотї, «Афкор» (андеша) - 

барномаи сиёсї ва иљтимоию иќтисодї, «Чењрањо» (шахсиятњо) - барномае, 

ки фаъолияти шахсиятњои машњури Љумњурии Тољикистонро дар бар 

мегирад. «Маърифати њуќуќї» (маълумоти њуќуќї) - барномаи њуќуќї, 

«Дониш – сипар» - барномаи таълимї, «Бону» - барнома барои занон ва 

духтарон ва монанди инњо њам аз барномањои ин шабакаи телевизионї 

њастанд. Ин студияи телевизионї бо Муассисаи давлатии «Телевизиони 

Сафина» робита дорад.  

Студияи телевизионї дорои таљњизоти махсус барои омода кардани 

мавод, пахши барномањо ва ду видеокамера мебошад. Кормандони ин 

студия дар кори худ аз усулњои муосири телевизион, аз ќабили суњбат, 

мусоњиба, мушоњида, тањќиќоти журналистї истифода мебаранд. Бештар 

аз њама барномањои иттилоотї ва тањлилї намоиш дода мешаванд. 

Масоњати пахши студияи телевизиони «Мављи Озод» 60 километр 

мебошад. Аудиторияи ин студияи телевизиониро зиёда аз 250 њазор 

тамошобинон ташкил медињанд. Кормандони студияи телевизионии 

«Мављи Озод» Х. Назриев, Х. Зуњуров, Р. Буриев «Аълочии телевизион ва 

радиои Љумњурии Тољикистон» мебошанд. Инчунин хабару (паёмњо) ва 

гузоришњои студияи телевизионии «Мављи Озод» дар Телевизиони Сафина 

намоиш дода мешаванд. Кормандони студияи телевизиони «Мављи Озод» 

дар Шветсия, Федератсияи Россия ва Ќазоќистон курсњои такмили ихтисос 

ва бозомўзиро гузаштаанд (аз ќайдњои муаллиф дар суњбат бо директор ва 

кормандони ин студияи телевизионї).  

Аввалин барномањои љиддии телевизиони «Мављи озод»-и ноњияи 

Восеъ видеофилмњои «Муаллим» ва «Ќањрамонмодари мењнатќарин» 

буданд. Ба ѓайр аз ин видеофилмњо, дар моњи марти соли 1993 барномаи 

њарњафтаинаи «Навиди Восеъ» рўи эфир мебаромад, ки барандаи он Х. 

Зуњуров буд. Моњи январи соли 1994 барномаи њафтаинаи «Ниёгон» бо 

муаллифии Х. Назриев, шуруъ аз моњи феврал, субњу шоми шанбе дар 

барномаи иттилоотї-фароѓатии «Ширу шакар», рўзи якшанбе њар њафта 
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дар субњ ва шом барномаи иттилоотию фароѓатии «Шабнам» бо 

муаллифию муњарририи Р. Тоњиров пахш мешуданд [155]. 

Ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи телевизион ва 

радиошунавонї, аз 14 декабри соли 1996, №382, иборат аз 6 банд ва 36 

модда, инчунин бастани Созишномаи сулњ байни њукумат ва мухолифин ба 

таъсиси шабакањои нави телевизионї дар минтаќањои гуногуни Љумњурии 

Тољикистон мусоидат намуданд. Ќонуни мазкур мушахассоти таъсис ва 

фаъолияти телевизион ва радиоњои давлатї ва ѓайридавлатиро бо 

истифода аз моњвора, пахши раќамї, компютерї, аз љумла тавассути 

шабакаи байналмилалии интернет муќаррар намуда, принсипњои озодии 

баён, њуќуќи шањрвандон барои дастрасї ба иттилоот, этироми арзишњои 

маънавию ахлоќии инсон, риояти меъёрњои ахлоќию касбиро ба танзим 

медарорад.  

Шабакаи телевизион ва радиои «Ќўрѓонтеппа» яке аз аввалин 

шабакањои телевизионї баъд аз ќабули ќонуни мазкур ва имзои 

Созишномаи сулњ буд. Ин телевизион дар моњи августи соли 1999 аз ќайди 

давлатї ва пас аз гирифтани иљозатнома аз Кумитаи телевизион ва радиои 

назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, дар моњи августи соли 2000 

фаъолияти худро оѓоз намуд. 

Аввалин муассис ва директори телевизиони «Ќўрѓонтеппа» журналист, 

Аълочии матбуот ва фарњанги Љумњурии Тољикистон Умар Камолов буд. 

Аввалин барномаи “Телевизиони «Ќўрѓонтеппа» машњур ба «ТВ-5» 8 

сентябри соли 2000 пахш гардидааст.  

Таъсиси нахустин телевизиони мустаќил дар фазои иттилоотии 

минтаќаи собиќ Ќўрѓонтеппа (њозира Бохтар) дар таърихи шањри Бохтар 

сањифаи наверо кушод. Телевизиони мустаќил дар мављи алоњида њамарўза 

дар њаљми 5-6 соат ба тамошобинон барномањои љолиб пешкаш менамуд.  

Ба муносибати 20-солагии таъсиси ин шабакаи телевизионї 

хабарнигори нашрияи вилоятии «Хатлон» бо муассис ва директори ин 

шабака анљом ёфтааст, ки аз он маълумоти зарурї доир ба ин шабака 
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мављуд аст. Дар оѓоз мухбир мепурсад, ки телевизиони мустаќили 

«Ќўрѓонтеппа» кай ва чї тавр ташкил ёфт? [158]. 

Посухњои У. Камолов ањамиятноканд, зеро заминањои ташкил, њолат 

ва вазъи таърихии таъсис, нахустин кормандон, шароити корро бозгў 

менамоянд, аз ин рў, онњоро њамчун «таърихи зинда» тазаккур медињем: 

«Фаъолияти журналистии худро дар соњаи телевизион солњои 92-и асри XX 

аз телевизиони Кўлоб оѓоз бахшида, ба њайси мухбир, муњаррир ва баъдан 

сармуњаррир фаъолият доштам. Соли 1994 телевизиони «Хатлон» ба 

фаъолият оѓоз кард. Бо таклифи раиси њамонваќтаи идораи телевизион ва 

радиошунавонии вилояти Хатлон Б. Сайдалиев ба телевизиони «Хатлон» 

ба кор омадам. Дар он солњо имкониятњои техникии ТВ «Хатлон» хеле 

мањдуд буд. Њамагї 1 соат барнома месохтем ва тариќи мављи шабакаи 

љумњуриявї пахш мекардем. Дар 1 соат љой додани барномањои гуногун ва 

калонњаљм ѓайриимкон буд. Он солњо љавон будам ва касби худро хеле дўст 

медоштам. Мехостам студияи телевизиони мустаќил ташкил кунам, ки 

имконияти сохтани барномањои гуногун, калонњаљм ва жанрњои гуногуни 

телевизиониро дошта бошад. Ин орзуямро пинњон намедоштам. Баъзе 

њамкорон онро амалинашаванда фикр мекарданд, њатто чанде аз онњо 

орзуи маро афсона мепиндоштанд. 

Бо кўшишњои зиёд, даркўбии идорањои болої ба орзуи худ расидам. 

Соли 2000 нахустин телевизиони мустаќил дар минтаќаи Ќўрѓонтеппа ба 

фаъолият оѓоз кард. 

Ман медонистам, ки ташкили телевизион маблаѓи калонро талаб 

мекунад ва мушкилоти дигар ин гирифтани иљозатнома барои фаъолият 

буд. Барои пайдо намудани маблаѓ лоињаи хуб навиштан ва маблаѓгузорро 

пайдо намудан пеш омад. Дар омўзиш ва семинарњо иштирок намуда, 

навиштани лоињаро аз худ кардам. Лоиња навиштам ва ба ташкилотњои 

байналхалќї, дар Љумњурии Тољикистон фаъолиятдошта мурољиат кардам. 

Бо сабаби надоштани иљозатномаи фаъолият онњо лоињаро дастгирї 

намекарданд. Як мушкилоти дигари сарбастае буд, ки ин бо сабаби 
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надоштани таљњизоти техникї барои ташкили телевизион иљозатнома ва 

маблаѓ барои хариди таљњизот намедоданд. 

Хушбахтона, соли 1999 Дафтари сањроии Созмони Амният ва 

Њамкорї дар Аврупо дар шањри Бохтар лоињаи маро ќабул намуд ва иброз 

намуд, ки дар њолати гирифтани иљозатнома барои фаъолият дар 

харидории таљњизот ба мо мусоидат менамояд. Гирифтани иљозатнома 

мушкилоти зиёд дошт. Раиси њамонваќтаи шањри Бохтар Сирољиддин 

Валиев, сардори Раёсати фарњанги вилояти Хатлон Сафаралї Њалимов ва 

љонишини вазири наќлиёти љумњурї Неъматулло Мањмадалиев дар ин кор 

кўмаки беандоза намуданд. 

Махсусан, сањми С. Валиев дар ташкили нахустин телевизиони 

мустаќил зиёд аст. Мањз ў барои фаъолияти телевизион бино људо намуд ва 

њатто онро таъмир кард. Баъди гирифтани иљозатнома Дафтари САЊА дар 

шањри Бохтар низ бењтарин таљњизотњои замонавии телевизиониро дастрас 

намуданд. Њамин тавр, аз соли 2000-ум телевизиони «Ќўрѓонтеппа» ба 

фаъолият оѓоз намуд» [158]. 

Ба мављ баромадани мо њам як ќиссаи аљоиб аст. Моњи августи соли 

2000-ум аллакай њамаи мушкилот паси сар гардиданд. Аввалин 

кормандони эљоди ва техникиро ба кор љалб ва барои онњо дарсњои 

омўзишї ташкил намудем. Бояд ќайд намоям, ки на танњо телевизиони 

мустаќил «нахустин» буд, балки барои телевизион «нахустин» таљњизотњои 

раќамии наворбардорї ва танзим харидорї гардида буданд. Мо маќсад 

доштем, ки фаъолияти кории худро моњи октябр оѓоз бахшем. Аввали моњи 

сентябри соли 2000-ум раиси шањри Бохтар С. Валиев маро назди худ 

даъват намуд ва аз рафти омодагињо барои оѓози фаъолият пурсон шуд. 

Баъди шунидани андешањои ман, каме андеша карду гуфт: «Агар то рўзи 

љашни Истиќлолияти давлатї ба эфир бароем, хуб мешуд. Ман хислати С. 

Валиевро медонистам, ки гап гардондану бањс карданро хуш надошт ва 

шахси коргарро эњтиром мекард. 

Телевизион нозукї ва мушкилоти худро дорад. Тањия ва омода 

намудани барномањо як тарафи масъала бошад, ба мављ баромадану пахши 



77 

 

он масъалаи дигар аст. Мо дар муддати 3 рўз таљњизоти мављпахшкуниро 

васл кардем, санљиш гузарондем ва як рўз пеш аз љашни Истиќлолияти 

давлатии Љумњурии Тољикистон - 8 сентябри соли 2000-ум бори нахустин 

барномањои худро бо забони тољикї ва русї пахш намудем. 

Њар як кормандро дар ёд дорам, хизмати онњо њељ гоњ фаромўш 

намешаванд. Онњо сармуњаррир Мањмудљон Ализода, журналист ва ровї 

Акбар Ниёзов, журналист ва ровии забони русї шодравон Мурод Сотиев, 

журналистон Мошариф Ќурбонова, Зуњро Саъдуллоева, ровиёни љавон 

Шоиста Сангинова, Насиба, Заррина, наворбардорону танзимгарон 

Мањмуд Алиев, Зокир Зоиров, Манучењр Мирзоев, Бозор Водиев, Рустам 

Паливанов, Рамазон Одинаев мебошанд» [158]. 

Телевизиони мустаќили «Ќўрѓонтеппа»-ро дар њаќиќат метавон 

мактаби таљрибаомўзии журналистон номид. Дар давоми 20 соли фаъолият 

љавонони зиёде дар ин мактаб таљриба омўхтаанду имрўз соњибкасбу 

соњибњунаранд. Ман ифтихор дорам, ки телевизиони мо тавонист 

шогирдони хубро тарбия намояд. Онњо имрўз устодони кори худанд. 

Кормандони шабакаи телевизионии «Тољикистон» Таваралї 

Соњибназаров, Худойдод Раљабов, Суњбатулло Юсупов, Љамшед Каримов, 

шабакаи «Сафина» Мањмудљон Ализода, Манучењр Мирзоев, Абдурозиќ 

Мањмадшоев, Фотима Аббосова, Амонљон Мањкамов, рўзноманигорон 

Љамолиддин Сайфиддинов, Баракатулло Валиев, Салоњиддин Неъматов ва 

боз дањњо журналистони љавон таљрибаи аввалини журналисти 

телевизионро дар мактаби телевизиони мустаќили мо омўхтаанд. 

Айни замон, телевизиони «Ќўрѓонтеппа» ба таври худмаблаѓгузорї 

фаъолият менамояд. Бо ширкатњои мобилї, тиљоратї, соњибкорони 

инфиродї њамкорї доштем, молњои онњоро реклама мекардем ва аз њамин 

њисоб даромад мегирифтем. Дар баробари ин лоињањои гуногуни 

телевизионї пешнињод намуда, амалї месохтем. Ду соли охир бо сабаби 

пањншавии бемории сироятии коронавирус ва коњиш ёфтани корњои 

тиљоратї дар њама самтњо, низ ба мушкили рў ба рў гардид вазъияти 

молиявии телевизион каме коњиш гашт ва маљбур шудем, ки ќисме аз 
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кормандонро ба истироњат ва ќисми дигарашро ба шабакањои дигар 

гузаронем. 

Метавонем, њамкориро бо маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 

давлатии шањри Бохтар яктарафа гўем. Њамасола бо онњо ба маблаѓи 

муайян шартномаи њамкорї ба имзо мерасонем, бо онњо њамкорї мекунем, 

вале то охири сол ин маблаѓ пардохт намегардад» [158].  

Ба саволи мухбир, ки ояндаи телевизиони мустаќили «Ќўрѓонтеппа»-

ро чї гуна мебинед? У.Камолов чунин посух додааст: «Ба вазифаи раиси 

вилояти Хатлон таъйин шудани Ќурбон Њакимзода дар ВАО-и вилоят 

таъѓйиротњои куллї ба назар мерасанд. Масалан, дар соли 2019 аз њисоби 

буљаи вилоят људо гардидани 750 њазор сомонї барои телевизиони вилояти 

Хатлон ва 250 њазор сомонї барои нуќтањои хабаргузории шабакањои 

љумњуриявї дар вилоят, дар соли 2020 људо гардидани 500 њазор сомонї 

барои дастгирии рўзнома ва маљаллањои шањру ноњияњои вилоят 

табадуллоте буд дар соњаи ВАО-и вилояти Хатлон. Ба моњвора пайваст 

гардидани телевизиони «Хатлон» ва «Кўлоб», пардохти 500 њазор сомонї 

њамасола барои истифодаи моњвора аз њисоби буљаи вилоят дастгирии 

раиси вилоят Ќурбон Њакимзода барои кормандони телевизион ва 

мардуми вилоят буд. Умед дорем, ки раиси вилоят барои фаъол гардидани 

телевизиони мустаќили «Ќўрѓонтеппа» дар оянда дастгирї мекунанд” [158]. 

«Марњилањои рушди ТВ «Ќўрѓонтеппа»-ро муњаќќиќ Н. Маъмурзода 

шартан ба ду таќсим намудааст: 

Марњилаи якум – солњои 2000-2006, ки дар ин солњо њайати эљодї аз 

даврањои бозомўзї гузашта, барномањои телевизион батадриљ шаклу сабки 

худро касб мекарданд. Бо мусоидати сармоягузорон ба ин телевизион 

таљњизоти сабту танзими раќамї харидорї гардид. Мутахассисони 

техникию эљодї барои телевизион омўзонида шуданд.  

Марњилаи дуюм – аз соли 2006 то имрўз. Баъди он ки бо дастгирии 

Хазинаи байналхалќии Авруосиё соли 2006 мављпахшкунаки ТВ 

«Ќўрѓонтеппа» пурќувват гардонда шуд, пахши барномањои он дар 

баробари шањри Ќўрѓонтеппа, инчунин фазои иттилоотии шањри Сарбанд, 
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ноњияњои Бохтар, Вахш, ќисман ноњияњои Колхозобод, Хуросон ва А. 

Љомиро фарогир шуд. Њамчунин, моњи марти соли 2007 барои сохтмони 

бино ва манораи телевизиони «Ќўрѓонтеппа» замин људо гардид, ки ин 

имконият дод, то телевизион макони муайяни худро пайдо намуда, барои 

сохтмони бинои маъмурї ва бењтар кардани шароиту имконияти корї 

фазои мусоид фароњам шавад» [155].  

Шоистаи зикр аст, ки матлабњои нашрияњо њам, ки ба муносибати 

идњои касбї дар бораи чењрањои барљастаи шабакањои телевизионии 

минтаќавї нашр мешаванд, барои тањќиќи мо маводи хубе дода 

метавонанд. Масалан, матлаби пурмуњтавое, ки дар бораи яке аз чењрањои 

намоёни телевизиони вилоятии «Хатлон» Шералї Саид нашр шудааст, 

маводи хуберо пешнињод мекунад, ки дар асоси он доир ба наќши 

њамгироии иљтимоии телевизион ба натиљањои муайян расидан имкон 

дорад [157].  

«...Шералї Саид тўли фаъолияти бисёрсолаи худ њама њастии худро ба 

касбу кор бахшидааст. Баъд аз кашмакашињои солњои 90-ум мамлакат, 

бахусус вилояти Хатлон, ки маркази даргирињо буд, ба мушкилоти зиёди 

иќтисодию иљтимої рў ба рў гашта, зиндагии мардум душвор шуд. Бар 

замми ин њамоно мањалгароиву якдигарситезї ба назар расида, зуд-зуд 

миёни сокинони минтаќањои гуногуни кишвар муноќишаву нофањмињо сар 

мезад. Дар он солњо дастгоњи бузурги идеологие лозим буд, ки мардумро 

ба сулњу вањдат даъват намуда, њамзистии осоиштаю созандагию 

ободониро тарѓиб намояд. Њамин тавр, бо ибтикори рўшанфикрони давр 

ва ќарори дахлдори њукумати ваќт дар маркази вилоят телевизиони 

«Хатлон» таъсис ёфт, ки пешоњангони он Боймурод Саидалиев, Сайдалї 

Бобохонов, Саид Барот, Амиршоњи Хатлонї, Асалмоњ Сафарова, Шералї 

Саид, Нуриддин Раљабов, Бобољон Зиёев, Њамро Салимов ва чанд нафари 

дигар буданд. 

Шералї Саид соли 1993 тариќи озмун ба телевизиони «Хатлон» ба кор 

меояд ва аз нахустин рўзњои фаъолияти ин шабакаи телевизионї, ки 

бањори соли 1994 ба фаъолият оѓоз бахшида, то ба имрўз ба њайси мухбир, 
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муњаррир, муњаррири калон, муњаррири варзида, сармуњаррир, љонишини 

сардори Идораи телевизион кор карда, њоло муњаррири варзидаи 

телевизион мебошад. Дар ин миён як сол ў шабакаи якуми телевизиони 

Тољикистонро дар вилоят намояндагї мекард [157]. 

- Он солњо, ки дар вилоят телевизион падидаи нав буд, мардум ба 

фаъолияти мо таваљљуњи зиёд доштанду журналистонро нињоят эњтиром 

мекарданд. Нахустин наттоќони телевизиони вилоят Аловуддин Абдуллоев 

ва Зарина Мањмадалиева буданд. Барномањои мо њамагї дар њаљми 45 

даќиќа ва баъдан, як соат тариќи ягона телевизиони умумиљумњуриявии 

онваќта пахш мешуд. Гузориши нахустини ман оид ба таъсиси ин шабака, 

сохтмони бинои он ва кормандони эљодию техникии телевизиони «Хатлон» 

буд, ки њоло ба он 28 сол пур шуд. Дар ин давра њамеша бо мардум будем 

ва сазовори эњтироми онњо гардидем, - иброз медорад Шералї Саид. 

Ў аз оѓози фаъолият то имрўз асосан барномањое тањия менамояд, ки 

дар онњо ѓояњои њамзистию якдилї, созандагию бунёдкорї ва 

мењнатдўстию ватанпарварї тараннум мегарданд.«Вањдат- баќои миллат», 

«Файзи замин», «Замон ва иќтисод», «Забон- њастии миллат», 

«Соњибватан» ва суњбату мусоњибањои гуногун аз барномањои муаллифии 

Шералї Саид дар телевизион мебошанд, ки бинандагони сершумор 

доранд. Журналисти собиќадор фаъолияти касбии худро дар мушкилтарин 

вазъи сиёсии кишвар, аз љумла, соли 1997 њангоми ќасди табадулоти 

давлатї доштани бадхоњон њам, бечунучаро иљро намуда, ба халќу Ватан 

ва сиёсати пешгирифтаи Президенти кишвар содиќ монд... 

Шералї Саид њамчун журналисти њирфаї беш аз 20 сол дар сафарњои 

кории Роњбари давлат ба вилояти Хатлон њамроњ буда, тариќи тамоми 

шабакањои телевизионии љумњурї гузоришњои љолиберо пешкаши 

тамошобинон мекард. Њоло њам ў сафарњои кории раиси вилоят, љаласањои 

васеи њукумат, чорабиниву тантанањои калони вилоятиву љумњуриявиро 

мунъакис мекунад. Барномаи тањлилию танќидии «Имдод»-ро низ Шералї 

Саид пеш мебарад. Сокинон бо арзу шикоят ва мушкилоти гуногун ба 
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идораи телевизион мурољиат мекунанд, ки пайгирии онњоро њам дар аксар 

њолат ў бољуръатона ба уњда гирифта, ба дарди мардум малњам мегардад. 

Ба наќли Шералї Саид, чанд сол пеш аз ноњияи Љайњун ба идораи 

телевизион мурољиати шањрвандон оид ба бањси замин ворид гардид, ки 

дар он роњбарони ду хољагии дењќонї миёни њам бањсу нофањмињо 

доштанд. Барои њалли ин масъала ба маќомоти зиёди давлатї мурољиат 

карда, аз љумла, бањси онњо дар ду зинаи Суди олии иќтисодї ба манфиати 

як љониб њал шуда буд. Ваќте ки ин мавзуъро Шералї Саид пайгирї 

намуда, фитаи барномаи тањиянамудаашонро бо далелњои нав ба Суди 

олии иќтисодї мерасонанд, ин бањс ранги дигар гирифта, ќазия ба 

манфиати љониби дигар њал шуд. Аз ин рў, худ  ќазоват кунед, ки то куљо 

ВАО дар рушду пешрафти љомеа наќши муњим мегузоранд, - таъкид 

мекунад рўзноманигори варзида...» [157]. 

Дар моњи июни соли 1992 љињати муќовимат дар љанги иттилоотї, ки 

аз љониби мухолифин ва њукумати оштии миллї созмон дода шуда буд, 

телевизиони Кўлоб ташкил гардид.  

Бо вуљуди як ќатор мушкилот телевизиони Кўлоб ба кори худ оѓоз 

намуд. Шумораи умумии кормандони ТВ «Кўлоб» дар он давра 8 нафарро 

ташкил медод [159]. 

Соли 2002 бо дастгирии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 

Рањмон ба сохтори Кумитаи телевизион ва радиои назди Њукумати 

Љумњурии Тољикистон шомил гардонида шуд. 

Иќдоми мазкур боис шуд, ки кормандони телевизиони Кўлоб барои 

фатњи ќуллањои нав муваффаќият ќадамњои устувор гузоранд. Телевизион 

дар тўли фаъолияти худ ба пешрафту дастовардњо ноил гардидааст. Бо 

маќсади фаъолияти босамар ва вусъат ёфтан фазои иттилоотї дар шањру 

ноњияњои минтаќаи Кўлоб бо дастгирї ва маблаѓгузории Њукумати 

Љумњурии Тољикистон дар арафаи истиќболи љашни 2700–солагии Кўлоб 

бинои телевизиони Кўлоб бо тарњи замонавї сохта шуд. 

Њамчунин, бо дастгирии Раиси Кумитаи телевизион ва радиои назди 

Њукумати Љумњурии Тољикистон Асадуллои Рањмон телевизиони Кўлоб бо 
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таљњизотњои муосир, аз он љумла, таљњизоти мављпахшкунандаи 

иќтидораш пурќувват ва наќлиёт таъмин гардид. 

Теъдоди кормандони телевизион соли 2002 ба 30 нафар мерасид ва 

имрўз шумораи онњо ба беш аз 70 нафар мерасад. Мањдудаи шабонарўзии 

пахши барномањои телевизион аз аввали соли 2014 тавассути таљњизоти 

раќамї  дар шањру ноњияњои Кўлоб ба 16 соат мерасад. 

Тариќи телевизион барномањои гуногуни иттилоотї, сиёсї, иќтисодї, 

фарњангї ва фароѓатї тањия ва омода мегардад, ки номгўи он барномањо 

ба тариќи зайл аст: Ахбор, Њафта, Дастовард, Кишоварз, Чењраи њунар, 

Касбам ифтихори ман аст, Вањдат баќои миллат, Зан ва љомеа, Рангоранг, 

Мусоњиба, Авроќи зиндагї, Субњ, Таронањои дархостї, Инсон ва ќонун, 

Ќонун ва тартибот, Инсон ва табиат, Оила, Завќ, Дурахши истиќлол, 

Пайки истиќлол, Ганљина, Тандурустї, Њамсол, Варзиш, Мењрпайванд, 

Дурахши ситорањо, Ёде аз бузургон, Шамъи хотира, Љавонон ва љомеа, 

Илњоми шоир, Дар суњбати адиб, Бахтномаи миллат, Сабаќи маънавї, 

Њунарманд, Маърифат, Шабоњанг, Сайри таърих, Таърих гувоњ аст, 

Њидоят, Забон пояи миллат, Боѓдорї, Истеъдод, Зеркала историй, Љомеа 

ва иќтисод, Минбари Њукумат, Њадяи дил, Шоњномахонї, Нигориши 

матбуот, Андешањо, Ваќт, Сарбози ватан, Самари умр, Маданияти 

шањрдорї, Маърифати комил, Ватандорї, Таронањо, Пульс Кулябского 

региона, Њомиёни Ватан, Илољи воќеа пеш аз вуќуъ, Наворњои гўё, Анвори 

дониш, Пирони кўњистони Хатлон, Об манбаи њаёт, Чароѓаки рањнамо, 

Маъюбї - маризї нест, Маориф, Омўзгор, Некї ва накўкорї, Шањрсозї, 

Муќаддасоти миллї ва шоу- барномањои Муошират, Афкор, Мунозира, 

Њамадон, Чї бояд кард? ва Тањлил [159]. 

Фаъолияти њаррўзаи телевизиони Кўлоб аз рўи наќшаи љадвали пахши 

барномањо љињати иљрои дастуру супоришњои Президенти Љумњурии 

Тољикистон, амалї гардидани самтњои асосии Паёми Президенти 

Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олї, иљрои талаботњои Ќонуну 

Ќарорњои амалкунанда ва Ќарорњои Мушовараи Кумитаи телевизион ва 

радиои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ба роњ монда шуда, дар 
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тарѓиби сиёсати имрўзаи давлату Њукумати Тољикистон ва тарбияи 

маънавии ањолї дар вилояти Хатлон наќши босазо дорад. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки бо дарназардошти иќтидор ва 

имкониятњои мављпахшкунандањои телевизионии мањаллї шумораи 

тамошобинони телевизиони минтаќавї дар љануби Тољикистон чунин аст: 

 

Љадвали 1. 

№ Шабака Шањр / ноњия  Аудитория 

1. ТВ «Кўлоб» Кўлоб 200.000 

2. КТР «Ќўрѓонтеппа» Ќўрѓонтеппа 250.000 

3. ТВ «Мављи озод» Восеъ 250.000 
4. ТВ «Хатлон» Ќўрѓонтеппа 1,4-1,9 млн. 

5. Радиои «Хатлон» Ќўрѓонтеппа 130.000 

 
 
Љадвали 2. Рушди соњаи иљтимої 

 
(Омори шуъбаи иттилоотї-тањлилии дастгоњи раиси Раиси вилояти 

Хатлон) Т 
Телевизион ва радиошунавонї 

 
№ Нишондињанда Бањо-

гузо-
рї 

С. 
2013 

  

Имконот с. 
дурнамо 

С. 2016 бо % 
нисбат ба с.2 
012  

 2014       2015        2016  
1. Телевизион ва 

радиошунавонї 
(њамаи шабакањо) 

10 10 10 15 15 150 

2. Теъдоди 
радиошунавонї дар 
шабонарўз (соат) 

81, 
45 

81,45 81,45 120 120 149 

3. Аз љумла, расонањои 
љумњуриявї (соат) 16 
соат 

80 80 80 120 120 149 

4. Аз љумла, љумњу-
риявї, 19, 5 соат 

90 90 90 120 120 133 

5. Фоизи фарогирии 
радиошунавонї дар 
њудуди љумњурї (%) 

78 78 78 120 120 153,8 

6.  94 94,5 94,6 95 95,5 101,7 
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Љадвали 3.  

 
Шохиси барномањои телевизиони «Ќўрѓонтеппа» 

 

Ваќт 
/рўз  

душан
бе 

сешан
бе 

Чоршан-
бе 

Панљ-
шанбе 

љумъа шанбе якшан
бе 

19:00 Оѓози барномањо, анонс 
19:05 Сисилафилм (сериал) 
19:50 Олами кўдакон 
20:15 «Зодрўз муборак», эълонњо, реклама 
20:30 Барномаи иттилоотї 
20:45 Сирри 

зебої 
Мизи 

мудавва
р 

Афкор Ѓунчањо Мизи 
мудав
-вар 

Гулбоѓи 
адаб 

Лањзаи 
илњом 

21:15 Танаффус (бойгонии барномањои дохилї, филми њуљљатї, 
лањзаи мусиќї, эълонњо, реклама, аз телевизиони 
«Ќўргонтеппа» ва ѓ.. 

21:45 Барномаи иттилоотї (такрор) 
22:00 Лањзањои фароѓат (лањзаи дилхушї) 
22:15 Филми бадеї 
23:45 Клип-концерт, реклама. Анљоми барномањо 

 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти 

телевизион дар самти барномаҳои фароғатӣ бештар иқдом кард. 

дилхушӣ. Сабабҳои ин ҷараён гуногун буданд, аз ҷумла, яке аз омилҳо ин 

сирри иқтисодӣ мебошад, ки зеро тавассути он даромади хуб аз ҳисоби 

истифодаи механизми реклама ба даст даровардан мумкин буд. 

Ҳамзамон, реклама реклама дар муайян кардани нарх ва зам гардидани 

буҷҷаи телевизион хеле муҳим буд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷрибаи 

ҷойгир намудани реклама ва таблиғ дар дохили барномаҳо, на миёни 

7. Миќдори мављ-
пахшкунандањои 
радиої (воњид) 

26 27 30 33 35 134,6 

8. Миќдори мављ-
пахшкунандањои 
телевизион 

147 149 152 155 156 106,1 
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танаффуси байни онҳо роҳандозӣ гардид, ки ҳадаф ҷалби тамошобин 

буд, бахусу онҳое, ки таблиғро хуш надоштанд. 

Ин механизми иқтисодӣ ба муайян намудани натиҷаҳои фаъолияти 

телевизион мусоидат намуд. 

 

 

 

Љадвали 4. 

№ Навъи барномаҳои ТВ «Сафина»  % вақт дар шохиси 

барномаҳои ТВ 
«Сафина» 

1 Сисилафилмҳо 18,6%  

2 Фароғату дилхушӣ. Кинофилмҳо 18,4%  

3 Барномаҳои фароғатӣ.  16,0%  

4 Нашри ахбор 14,5%  
5 Анимация.Ташаккул  8,6%  
6 Барномаҳои мусиқӣ ва фароғатӣ 6,3%  

7 Барномаҳои зеҳнӣ.   3,8% 

8 Барномаҳои варзишӣ. Маърифат  3,5%  

9 Барномаҳои иҷтимоӣ- сиёсӣ. Фароғат.  3,4%  

10 Барномаҳои бачагона. Иттилоотонӣ.  0,1%  

11 Фарҳангӣ- маърифатӣ. Дигар барномаҳо 6,8%  

 

Хусусияти иттилоотӣ, дар нашри ахбор (14,5%) ва барномаҳои 

иҷтимоӣ-сиесӣ (3,4%), ки 17,9% вақти пахшрро дар бар мегирад, ва 

хусусияти маърифатомӯзӣ, ки ба он барномаҳои маърифатӣ дар таснифи 

ТНС (3,8 фоиз) ва барномаҳо барои кӯдакон (0,1%), дар маҷмуъ, танҳо 

3,9% эфирро ташкил медиҳанд. 

Албатта, ин хеле арзёбии носаҳеҳ аст, ва низ рақамҳои 

нишондодашуда ҳам шартӣ мебошанд. Масалан, на ҳама филмҳо як 

рамзи ҷолиб доранд, инчунин ғайр аз барномаҳои мусиқӣ, боз 

барномаҳои консертии касбӣ, ки чандон муҳтавои вақтхушӣ надоранд. 

Вале бояд мутмаин шуд, ки сабти плёнкагии консертҳо ва мусиқии 
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классикӣ дар телевизионҳои маҳалӣ хеле камёфту нодир аст. Аммо 

вазифаи мо, шарҳ додани вазъияти феълии телевизионҳо мебошанд. 

 Ҳамин тавр, ҷаҳиши бонизому функсионалӣ дар сатҳи макроиҷтимоӣ ва 

маънавии рушд, тағйирпазири мазмуну мундариҷаи фаъолияти 

телевизионро муайян намуд. Дар ин росто, ҷолиб он аст, ки сифати 

барномаҳои соддаву каммазмун дар навбати аввал, ба самти таълиму 

тадрис, иттилооти саҳеҳу дақиқ, ҷалби бештари тамошобинон равона 

гардида, тавассути паҳн кардани реклама шумораи ҳаводорони 

телевизион зиёд гардид. 

Таблиғ ва ё реклама ба он мусоидат намуд, ки телевизионҳои 

мустақилу давлатӣ ҳамзамон бо шавқовару пурмазмун гардонидани 

барномаҳо, ки дар онҳо хусусияти иҷтимоӣ бештар ҷой дода мешуд, 

аудиторияи фарохтареро соҳиб шаванд. Дар натиҷа, чунин ба назар 

мерасад, ки телевизиони тоҷик ба вазъи начандон хуби барномасозӣ 

дучор омад, зеро, ки вазифаи асосии он тавассути барномаҳои 

маърифатию иттилоотӣ, илмию ҷамъиятӣ таъсир расондан ба афкори 

аҳолӣ, акнун ба пахшу нашри реклама ва барномаҳои фароғатӣ иваз 

гардид. Яъне барномаҳои дилхушию фароғатӣ ҷои барномаҳои илмию 

фарҳангӣ ва маърифатиро танг карданд, ҳарчанд барои ин барномаҳо 

дар шохиси пахши телевизион ҳаҷми бештари вақт ҷудо гардидааст.  

Аз ин бармеояд, ки механизмҳои классикии вазифаҳои телевизион 

ва пахши барномаҳо таҷдиди назар карда шаванд. Фаҳмидан мушкил 

нест, ки роҳҳои оддии ҷалби тамошобинон бояд на аз роҳи изофаборҳои 

таблиғӣ набошанд, зеро чунин тарзи пахши барномаҳо ба коҳиш ёфтани 

завқи тамошобин оварда мерасонад ва як ҳолати таҳқиромезро ба вуҷуд 

оварда, яке аз сабабҳои поймол кардани ҳуқуқи тамошобин низ фаҳмида 

мешавад.  

Имрӯз шабакаҳои телевизионӣ дар муборизаи шадиди рақобатӣ 

барои тамошобин қарор доранд ва рақобат танҳо "коҳишёбиро" ба 

тамоюли манфӣ тақвият медиҳад ва ҳар як шабака манфиатдор аз он аст, 
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ки қоидаҳои худро ҷорӣ кунад, ба барномаҳои худ афзалият бахшад, то 

ки дар ин рақобат дастболо бошад. Ба ин хотир ҳар як телевизион 

дастовардҳои рақибонро пайваста назорат мекунад ва пас аз дарёфти 

намоиши беҳтару хубтаре, дар пайравӣ мехоҳад як чизи аз он ҳам 

шоистатаре омода созад. Вобаста ба ин, кормандони телевизион кӯшиш 

мекунанд, ки ноҷуриҳои шабакаи худро давра ба давра бартараф созанд. 

Аммо, аз сӯи дигар, вокуниши ҷомеа вуҷуд дорад. Шаҳрвандон, пеш аз 

ҳама волидон, ҷомеаҳои волидайн, бобою бибӣ, ба навиштани нома 

шурӯъ мекунанд ё бо ҳайати эҷодии шабакаҳои телевизионӣ, бо 

мақомоти гуногуни давлатӣ бо талаботи қатъиян нишон надодани 

саҳнаҳои зӯроварӣ, инъикоси рафторҳои номатлуб тавассути филмҳо ва 

он шеваи ахлоқе, ки ба хоси ҷомеаи тоҷик нестанд ва онро, бахусус 

кӯдакон тамошо мекунад, тамос мегиранд. 

 Аввалин бӯҳрон дар телевизиони тоҷик дар солҳои 1992-1997 

замони кишвар ҷанги шаҳрвандӣ ба вуқуъ пайваст.  

Ҳамин тавр, фирору зӯроварӣ ба телевизион ба манфиати нерӯҳои 

оппозитсионӣ, эътирозҳои мазҳабӣ ва маҳалгароӣ ба воситаи мақомоти 

давлатӣ, тавассути муроҷиат ба аҳли ҷомеа, ташкилотҳои оид ба ҳуқуқи 

инсон, тавассути талаб кардан аз судҳо, прокуратура ва мақомоти 

назорати риояи қонунгузории дар Тоҷикистон рӯз аз рӯз зиёдтар мешуд. 

Вале бо вуҷуди ин, фаҳм, ки ба раванди "ҷалби тамошобин"-и 

телевизион барои ба даст овардани фоида ҳадду ҳудуди манфиати 

ҷамъиятиро убур мекард. 

Зери фишор, одатан ташаббусҳо ва қонунҳои нонавишта, вале 

барои иддае дастрас, ки ба кори телевизион мушкилӣ эҷод мекарданд, 

қабул мешуданд.  

Вақт ва низоми кор нишон медиҳад, ки агар ягон зерсохтори 

иҷтимоӣ дар худтанзимкунӣ қодир ва дар фаъолияташ мустақил нест, ки 

бо чунин вазъ телевизион ҳам дар Тоҷикистон дучор шуда буд, зарурати 
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"идоракунии беруна" ба воситаи ба амал баровардани муқаррароти 

ғайриқонунӣ ногузир мешавад. 

Аз нимаи соли 2000 фазои Тоҷикистонро интернет фаро гирифт ва 

мавҷи норизоят аз телевизионро ба вуҷуд овард. Кофӣ буд, ки дар ягон 

системаи ҷустуҷӯии калимаи "телевизион" бо иловаи калимаи 

ҳангомаҷӯёнае (масалан, " телевизиони бад" "телевизиони нолозим"), 

ворид карда шавад, интернет даҳҳо, ҳатто садҳо, чунин ибораҳо пайдо 

мешаванд. Веб-сомонаҳое буданд, ки истифодабарандагон ба 

телевизионҳои Тоҷикистон маводи нимтайёр, хабарҳо, расмҳо, видеоҳо 

низ пешкаш мекарданд. 

Ин ҷо, ёдрас намудани як нуқтаи муҳим, ки интернет як манбаи 

муҳими дастрасии умум аст, мувофиќи маќсад мебошад. Агар мактубҳои 

алоҳидаи шаҳрвандон ҳамчун шакли муошират, ки дар он ду се нафар – 

муаллифи мактуб ва корманди телевизион, бо хондани он ба ҳолати бад 

ё хуб мувоҷеҳ шаванд – (вақте ки корманди телевизион ин мактубро 

мутолиа накарда ба сабади коғазпартоӣ мепартояд), пас танҳо барои 

муаллифи мактуб ин ҳолат муносибати дигареро дар самти дастрасӣ ба 

телевизион ба вуҷуд меорад.  

Шумораи иштирокчиёни барнома зимни сабт ва баромадҳо хеле 

зиёд буд. Ба ин монанд, ки чӣ тавр дар Интернет мулоҳизаҳои 

тамошобинонро сарфи назар кардан мушкил мегардад.  

Таваҷҷӯҳи хосаро, ба андешаи мо, пешниҳоди видеоии ҳолати 

эътироз, бозгӯи муносибати манфӣ ба телевизион дар шакли карикатура, 

расмҳо, сабтҳои видеоӣ ва аксҳо ба вуҷуд меоранд.  

Аз соли 2005 дар соли 2011 давраи пастравӣ и камшавии теъдоди 

тамашобини телевизион ба мушоҳида мерасид. Ба сифати 

муайянкунандаи пахши шабонарӯзӣ бо фоиз, як дақиқа дар як рӯз, ба 

ҳисоби миёна соле баъд, ба 68,2 соли 2005, дар соли 2011 аз 57 то 45% 

расид.  
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 Агар ин фарзияро дар қиёс бо фарогирии ҳамаи аҳолии кишвар 

қабул кунем, пас фоизи бадастомада баробар ба фарогирии 60 ҳазор 

нафар дар баробар аст. Ин дар ҳолест, ки давоми ҳафт сол шумораи 

аҳолии муштариёни телевизион дар Тоҷикистон то 140 ҳазор нафар 

коҳиш ёфтааст.  

Дар ин зимн ақидае роиҷ гардид, ки гӯё насли ҷавон аз телевизион 

дида, бештар ба интернет майл мекунанд. Аммо, таҳлилҳои муфассал 

имкон доданд, то мушкилоти аз ин бештареро бинем. 

Таҳлили тамоюли мазкур дар гурӯҳҳои гуногуни синну солӣ ба он 

хулоса водор мекунад, ки коҳиш ёфтани теъдоди тамошобинони 

телевизион давоми рӯз ва як шабонарӯз , на фақат хоси аудиторияи 

ҷавонон, балки дар байни ҳамаи синну сол вуҷуд дорад. 

 Ҳамин тавр, дар соли 2005 пастравӣ дар гурӯҳи аз 58 то 63 сола аз 

78, 2% то 66, дар соли 2011 то 7% ба мушоҳида мерасад. Дар гурӯҳи то 63 

сола инчунин аз ин ҳам калонсолон ҳам дар ҳамин давра аз 84, 6% то 

84,6% фоиз кам шудааст. Аз ҳама сатҳи коҳишёбии қавӣ дар гурӯҳҳои аз 

16 то 24- аз 74,2% то 56,2% мебошад. 

 Тибқи тадқиқотҳои сотсиологӣ сабаби асосии аз телевизион дур 

шудани тамошобинон: набудани вақт, ( “вақт надоштан”, вақти тамошо 

надоштан”, зарурӣ набудан ва барномаҳои каммазмун арзёбӣ мешавад 

Интернет ҳам яке аз омилҳои дур шудан аз тамошои телевизион 

мебошад, вале на ба таври назарраст. 

Вале чӣ дар асл маънои онро дорад, ки "Ҳеҷ гоҳ вақти тамошо 

надорем"? Ин маънои онро дорад, ки эътимод ба телевизиони замоне 

хеле баланд, акнун на он қадар зиёд аст. Агар касе гӯяд, ки ӯ дар асл 

вақти тамошо надорад, аммо ба коре хеле зарурӣ машғул аст, ки дар 

ҳақиқат муҳим аст, масалан, бо корҳои бемаблағ ва машғулияти 

нодаркор, дар воқеъ, барояш кори муҳиме мебошад. 
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Љадвали 5. 

№ Сабабҳое, ки тоҷикистониён 
телевизион тамошо намекунанд. 

Фоизи онҳое, ки телевизор 
тамошо намекунанд. 

2 Вақт надорам.  36,0% 

3 Телевизорамон кор намекунад. 25,9% 

4 Чизе мақбулу тамошобоб нест. 18,6% 

5 Интернет дорем. 11,9% 

6 Дигар сабаб  7,7% 

7 Дар ҷавоб додан мушкилӣ 

мекашам 

3,2% 

 

 ТВ–и даснорас натиҷаи нобарорбарии иҷтимоист, ки дар ҷомеаи 

Тоҷикистон то ба имрӯз вуҷуд дорад. Бисёр одамон сатњи пасти даромад 

доранд ва телевизиони наву куҳнаро харидорӣ кардан надоранд. 

Муњаќќиќ Н. Маъмурзода яке аз муњаќќиќони даќиќназарест, ки доир 

ба мавзуъ ва масъалаи мавриди назари мо маќолаи муфассале навиштааст, 

ки истинод ба он раванди баррасињои моро таќвият мебахшад [155]. 

Тавре ў менависад, телевизион яке аз дастгоњњои муќтадири иттилоотї 

буда, ба он њад амиќ вориди зиндагии мардум гардидааст, ки њаётро 

бидуни он тасаввур кардан мушкил аст. Он дар баробари иљрои вазифаи 

хабаррасонї, њамчунин ба њайси пули иртиботи њукумат бо мардум, 

минбари боэътимоди табодули афкор, василаи омўзишу парвариш, 

саргармї, ташаккулдињандаи љомеаи мардумсолорї шинохта шудааст.  

Ба назари ў, тайи ду дањсолаи охир дунёи телевизион, хоса техника ва 

технологияи телевизионї, хеле рушд карда, стандартњои баланди кор дар 

тележурналистика муќаррар шудаанд. Бо афзудани шумораи шабакањои 

телевизионї, фароњам омадани дастрасї ба антеннањои моњвораї, ба миён 

омадани пахши раќамї ва телевизионњои интернетї доираи интихоби 

тамошогарон низ тавсеа ёфт ва ин њол њайатњои эљодии телевизионњоро 

водор кардааст, ки барои бењсозии сифату муњтавои барномањо ва љалб 

намудани аудиторияи муайян талоши зиёд ба харљ дињанд. Ў менависад, ки 

имрўзњо доир ба вазъи расонањои электронї, бахусус телевизионњои 

мањаллию вилоятии Тољикистон, бањсу баррасињои зиёде сурат мегиранд. 
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Албатта, андешањо гуногунанд: агар гурўње муњтаво, дизайн, 

гуногунжанрии мавод, риоя нашудани стандартњои байналмилалии 

журналистиро дар кори ВАО-и мањаллии электронї ба танќид кашанд, 

гурўњи дигар бо дарназардошти имкониятњои мањдуди фаннї, кадрї ва 

молиявї фаъолият намудани телевизиону радиоро дар шароити музофот 

ќобили дастгирї меноманд. 

Мо низ ба ин нуктаи назари ў мувофиќем, ки дар шароити музофот 

мављуд будани шабакањои телевизионї мувофиќи маќсад аст, зеро аз 

нигоњи равонї, барои сокинони минтаќа таъсири хуб мегузорад, чун 

шабакањо ба фаъолияти минтаќа таваљљуњ доранд, табиист, ки бо 

намояндагони ќишрњои гуногуни мањал сару кор мегиранд. Ин љињат 

сабаби њамгироии иљтимоии бевоситаи шањрвандон шуда метавонад. 

Таљрибаи шабакањои телевизионї низ ин андешаро собит менамояд.  
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2.2. Тавсифи хусусиятњои барномањои телевизионї 

 

Муњаќќиќони тољик њам љой доштани радиову телевизионњои 

мањаллиро дар кишвари мо анъанаи нав намењисобанд. Онњо ба ин назар 

њастанд, ки аз солњои аввали замони истиќлол то ба имрўз тањаввулоту 

таљдиди комиле дар ин соња ба вуљуд омадааст ва омўзиши он дар самтњое 

аз ќабили таърихи гузаштаву муосир, доирањои имкону фарогирї, сатњи 

завќу њунару салиќаи журналистї ва истифода аз васоиту имконоти навини 

техникаи электронї талаботи рўз ба њисоб рафта метавонад.  

Омўзиши таърихи телевизион нишон медињад, ки нооромињои дар 

соли 1992 сарзада, љанги иттилоотї алайњи љонибдорони њукумати 

конститутсионї ва ќатъи пахши барномањои телевизиони марказии 

Тољикистон ба таъсиси шабакањои мањаллии телевизион аввал дар њудуди 

вилояти Кўлоб ва дертар дар Ќўрѓонтеппа сабаб шудааст. Муњаќќиќ 

Иброњим Усмонов менависад, ки баъди 5-уми майи соли 1992 идора ва 

назорати Телевизион ва радиои ба ном мардумии Тољикистон ба дасти 

гурўњи мусаллање гузашт ва он агар маќбул набошад, њукуматро низ ба 

инобат намегирифт. «Базудї стереотип будани намоишњо, фикри омма не, 

фикри гурўњи муайян будани «афкори омма»-е, ки Телевизиони мардумии 

Тољикистон баён мекард, ошкор гардид. Мањз дар њамин давра таъсир ва 

эътибордории телевизион ва радиои Тољикистон аввал ба камшавї сар 

кард ва баъд нест шуд» [129, 160-161].  

Ќатъи пахши барномањои телевизиони марказии Тољикистон дар 

ќаламрави вилоятњои Кўлобу Ќўрѓонтеппа пас аз тасарруфи 

таќвиятдињандањои Тошработ ва Гулистон дар ноњияњои Вахш ва 

Љалолиддини Румї аз сўйи неруњои пуштибони њукумати ќонунї сурат 

гирифт.  

«Сентябри соли 1991-декабри соли 1992. Дар ин давра озодии сухан 

хеле доманадор буда, њатто ба њадди анархия мерасид. Сабаби аслии он 

адами њукумат, шуруи муќовимати сиёсї ва љанги шањрвандї буд. Дар ин 

давра њатто матбуоти давлатї зидди давлат баромад мекард» [155].  
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Моњи июни соли 1992 мањз ба хотири муќобилият нишон додан дар 

љанги иттилоотие, ки оппозитсия ва њукумати мусолињаи миллї (аз љумла 

тариќи шабакањои марказии телевизион ва радио) барпо карда буданд, 

телевизиони Кўлоб таъсис дода шуд.  

Бо вуљуди мушкилоти фаннї, молиявї, кадрї ва амниятї, бо ибтикори 

гурўњи њаваскорон Абдусалом Утаганов, Сайфулло ва Саид Холовњо, 

котиби дуюми кумитаи комсомолии Кўлоб Сафаралї Эргашев, журналист 

Давлаталї Рањмоналиев (хабарнигори маъруфи мањаллї, ки дар солњои 90-

ум кушта шуд), њунарманди касбї Абдурањим Исмоилов ва дигарон 

телевизиони Кўлоб ба фаъолият оѓоз кард.  

Бо пахши гузоришу мусоњибањои сиёсї, иљтимої, инъикоси љараён ва 

манзарањои љанги шањрвандї, пайомадњои ногувори он, маросимњои 

ёдбуд, инчунин филмњои њиндию амрикої, намоишномањои театри мусиќї-

мазњакавии ба номи Сайидалї Вализодаи шањри Кўлоб дар муддати кўтоњ 

телевизиони Кўлоб њаводорони зиёде пайдо намуд. Барномањои 

телевизиони Кўлобро дар замони љанги шањрвандї натанњо дар минтаќа 

(дар навоњии Ховалингу Муъминобод тавассути канали метрї - МВ), балки 

дар шањри Ќўрѓонтеппа ва навоњии атрофи он низ (дар шањру навоњии 

дигари вилоят онро ба воситаи каналњои детсиметрї – ДМВ пахш 

мекарданд) тамошо кардан имконпазир буд.  

Њаќназар Ѓоиб, Шоири халќии Тољикистон, сармуњаррири нашрияи 

«Навиди Кўлоб», он рўзњоро ба хотир оварда, дар маќолааш бахшида ба 

10-солагии таъсисёбии «Телевизиони Кўлоб» чунин навиштааст: 

«Телевизиони Кўлоб фарзанди замони наву талоши нав аст. Воќеан, он як 

падидаи нави рўзгори маънавии мо набзи пурњарорати њаёти фарњангии 

мост. Телевизиони Кўлоб дар мушкилтарин рўзњои халќу Ватан арзи њастї 

намуд, овоз боло кард. Овозе, ки аз дили мо њамсадої ёфт. Овозе, ки моро 

ба љонибдории Њукумати конститутсионї даъват кард ва ин овоз аз нињоди 

њазорон њазор ватандўстон акси садо дод. Овозе, ки барои давлати 

тозабунёди тољик такягоњ овард, балки худ низ бо ќудрати маънавию рўњї 

ба он такягоњ гардид» [155]. 
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Воќеан њам, тавре аз суханони табрикотї ба муносибати љашнњои 

таъсисёбии ин шабака бармеояд, телевизиони «Кўлоб» бењтарин намунаи 

наќши муњиму барљастаи телевизион дар њамгироии сиёсї ва иљтимоии 

љомеаро дар солњои аввали фаъолияти худ нишон дода буд.    

Пас аз муттањид гардидани вилоятњои Кўлобу Ќўрѓонтеппа дар охири 

соли 1992, барои пуррасозии фазои иттилоотї, дастрасии сариваќтии 

сокинони бузургтарин вилояти кишвар ба ахбор ва мусоидат ба хатми 

оташи љангу тарѓиби сулњу салоњ, вањдати миллї зарурати таъсиси як 

телевизиони вилоятї ба миён омад. Тибќи ќарори њукумат мебоист, ки 

нахустбарномаи телевизиони Хатлон моњи сентябри соли 1993 ба эфир 

барояд, аммо ба сабаби тул кашидани сохтмони бинои телевизион он то 

моњи марти соли 1994 ба таъхир афтод. Бо сохта шудани ќисмати аввали 

бинои телевизион ва дастрас кардани аввалин таљњизот 25 марти соли 1994 

барномаи якумини ТВ «Хатлон» бо мусоњибаи рўњонии маъруф эшони 

Сорбонхўља пахш гардид. Фотењаи неки донишманди ислом Сорбонхўља 

Мањмудов, намоиши оромгоњи Мир Сайид Алии Њамадонї, мавзеи 

Чилучорчашма, корхонањои саноатї, мактабу муассисањои тиббї, 

кишоварзї, сурудњои дилнишини ватандорї, паёми шодбошии њамватанон 

нахустбарномаи телевизиони Хатлонро диданию тамошобоб гардонида 

буд. 

«Нахустин раиси кумитаи телевизиони вилоят Боймурод Сайдалиев 

таъин шуда буд, ки таљрибаи роњбарии радиои Фронти халќиро дар соли 

1992 дошт. Аввалин сармуњаррири телевизион журналисти ботаљриба 

Саидалї Бобохонов, аввалин саркоргардон Бобољон Зиёев, аввалин 

сармуњандис Султон Мирмадов, нахустин ровиён Заррина Мањмадалиева 

ва Аловуддин Абдуллоев, аввалин журналистон Саид Барот, Амиршо 

Рањимов, Сафаралї Эргашев, Гурез Ќосимов, Асалмо Сафарова, Умар 

Камолов, Њамро Салимов, Љумъагул Мирзоева, наворбардорон 

Зубайдулло Ќодиров, Ќобилљон Ширинов, Хуршед Сафаров, Нуриддин 

Раљабов буданд. Дар баробари роњандозии кори телевизион дар њайати он 

дастаи њунарие низ бо сарварии овозхони маъруф Њабибулло Беков таъсис 
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дода шуд, аммо пас аз он ки кумитаи телевизион ва радио муддате ба 

тобеияти вазорати фарњанг гузашт, ин даста аз фаъолият бозмонд».  

Б. Сайдалиев дар яке аз мусоњибањои матбуотиаш доир ба зарурати 

таъсиси телевизиони вилоятї дар шањри Ќўрѓонтеппа чунин гуфтааст: 

«Таъсиси телевизион аз он љињат зарур буд, ки дар баргардонидани зиёда 

аз 650 њазор гуреза, барќарор сохтани харобањо, инъикоси дўстї, бародарї, 

вањдату њамдигарфањмї журналистони он хизмат намоянд. Аввалин 

барномањо аз зањмати барќарорсозони харобањо, рў љониби зиндагии 

солим ва замини файзбахш овардани њамватанон ќисса мекарданд» [155]. 

Дар оѓоз барномањои телевизиони Хатлон њафтае се маротиба – 

рўзњои душанбе, чоршанбе ва љумъа – аз тариќи мављи телевизиони 

марказии Тољикистон пахш мегардид. Барномањои ТВ «Хатлон» дар њаљми 

45 даќиќа дар миёнаи нашрњои шомгоњии «Ахбор»-и ТВТ ба забони русї 

ва тољикї, яъне аз соати 19:45 то 20:30, ба эфир мебаромаданд. Яъне ТВ 

«Хатлон» дар як њафта 2 соату 15 даќиќа барнома тањия мекард. Ба љуз ин, 

рўзњои чоршанбе барномаи телевизиони Хатлон бо номи «Корвон аз 

Хуталон» тариќи шабакаи марказии телевизиони Тољикистон барои 

саросари кишвар намоиш дода мешуд. Ин барои журналистони ТВ 

«Хатлон» санљиш ва имтињони љиддї буд, зеро ба кори телевизион асосан 

мутахассисони соњаи матбуот љалб шуда буданд ва журналистони касбии 

соњаи телевизион намерасиданд. С. Бобохонов, нахустин сармуњаррири ТВ 

«Хатлон», навиштааст, ки бинобар таљрибаи кофии кор дар љодаи 

телевизион надоштани њайати эљодї, њарчанд онњо мавзўъњои муњимро 

пайдо мекарданду хуб масъалагузорї менамуданд, дар маводашон 

мањорати коргардонї ба чашм намерасид. Баъзан барномањо яъне аз 

нигоњи коргардонї урён пешнињоди бинандањо мешуданд.  

Бо вуљуди ин, ќисмати асосии барномањо дар ќолаби жанрњои 

иттилоотию публитсистї, бахусус репортаж аз мањалли рўйдод, омода 

мешуданд. Бо дарназардошти мањдуд будани дастрасї ба иттилооти сарењу 

сариваќтї дар он солњо барномањои хабарии ТВ «Хатлон» њаводори зиёд 

доштанд [155]. 
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Журналистони телевизион Асалмо Сафарова, Зубайдулло Ќодиров аз 

нуќтањои даргири вилоят сужетњо омода ва пахш мекарданд ва дар љараёни 

анљом додани рисолати касбии худ љароњат њам бардошта буданд. И. 

Атовуллоев ва Б. Сайдалиев дар китоби худ «Фотењи ќуллаи армон» дар 

бораи љасорати журналисти телевизиони Хатлон Асалмо Сафарова ќайдњо 

карда, аз љумла ба ёд овардаанд, ки соли 1996 мусоњибаи журналист 

Асалмо Сафарова бо Нуриддин Саидов, бародари калонии Сайид 

Абдуллоњи Нурї (роњбари ИНОТ), дар телевизиони вилояти Хатлон 

љињати њарчи зудтар ба имзо расонидани созишномаи сулњ, оташбас ва ба 

Ватан баргардонидани гурезањо аз хориљи кишвар намоиш дода шуд. 

Нуриддин Саидов дар баромадаш ќайд намуд, ки имрўз барои Тољикистон 

сулњ ва дўстони беѓарази бузург лозим аст. «Сарваре лозим аст, ки халќро 

сарљамъу муттањид кунад, сулњофар, вањдатофар бошад. Тољикон ин гуна 

роњбар доранд. Ин фарзанди нерўманди миллат, оќилу доно Эмомалї 

Рањмон аст, ки љонашро ба гарав монда, дар талоши сулњу саодатмандии 

мардум мебошад», - зикр кард Н. Саидов дар мусоњиба бо телевизиони 

Хатлон, ки баъдан ин барномаро телевизиони марказии Тољикистон низ ду 

маротиба намоиш дод [155]. 

Дар солњои љанги шањрвандї дар баробари телевизиони давлатии 

Хатлон телевизионњои он замон ѓайрињукуматии Кўлоб ва «Мављи озод»-и 

ноњияи Восеъ низ бо нашри барномањои вижа талош мекарданд, ки дар 

роњи њарчи зудтар барќарор гардидани њаёти осоишта, эњёи иќтисодиёти 

харобгашта, фарњангу маърифати косташуда, аз нав ба фаъолият 

пардохтани корхонаю муассисањо, аз дилњо зудудани кинаю адоват ва ба 

зиндагии осудањолона баргаштани фирориён сањмгузор бошанд.  

Дар баробари тањияи барномањо ва мусоњибањои ташвиќкунанда ба 

сулњ ва њамдигарбахшї, телевизионњои мањаллї њамчунин бо пахши 

филмњои ошиќонаи њиндию филмњои пурмољарои амрикої, филмњои 

тасвирию намоишномањои театрї мардумро саргарм медоштанд.  

То замони имзои Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти 

миллї дар Тољикистон 27 июни соли 1997 мавзуи асосии барномањои 
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телевизионњои мањаллї дар вилояти Хатлон сулњу вањдат ва оштию 

бародарї ба њисоб мерафт. Ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи телевизион ва радиошунавонї», аз 14 декабри соли 1996, №382, ки аз 

6 бобу 36 модда иборат аст, инчунин баста шудани Созишномаи сулњи 

тољикон замина ва шароити наву мусоиде барои ба миён омадани 

шабакањои нави телевизионї дар музофотњои Тољикистон ва дар маљмўъ 

рушду такомули телевизион дар љумњурї фароњам овард. Ќонуни мазкур 

шароити таъсиси телевизион ва радиои давлатию ѓайрињукуматиро бо 

истифода аз шабакањои кабелї, ноќилї, спутникї, бисёрканалаи раќамї, 

компютерї, аз љумла шабакаи љањонии интернет ва дигар шабакањо танзим 

намуда, принсипњои фаъолияти ташкилотњои телевизион ва 

радиошунавонї дар кишварро, ки аз воќеанигорї, њаќиќатнигорї, њуќуќи 

шањрвандон барои ќабули ахбор, озодона иброз намудани фикру аќида, 

эњтироми меъёрњои умумибашарии ахлоќ ва ќатъиян риоя намудани одоби 

касбї иборатанд, муайян кардааст.  

Аз оѓози солњои 2000-ум шароити корию таъминоти техникии 

шабакањои дигари телевизионии вилояти Хатлон низ рў ба бењбудї 

нињоданд. Соли 2002 телевизиони Кўлоб ба узвияти Кумитаи телевизион ва 

радиои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон шомил гардид. Дар доираи 

љашни 2700-солагии шањри Кўлоб 6 сентябри соли 2006 бинои наву 

муосири студияи ТВ «Кўлоб», ки бо сарфи ќариб 3,6 миллион сомонї бунёд 

шуда буд, мавриди бањрабардорї ќарор гирифт [159].  

Бо гузашти 15 сол аз замони таъсиси телевизиони «Хатлон», 

тобистони соли 2008 нињоят он дорои шабакаи мустаќим ё канали 

алоњидаи худ шуда, њаљми пахши барномањояшро то 8 соат дар як 

шабонарўз афзоиш дод. То ин ваќт барномањои ТВ «Хатлон» рўзе то 

якуним соат ва аз тариќи Шабакаи якуми телевизиони Тољикистон пахш 

мешуд ва бо ин њуќуќи тамошобинон ба интихоби намоиш ва дастрасї ба 

иттилоъ поймол мегардид.  

Аммо мављњои телевизиони «Хатлон» танњо дар 14 ноњияи љанубии 

Тољикистон ќобили дарёфт буд ва наздики як миллион сокини вилоят аз 
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имкони тамошои барномањои он мањрум буданд. Мушкили нарасидани 

мављ ба гўшаву канори вилояти Хатлон то њанўз боќї монда, барномањои 

телевизиони «Хатлон»-ро сокинони навоњии Шањритусу Ќубодиён, Носири 

Хусрав, Панљ, Ёвон, Норак, Шўрообод тамошо карда наметавонанд. Ин 

вазъ, табиист, барои кормандони телевизиони вилоят мушкилоти дастрасї 

ба иттилоъро дар навоњии зикршуда ба бор меорад, зеро масъулони ин 

ноњияњо намояндагони ТВ «Хатлон»-ро бо бањонаи ќобили тамошо 

набудани ин шабака дар мањал ќабул намекунанд.  

Бо вуљуди ин, дорои мављи алоњида шудани телевизиони «Хатлон» ва 

афзоиш ёфтани ваќти намоиш журналистони ин расонаро ба он тањрик 

дод, ки бо навоварї ва љустуљўњои эљодї барномањои худро ба завќи 

тамошогар наздик намуда, анъанаи љалб намудани таваљљуњи аудиторияро 

ба њукми њастї дароранд. Њарчанд шумораи расонањои электронии ахбор 

дар вилояти Хатлон, хоса телевизион, ангуштшумор аст, маъмурияти 

шабакањои телевизионї барои ба даст овардани аудиторияи васеътар 

талош ба харљ медињанд. Тањлилњо нишон медињанд, ки бо дарназардошти 

иќтидори фиристандањои телевизионњои мањаллї шумораи тамошогарони 

потенсиалии телевизионњои музофотї дар љануби Тољикистон чунин аст: 

Муњаќќиќи журналистика Асадулло Саъдуллоев доир ба муњтавои 

намоишњои телевизионї андеша ронда, гуфтааст, ки васоити электронии 

мо ба тањќиќи журналистї камтар эътибор дода, тањлил ба тавзењи тасвир 

табдил ёфтааст. «Аммо љуръат дар журналистони ВЭА-и ѓайрињукуматї 

бештар аст. Дар ин телевизионњо мавзуъњои доѓ бештар ба таваљљуњи 

бинандагон манзур мегарданд, интихоби кадр, навори воќеа, муносибати 

журналист ба объект, банду басти сужањо, пайванди мавзуъњо љолибтар 

аст» [155]. - менависад профессор А. Саъдуллоев ва ба унвони далел аз 

фаъолияти ТВ «Мављи озод» ном мебарад.  

Ќобили зикр аст, ки журналистон ва кормандони техникии ТВ «Мављи 

озод»-и ноњияи Восеъ донишу мањорати касбии худро оид ба тањияи 

барномањо, телеменељмент, истењсоли реклама, маърифати њуќуќї ва 
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монанди ин дар назди мутахассисони собиќадори ватанию хориљї сайќал 

додаанд.  

Тавре зикр шуд, муњаќќиќ Н. Маъмурзода дар ин масъала тањлилњои 

амиќе анљом дода, чандин мисолњоро аз барномањои ин шабакањои 

телевизионї зикру баррасї намудааст, аз сабаи он ки ин тањлилњо ба 

мавзуи мо робитаи мустаќим доранд, овардани онњоро зарур мешуморем, 

зеро ин мисолњо ва ин баррасињо далели возењи наќши телевизион ва 

барномањои он њамгироии иљтимоии  љомеа мебошанд: “Барномањои 

расонаи мазкурро, ки њар рўз 4-5 соат ба эфир мебароянд, аз рўйи мазмуну 

мундариља шартан ба чор гурўњ таќсимбандї кардан мумкин аст:  

- Барномањои иттилоотї («Паём» ва ѓ.);  

- Барномањои сиёсию иљтимої («Афкор» ва ѓ.);  

- Барномањои маърифатї-омўзишї («Фаросати шањрвандї», «Њуќуќ» 

ва ѓ.);  

- Барномањои фароѓатї ва махсус барои љавонон («Пайроња»).  

Барномаи сиёсї, иќтисодї ва иљтимоии «Афкор» дар шакли мусоњиба, 

мизи мудаввар, аз рафти маљлисњои муњим, иљлосия ва ѓайра омода 

гардида, њар њафта пахш мешавад. Барномаи иттилоотии «Паём» ду 

маротиба дар як рўз пахш гардида, дар худ хабарњои сиёсї, иљтимої, 

фарњангї, варзишии ноњияро фаро мегирад. Барномаи «Фаросати 

шањрвандї» њафтае як маротиба рўзњои љумъа дар њаљми 20 даќиќа ба эфир 

мебарояд. Барнома асосан дар ќолаби жанри мусоњиба ва ток-шоу омода 

шуда, мусоњибону мењмонони барнома намояндагони касбу кори гуногун 

ва шахсони фаъоли љомеа мебошанд. 

Барномаи «Пайроња»-и ТВ «Мављи озод» низ дар миёни 

тамошогарони љавон аз мањбубияти хос бархўрдор аст. Ин лоиња аз љониби 

институти «Љомеаи кушода» дар Тољикистон дастгирї ёфта, дар як моњ се 

маротиба рўйи эфир мебарояд. Њар як барнома дар мавзуи муайян аз њаёти 

љавонон наќл мекунад. Ба иддаои муаллифон, «Пайроња» тарѓибгари 

анъанањои миллї ва тарзи њаёти солим дар байни љавонон гардидааст. Дар 

байни барнома пурсиши телевизионї гузаронида мешавад ва дар он 
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нисбати мавзўи барнома андешаи шањрвандон аз ќишрњои гуногуни ањолї 

пурсида мешавад, ки ин ба барнома рангинї мебахшад. Фаъолияти 

мактабњои ибтидоии касбї ва љалби љавонон ба омўзиши касб, истироњати 

тобистона, соњибкории љавонон, варзиш дар њаёти љавонони минтаќаи 

Кўлоб, имтиёзњо барои мутахассисони љавон, љавонони дўстдори санъат, 

корхонањои саноатї - љойи корї барои љавонон, осори фарњангї дар 

тарбияи љавонон, инъикоси њаёти љавонони дењот, муњофизати муњити 

зист, љавонони лўлитабор ва мисли ин аз самтњо ва мавзуъњои мењварии 

барномаи «Пайроња» мебошад. 

Барномаи «Бону»-и ТВ «Мављи озод», ки сирф ба њаёти бонувони 

ноњияи Восеъ, корнома, андешаву афкор ва фаъолияти онон бахшида 

шудааст, низ аз лињози мубрамияти мавзуъ, интихоби ќањрамонњо, 

масъалагузорї, муносибати эљодкоронаи муаллифон ва тарзи тањияву 

таќдимаш љавобгўи стандартњои муосири тележурналистика мебошад. 

Масалан, тавассути ин барнома журналистон доир ба мавзуъњои муњими 

зерин масъалагузорї кардаанд:  

- «Дар минтаќаи Кўлоб аз њафтаномањои даврии Тољикистон ягон 

нафар зан намоянда нест» (аз 15 майи соли 2015): «Журналистика касб не, 

ишќ аст, - чунин андеша дорад донишљўи соли аввали бахши 

журналистикаи Донишгоњи давлатии Кўлоб Умедаи Љалил. Умеда 

мехоњад, ки дар пешрафти љомеа њамчун журналист сањми худро гузорад. 

Соли 2015 ДДК-ро бо ихтисоси журналистика 13 нафар духтарон хатм 

мекунанд. Мутаассифона, дар ин минтаќа аз матбуоти даврии Тољикистон 

ягон нафар зан намоянда нест».  

- «Зани дењотие, ки бо ирода ва ќобилияташ расму ойини куњнаро дар 

дења шикаст» (аз 28 ноябри соли 2014): «Сокина Одинаева дар дењаи 

«Гулистон»-и љамоати дењоти Гулистони ноњияи Восеъ дар дења аввалин 

зане мебошад, ки маълумоти олї гирифта, муаллима шудааст. Барои 

тањсили Сокина сокинони дења, махсусан мардон норозї буда, падари ўро 

кофар мехонданд, дар маъракањо ба ў суханњои носазо мегуфтанд. Ба 

њамаи ин Сокина тоќат карда, корашро давом дод. Ќобилияти кордонии 
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Сокинаро ба назар гирифта, њукумати мањаллї ўро ба вазифаи раиси 

љамоати дењоти Гулистон таъин намуд. Сокина бо кору рафтори худ ба 

њамдењагонаш исбот намуд, ки дар ќатори мардон занон њам аз уњдаи кору 

роњбарї баромада метавонанд».  

- «Чаро баъди 30 соли хонадорї оила вайрон шуд?» (аз 25 майи соли 

2015): «Сокини кўчаи ба номи Сайдамир Садирови шањраки Восеъ 

Гулљањон Сафарова баъди 30 соли хонадорї аз шавњараш маќсади људо 

шуданро дорад. Зўроварии шавњар нисбат ба ў ва фарзандон Гулљањонро 

водор сохтааст, ки дар ин хусус ба суд мурољиат намояд. Дар ноњияи Восеъ 

ба шуъбаи кор бо занон ва оила ќариб њар рўз занони бисёре аз поймол 

гаштани њуќуќњои худ дар њаёти оиладорї мурољиат мекунанд…»  

- «Бесаводї занро то куљо мебарад?» (аз 26 январи соли 2015): «Кибриё 

бо маслињати волидон бо писарамакаш оила барпо намуд. Аммо зиндагии 

оилавии ў дер давом накард. Баъди як сол бо дахолати хушдоман 

шавњараш ба воситаи телефон Кибриёро талоќ дод. Кибриё бо як кўдак ба 

хонаи волидонаш омад. Волидон иљорашин њастанд ва дар сатњи 

камбизоатї зиндагиашонро пеш бурда истодаанд. Кибриё бошад, дар 

мактаб нахондааст. Хату савод ва њунаре њам надорад…»  

- «Зан ва мансаб» (соли 2015): «Сокини ноњияи Восеъ Љумъагул 

Шерова дар терминали мусофиркашонии ноњия муддати дањ сол мешавад, 

ки ба њайси диспетчер кор мекунад. Ў натанњо ќобилияти роњбарї дорад, 

балки орзу дорад, ки дар оянда соњиби мансаби баланд шавад ва умедвор 

аст, ки рўзе мерасаду ин нияташ амалї мегардад…»  

- «Модарони танњоро фаромўш карданд» (аз 16 марти соли 2015): 

«Сокини ноњияи Восеъ Мария Мўсоева модари танњо аст. Ў се фарзанд 

дорад. Онњо хурдсол њастанд. Барои гузаронидани рўзи кўдаконаш Мария 

ба муњољирати мењнатї рафта меояд. Онњо манзили истиќоматии худро 

надоранд. Мария дар хонаи апааш иљора мешинад. Апааш Олга Мўсоева 

њам модари танњо аст. Њамчун модари танњо Мария ягон имтиёз надорад. 

Кўдакон њам имтиёз надоранд. Чаро?».  
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Муаллиф ва гардонандаи шоу-барномаи «Бону» журналист Хоља 

Назриев буда, анонси ин барнома 2-3 рўз ќабл аз дар студия сабт шуданаш 

дар сомонаи интернетии ТВ «Мављи озод» нашр гардида, ному насаби 

ќањрамони барнома, шахсони масъули давлатї ва коршиносони 

даъватшуда зикр мешавад. Њамзамон аз тамошогарон хоста мешавад, ки 

дар ин барнома ширкат варзида, бо пешнињоди саволу баёни андеша дар 

мубоњисот фаъолмандї нишон дињанд. Љойи таъкид аст, ки аз ин усули 

даъват ва таблиѓи барномањои «Мављи озод» дигар шабакањои мањаллии 

телевизионї кор намегиранд. Як сабаби аёнаш он аст, ки ТВ «Мављи озод» 

ягона воситаи электронии ахбор дар вилояти Хатлон мебошад, ки дар 

шабакаи љањонии интернет торнамои худро дорад.  

Журналистони «Мављи озод» дар озмунњои љумњуриявї миёни 

ширкатњои телевизионии ѓайрињукуматии Тољикистон аз рўйи 

номинатсияњои «Бењтарин сужети хабарї» ва «Бењтарин барномаи 

иттилоотї» (солњои 1998, 2001, 2004) барандаи љойњои якуму дуюм 

гаштаанд. «Мављи озод» њамчунин барномањои телевизионњои дигари 

ѓайрињукуматии Тољикистон, аз ќабили ток-шоуњои «Офтоби мењрубонї», 

«Марзи ќонун» («СМ-1»-и шањри Хуљанд), инчунин барномањои 

шабакавии истењсоли стансияњои дигари телевизионии Тољикистону 

кишварњои пасошўравиро дар эфири худ љой медињад. Њамзамон, сужетњои 

видеоии «Мављи озод» тавассути шабакањои русии РТР, ТНТ, барномаи 

шабакавии «Музофот» («Провинция») ва Wordlink намоиш дода шудаанд. 

Аз наќши муассири шабакањои мустаќили электронї дар баробари ВАО-и 

њукуматї Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон зимни 

суханронї ба муносибати 100-солагии матбуоти тољик чунин ёдовар 

шудааст: «Њоло дар мамлакат 44 шабакаи радиотелевизионї амал мекунад, 

ки аз ин миќдор 28 шабакаи радиову телевизион хусусї мебошад. Ин, 

албатта, хуб аст, зеро фаъолияти озоди воситањои ахбори омма яке аз 

нишонањои асосии рушди љомеаи демократї ва шањрвандї мебошад. Њар 

яке аз ин расонањо ба таври худ фазои иттилоотии мамлакатро пур карда, 
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дар инъикоси равандњои сиёсиву иќтисодї ва иљтимоии љомеа њиссаи 

хешро мегузоранд» [155].  

Телевизиони хусусии «Ќўрѓонтеппа» низ дар ављи шуњраташ (солњои 

2001-2010) бо нашри барномањои гуногунжанри тањлилию танќидиаш 

бањои баланди мутахассисонро касб карда буд. Телевизиони мазкур барои 

эљодкорони бисёре мактаби хуби такмили мањорати журналистї буд. 

Кормандони имрўзаи Шабакаи якуми телевизиони Тољикистон 

Суњбатулло Юсуфов, Фотима Аббосова, роњбари намояндагии 

телевизиони «Сафина» дар Ќўрѓонтеппа Хуршед Сафаров, мудири шуъбаи 

маљаллаи «Бонувони Тољикистон» Љамолиддин Сайфиддинов, корманди 

ТВ «Љањоннамо» Манучењр Мирзоев ва дигаронро парвардањои ин расона 

номидан мумкин аст.  

Аммо феълан ба сабаби мушкилоти молиявї ва кадрї телевизиони 

мазкур ба иќтидори пешинаи худ фаъолият надорад. Дар баробари нашри 

филмњои њунарии хориљї ва клип-консертњо, ТВ «Ќўрѓонтеппа» якчанд 

барномаи ихтисосї дорад, ки «Мизи мудаввар», «Гулшани адаб», «Пайк», 

«Навнињол» аз љумлаи онњост.  

Нимаи якуми соли 2014 студияњои телевизионии ТВ «Кўлоб» ва ТВ 

«Хатлон» бо таљњизоти раќамї пайваст карда шуда, њоло ањолї онњоро дар 

формати раќамї тамошо карда истодаанд.  

Телевизиони Кўлоб љињати амалї гардидани Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 

фарзанд», оид ба бењтар ба роњ мондани соњаи таълиму тарбия, зарурияти 

омўзиши забонњои русию англисї ва фанњои даќиќ, иштироки фаъолона 

дар корњои љамъиятї, озмуну чорабинињо ва олимпиадањои фаннї, алоќаи 

падару модарон бо мактаб ва бо наќлиёти шахсї ба дарс омадани 

донишљўён барномањои «Муошират», «Мусоњиба», «Њамадон», «Анвори 

дониш», «Љавонон ва љомеа», «Донишљў», «Касбам ифтихори ман аст» ва 

«Њамсол»-ро мунтазам тањия ва пахш мекунад. 

Мањдудаи шабонарўзии пахши барномањои телевизион аз аввали соли 

2014 тавассути таљњизоти раќамї дар шањру ноњияњои Кўлоб ба 16 соат 



104 

 

мерасад. Тариќи телевизион барномањои гуногуни иттилоотї («Ахбор», 

«Њафта», «Ќонун ва тартибот»), сиёсї («Дастовард», «Вањдат баќои 

миллат», «Пайки истиќлол»), иќтисодї («Љомеа ва иќтисод», «Кишоварз», 

«Боѓдорї»), иљтимої («Зан ва љомеа», «Авроќи зиндагї», «Маъюбї маризї 

нест»), фарњангї («Чењраи њунар», «Пирони кўњистони Хатлон», «Таърих 

гувоњ аст», «Ёде аз бузургон», «Забон пояи миллат», «Дар суњбати адиб», 

«Шоњномахонї»), фароѓатї («Таронањои дархостї», «Варзиш», 

«Шабоњанг») ва шоу-барномањои «Муошират», «Афкор», «Мунозира», 

«Њамадон», «Чї бояд кард?», «Тањлил» тањия ва пахш мегардад[155].  

Кормандони эљодию техникии телевизиони вилояти Хатлон низ 

рўйдодњои дар њудуди вилоят ба вуќуъпайвастаро пешкаши бинандагон 

мекунад. Расонаи мазкур дар муќоиса бо васоити дигари электронии 

мањаллї аудиторияи бештари тамошогаронро дар вилояти Хатлон фаро 

мегирад. Инъикоси маъракањои муњими сиёсї, љамъомаду љаласањо бо 

иштироки раиси вилоят Давлатшоњ Гулмањмадзода, татбиќи амалии 

ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар 

таълиму тарбияи фарзанд», «Дар бораи танзими анъана ва љашну 

маросимњо дар Љумњурии Тољикистон», рафти корњои ободонию созандагї 

дар шањру навоњї, нињолшинонї дар гўшаву канори вилоят, љамъоварии 

ѓалладонагї ва дигар маводи кишоварзї, тоза нигоњ доштани њифзи 

муњити зист ва мушкилоти соњањои маорифу тандурустї, фарњанг, 

мусобиќањои гуногуни варзишї аз љумлаи мавзуъњои мењварии хабару 

гузоришњои хабарнигорони ТВ «Хатлон» аст. Дар барномаи «Дар 

мењмонии мо» шахсиятњои маъруфи вилоят, мутахассисони соњибтаљрибаи 

соњањои гуногуни хољагии халќ даъват карда мешаванд. Дар намоиши 

«Тањлил» бошад, аз љониби журналистони телевизион роњњои инкишоф 

додани соњањои мухталифи хољагии халќи вилоят, проблема ва камбудињои 

он воќеъбинона зери тањлил ва танќид ќарор мегиранд.  

Барномаи «Рў ба рў»-и ТВ «Хатлон»-ро таљрибаи бесобиќае дар 

таърихи ин телевизиони мањаллї номидан мумкин аст. Зеро дар ин 

барнома аз раисони шањру навоњии вилояти Хатлон сар карда, то њамаи 
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рањбарони нињодњои вилоятї даъват шуда, дар пахши мустаќим тўли як 

соат ба саволњои тамошогарон посух мегўянд.  

Барномаи тевизионии мазкур тибќи дастури раиси вилояти 

Хатлон бо маќсади таъмини шаффофияти кори маќомоти иљроияи 

мањаллии њокимияти давлатї, дастрасї ба ахбори сањењу сариваќтї ва 

расидагї кардан ба мушкилоти мардум таъсис дода шуда, дар он 

роњбарони ташкилоту идорањои вилоятї ва раисони шањру навоњии вилоят 

иштирок мекунанд.  

Дар њаќиќат њам, чунин таљриба нишони наќши муњимми телевизион 

дар њамгироии иљтимоии љомеа аст, ки аз љониби маќомоти давлатї њам ин 

хислати муњимми телевизион эътироф ва истифода мешавад. Бо дастури 

раиси вилоят таъсис ёфтани чунин барнома, ки мустаќиман пахш мешавад, 

далели сухан ба шумор меравад.  

Муовини ваќти раиси вилояти Хатлон Махфират Хидирзода њам 

њангоми натиљагирї аз фаъолияти нўњмоњаи идораи телевизион ва радиои 

вилоят (соли 2019) зикр намудааст, ки «имрўз телевизион василаи 

боэътимоди иттилоърасонї ва вусъатбахши маърифати мардум ба њисоб 

меравад: Шароити имрўзаи демократикунонии љомеа, глобализатсияи 

љараёни иттилоот боиси фаъолшавии воситањои ахбори омма гардидааст. 

Љомеаи имрўза барои огоњї аз навигарињои рўз, пайдо намудани 

таассуроти илмию эстетикї нисбати олами њастї ба воситањои ахбори 

омма хеле ниёз дорад. Дар байни воситањои ахбори омма аз нигоњи 

дастрасї ва таъсирбахшї телевизион мавќеи муњимро дорост, зеро барои 

бинанда дарки маънї тавассути садо ва симои њаракаткунанда гўё ва 

фањмост. Аз ин љост, ки телевизион назар ба дигар навъи ВАО серистеъмол 

буда, ќисми зиёди ањолии мамлакат аз он ба таври васеъ истифода 

мебаранд. Њамчунин телевизион дар тарѓиби ѓояњои иљтимої, њукуматї ва 

давлатї наќши муњим дошта, фазои иттилоотиро мукаммал месозад» [160]. 

Њамчунин, тариќи барномањои калонњаљми телевизионии «Файзи 

замин», «Рушди соњибкорї», «Замон ва иќтисод» ва «Кишоварз» доир ба 
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корњои ободонию созандагї дар вилоят гузоришњо ва лавњаю очеркњо 

пахш мегарданд. Доир ба инкишофи соњањои тандурустї, маориф ва 

фарњанг барномањои «Шифо», «Солимии љомеа», «Чароѓи маърифат», 

«Забон - њастии миллат», «Биё ба хонаи мо», «Сайќали хирад», «Ашки 

ќалам» рўйи кор омадаанд. Барномаи «Зан ва зиндагї» аз њаёти занони 

вилоят ва мавќеи зан дар љомеа њикоят мекунад. Шуруъ аз соли 2015 шоу-

барномањои нави «Љўянда ёбанда аст» ва «Суфра» манзури тамошогарон 

гардиданд, ки аз суолу љавоб ва бахшњои љолиби дигар иборатанд.  

Кўшиши манфиатҳои соҳибкории рекламавӣ дар мақомоти 

қонунгузорӣ, иҷроия ва ҳокимияти судӣ боиси маҳдудияти баёни 

андешаи созанда ва натиҷаовар дар низоми " ҷомеаи телевизион " 

гардида, вокуниши манфии ҷамъиятиро низ ба вуҷуд овард. Ҷомеаи 

телевизион аз мақомоти қудратӣ боисрор талаб мекарданд, ки дар иҷрои 

вазифаҳо ва масъулиятҳои телевизион монеъ нашаванд, зеро мазмуну 

муҳтавои телевизион агар дигаргун шавад, теъдоди тамошобини он, 

бахусус аудитория кӯдакону наврасон низ коҳиш меёбад. Аз сӯи дигар 

мақомоти ҳукуматӣ, дар чунин вазъи касодии иҷтисодӣ маҷбур буданд, 

ки ба ҷалби соҳибкорону таблиғгарон вазъи молиявии телевизионро 

беҳтар созанд, яъне як навъ духӯрагӣ миёни телевизион ва мақомот ба 

вуҷуд омада буд. 

 Бо рушди Интернет бархурду низоъ миёни аҳолӣ ва телевизион 

бештару фарохтар доман густурда, ҳамакнун маводи сершуморе аз 

ҷониби муштариёну қишрҳои гуногуни ҷомеаи шаҳрвандӣ ба гӯшу ҳуши 

бинанда мерасид, ки аз ин ҳолат бештар командони телевизион нороҳат 

мешуданд. Ва агар дар пайи ба даст овардани даромади изофӣ 

шабакаҳои телевизионӣ шаклу мазмуни барномаҳояшонро тағйир 

диҳанд, дар кишвар интизориҳои дигар ба вуқуъ мепайванданд. Вобаста 

ба ин, баҳри самаранокии реклама дар қонунгузорӣ ва ҷиҳати ташаккули 

шакли нави назорати љамъиятї, инчунин дар талабот ба санҷишҳои 
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бахшҳои тиҷоратии телевизион зарурати ворид кардани тағйирот ба 

вуҷуд меояд. 

Кӯшиши худтанзимкунии соҳаи телевизион ба нокомӣ дучор шуда, дар 

ин ҳолат талабот ба шакли идоракунии болоӣ дигар хоҳад шуд, то соҳаи 

реклдамаро бо талаботи маънавии шаҳвандон ба мувофиқа орад.  

Ин ҷо, бояд умед баст, ки телевизион ва рекламадиҳандагон дар 

ниҳоят манфиатҳои пуливу молиро андаке сарфи назар карда, ба афкори 

ҷомеа гӯш хоҳанд дод.  

Имконияти ВАО на танҳо таъсир ба раванди табаддулоти гуногуни 

ҷамъиятию институтҳои сиесӣ аст, балки дар давраи гузариш аз кишвари 

аграрӣ-саноатӣ ба индустриалӣ инчунин ба ҳаёт ва нақши инсон таъсир 

мерасонад. Дурнамо ва тасмимҳои нав дар кори ВАО бо мақсад ва 

вазифаҳои ташаккули ҷомеаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳамоҳанг гардонида мешаванд. 

Ҳамон тасмимҳои арзишмандҳамчун намуна дар фаъолияти ВАО, 

нашрҳои интернетӣ, радио ва телевизион, бо ташаккули фарҳанги 

иҷтимоӣ ба худташаккулёбӣ ва рушди иҷтимоӣ мусоидат мекунад. 

Раванди дигаргунсозии ҷомеаи шаҳрвандӣ дар замони ҷаҳонишавӣ аз 

бисёр ҷиҳат, аз чигунагии таъсири ВАО, махсусан телевизион вобаста 

аст.  

Ғояҳои илмӣ дар хусуси он ки чӣ метавонад ба сифати механизми 

иҷтимоии телевизион хизмат карда тавонад, то ҳанӯз ба таври зарурӣ 

коркард карда нашудааст. Аз дигар сӯ, интиқоди таҷрибаи маъмули ба 

таври оммавӣ интиқоди шадид гардидани фаъолияти телевизион аз 

ҷониби хизматчиени давлатӣ, намояндагони сохторҳои ҳокимияти 

давлатӣ ба барномаҳо ва шуури ҷамъиятӣ нисбатан таъсири манфии 

мерасонанд.  

Раванди таҳаввули телевизиони дохилӣ ба “соҳаи соҳибкории 

озод", дар асл боиси гузариши маҳсулоти телевизион ба категорияи мол 

мешавад. Ин ҳолат бе назардошти хусусиятҳои фарҳанги миллӣ, бе 
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омӯзиши илмии муносибат ба таҳқиқи муҳимияти иҷтимоии масъала ба 

вуҷд омад. Барои телевизиони тиҷоратӣ, шаҳрванди муайян фард – танҳо 

объекти ғайрифаъоли таъсиррасонӣ, объекти дасткорӣ ба шуури ӯ бо 

мақсади бо мақсади ба даст овардани ҳадди нуфуз ва даромад аз реклама 

мебошад. Дар баъзе давраҳо (махсусан давраи пешазинтихоботӣ), 

диққати асосии телевизион ба таъсиррасонии ҳадафмандона ба шуури 

сиёсии тамошобинон равона карда мешавад. 

Бояд ба инобат гирифт, ки мавқеъпазирии телевизион дар ҷомеа 

миёни дигар ВАО, дар асл як шакли муайян ташкили ҳаёти ҷамъиятӣ на 

танҳо дар сатҳи сиесӣ, балки дар сатҳи хонаводагӣ низ мебошад. Тарзи 

ҳаёти носолиму ғайрифаъол, ки аксар ҳолат бисёриҳо баъди кор вақти 

худро дар назди телевизион гузаронидан мехоҳанд, на танҳо одат, балки 

ба як арзиши махсуси истеъмолкунадагон мубаддал гашт.  

 Имрӯз телевизион дар асл - қисми таркибии раванди фаъолияти 

механизми ҷамъиятию сиесӣ дар Тоҷикистон гаштааст. Аён аст, ки ба 

тағйирпазири нақши ҳар яке аз рукнҳо асосии иҷтимоишавӣ (оила, 

мактаб, ВАО, ташкилоти сиёсию ҷамъиятии расмӣ ва ғайрирасмӣ) дар 

шакли манфиати илмии мустақил ифода меёбанд ва ҳамчун калиди 

омилҳои таъсиррасон ба самаранокии ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ ва 

низоми сиесӣ демократӣ дар Тоҷикистон хизмат менамоянд. 

 Дар талаботи доварӣ, тавсиф ва таҳлили вазъи ба вуқуъомада 

арзиши муҳиме барои дарки моҳияти тағйироти иҷтимоӣ ва равандҳои 

сиесӣ мавҷуд аст, ки онро мутахассисон, рӯзноманигорон, сиёсатмадорон 

эътироф намудаанд, то дар сурати арзёбии хавфҳои сиесӣ омили таъсири 

телевизион ба инобат гирифта шавад. Дар баробари он баррасиҳои илмӣ 

дар бораи ҷомеаҳои мухталифи ҳамгироии арзишҳо идома дорад. 

Нуқтаи назари гуногун атрофи масъалаи бартарӣ додан ба ҷамъиятҳои 

гуногуни иқтисодӣ, динӣ, миллӣ, меъерњо ва арзишњои ахлоќї вуҷуд 

дорад ва ба андешаи аксари муҳаққиқон, аз вазъи ВАО, ва махсусан ба 
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таври назаррас вобаста ба вазъи фаъолияти телевизион, дар муҳокимаҳо, 

ба ин ё он нуќтаи назар бартарият дода мешавад. 

Ҳамзамон, талаботи асосӣ дар ниёзҳои рушди ҷомеаи шаҳрвандии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон на фақат аз ҷониби роҳбари давлат, инчунин дар 

дигар ҳуҷҷатҳои давлатӣ тасдиқи худро меёбанд, ки ин дар ҷомеаи 

муосири шаҳрвандии Тоҷикистон имкон фароҳам меорад ва ҷиҳати 

рушди хизматрасониҳои зарурии иҷтимоӣ дар ҷомеа ва ташаккули 

арзишҳои маънавию ахлоқӣ дар насли ҷавон мусоидати созгор дорад. 

Дар робита ба ин ин, муайян намудани масъалаи рушди шаклу 

усулҳои назорати љамъиятї оид ба ташаккули ҷомеаи фарҳангӣ ва 

ҷавобгӯи беҳдошти сатҳи некӯаҳволӣ ва ҳифзи манфиатҳои миллии 

кишвар аз манфиат холӣ нест. 

Тањлили вазъи телевизионњои мањаллии вилояти Хатлон ва муњтавои 

барномањои онњо нишон дод, ки ин васоити электронии ахбор имрўз 

асосан дучори чањор навъи мушкилот њастанд:  

1. Техникї. Мављуд набудани студияи ба талаботи рўз љавобгў аз 

љумлаи мушкилоти аслии телевизионњо аст. Ба ќавли коршиносон, агар як 

фиристандаи мављњои телевизионї ними Аврупоро бо барномањои як 

шабакаи телевизионї таъмин намояд, пас, бо дарназардошти иќлими кўњї 

ва ноњамворї, дар њар водии ањолинишини вилояти Хатлон насби як 

фиристандаи мављњои телевизионї лозим аст, то ин ки мардум барномањои 

як шабакаи телевизиониро тамошо карда тавонад. Њоло амвољи 

телевизионњои мањаллї фарогири тамоми њудуди вилоят нестанд.  

Мушкили дигари техникии телевизионњои мањаллї надоштани дрон – 

дастгоњи сабти хурди паррон аст. Ин дастгоњ аз камерањои маъмулии 

наворбардорї бо он фарќ мекунад, ки аз боло (њаво) ва аз зовияњои 

гуногун муњитро тасвир мекунад. Телевизионњои муосир ва ваќтњои охир 

шабакањои марказии телевизиони Тољикистон аз ин дастгоњи дар њаво 

њаракаткунанда барои сабти манзарањои табиат ва барномањои алоњида 

фаровон истифода мекунанд.  
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2. Касбї. Ба андешаи муњаќќиќон М. Шоев ва С. Гулов, «телевизион 

њамљоя будани унсури фаврият, зарурият ва мубоњисаро мепарварад. Барои 

телевизион репортёрњое зарурат доранд, ки аќидаашонро ошкор гуфта 

тавонанд, байни худ ва бинанда пули доимї барќарор дошта бошанд. 

Њадаф аз ин кор чунин натиља аст: агар ба одам наздик бошї, ба вай 

бештар зарур мегардї» [156]. Аммо дар кори баъзе телевизионњои 

музофотї риояи ин унсурњо ба назар намерасад.  

Баёни ѓалати иддае аз тележурналистон, риоя нашудани одоби касбї, 

сарфи назар кардан аз таъмини тавозуни назарњо дар гузоришњо, захираи 

заифи луѓавиро аз љумлаи мушкилоти касбии телевизионњои мањаллї 

номидан мумкин аст. Бинандаи имрўзаро тарзу усулњои куњнаи 

хабаррасонї ќаноатманд сохта наметавонад. Муносибати љиддии 

муњаррирон ба контенти барномањо сабаби афзоиши раѓбати тамошогар 

ба телевизион мегардад. Аммо, мутаассифона, њолатњое ба мушоњида 

мерасанд, ки аз акси ин њол гувоњї медињанд (мисол, барномаи «Хоби 

ширин, хурдтаракон»-ро барандаи хурдсоле бо забони тољикї оѓоз намуда, 

пас аз он порчае аз филми тасвирї ба забони русї намоиш дода мешавад. 

Дар баъзе барномањо журналистон бо мусоњибони худ бо шева суњбат 

мекунанд. Њамчунин телевизионњо рељаи пахши барномањоро, ки аз ќабл 

сохтаанд, риоя намекунанд. Њол он ки ташкилоти телевизион ва 

радиошунавонї уњдадор аст, ки абонентњоро пешакї аз таѓйири 

барномањои телевизион ва радио, њамчунин оид ба шароити интишори 

онњо воќиф намояд [155]. 

3. Кадрї. Дар ТВ «Хатлон» нарасидани мутахассисони боистеъдод, аз 

ќабили муњарриру коргардон њис мегардад. Ќисмати мутахассисон бо 

сабаби кам будани маош барои кор ба идора намеоянд. Чандин корманди 

љавони телевизион ва радиоњои мањаллї бинобар њаќмузди ночиз доштан 

тарки кори эљодї намуда, ба муњољирати мењнатї рафтаанд ё таѓйири пеша 

кардаанд. Аз љониби дигар, имкониятњои бахшњои журналистикаи 

донишгоњњои Ќўрѓонтеппа ва Кўлоб барои омода намудани мутахассиси 

баландихтисоси соњаи телевизион, мутахассисе, ки малакаи хуби идора 
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кардани техникаро дошта, суханвар, бољуръат ва бомањорат бошад, мањдуд 

аст.  

4. Молиявї. Барои пахши мављњои телевизиони «Хатлон» дар тамоми 

ќаламрави вилоят камаш 12 фиристандаи телевизионї ва њамин миќдор 

хатњои радио - реле лозим аст, ки маблаѓи умумии ин таљњизот наздик ба се 

миллион сомонї арзёбї мешавад.  

Мушкилоти молиявї имрўз нафаќат ВЭА-и мањаллиро домангир аст, 

балки тамоми ВАО-и музофотї аз камбуди маблаѓ ранљ мебаранд ва дар 

њолате ќарор доранд, ки андешаи мављуд будан ё набудани онњоро ба миён 

гузоштааст. Ба сабаби мањдуд будани имкониятњои молиявї маъмурияти 

телевизионњо њатто дар харидории телесуфлёр ољизї мекашанд. 

Мушкилоти молиявї њамчунин сабаби ба ќадри зарурї њавасманд ё 

ќадрдонї накардани рўзноманигор, инчунин кам будани маошу њаќќи 

ќалами журналистон гашта, имкони анљом додани сафарњои хизматии 

ононро низ мањдуд кардааст» [155].  

Ин тањлилњои муњаќќиќ Н. Маъмурзода, ки мо ба онњо истинод 

намудем, воќеан њам, зарурати таваљљуњ ба таърихи ташаккул, тамоюл ва 

барномањои телевизионњои мањаллии вилояти Хатлонро ба миён 

мегузорад. Ин муњаќќиќ пас аз ин тањлилњо ба натиљае мерасад, ки имрўз 

ваќти он фаро расидааст, ки вазъи њозира, доираи мушкилот ва заминањои 

инкишофи воситањои электронии ахбор дар вилояти Хатлон пажўњиш 

шавад, зеро телевизионњои мањаллї низ чун расонањои умумимиллї омили 

тараќќии давлату љомеа ба њисоб рафта, бо тањлилу баррасињо мусоидат 

намудан мусоидат ба рушди ин намуди ВАО ба манфиати давлат ва љомеа 

аст. 

Дар њаќиќат њам, расонањои мањаллї њарчанд дар њудуди минтаќа 

пахш шаванд њам, ањамияти умумимиллї доранд, зеро чун воситањои 

ахбори умум барои шаклгирї ва рушди мафкураи миллї дар вуљуди 

сокинони минтаќа мусоидат мекунанд, ки иљрои ин вазифаи муњим 

рисолати бузург аст.   
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2.3. Имкониятњои жанрии барномањои телевизионї  

њамчун омили њамгирої 

 

Дар идомаи тањќиќи худ мо ба жанрњои журналистика низ таваљљуњ 

мекунем, зеро чи хеле ки дар боби аввал зикраш рафт, жанрњо воситаи 

муњимтарини баёни маќсаду њадаф мебошанд. 

Муњаќќиќ А.А. Алекберова мегўяд: «Жанрњои журналистика шаклњои 

пешнињоди мањсули эљоде мебошанд, ки дар асоси далелњои воќеии аз 

њаёти њаррўза љамъоваришуда, бо истифода аз усулњои муайяни эљодї, бо 

назардошти талаботи љомеа тавассути нињодњои мављудаи иртиботи 

оммавї (матбуот, радио, телевизион, интернет) пањн мешаванд». 

Сохтори жанрї барои телевизиони иљтимої ва сиёсї ањамияти муњим 

дорад. Кўшишњои тањияи таснифоти жанрњои телевизионї ба чунин 

муњаќќиќон, аз ќабили Л.В. Тсвик, Р.А. Боретский, Н. Илченко [43, 26, 65] 

ва дигарон тааллуќ доранд. Муњаќќиќони муосири ВАО пешнињод 

мекунанд, ки жанрњои телевизионї ба се гурўњ таќсим карда шаванд: 

жанрњои иттилоотї (сужети видеої, њисобот, баромад, мусоњиба, гузориш); 

жанрњои тањлилї (тафсир, баррасї, суњбат); жанрњои публитсистикаи 

бадеї (очерк, лавња, чењракушої)  

Мувофиќи гуфтаи Е.И. Шейгал [138] жанрњоро ба тариќи зайл фарќ 

кардан мумкин аст:  

- аз рўи параметрњои институтсионалї/расмиятї (аз њадди 

ѓайрирасмии муошират то њадди институтсионалї);  

- аз рўи мавзуъ ва муносибат бо мухотабон;  

- аз рўи намунањои хусусиятњои иљтимої-сиёсї;  

- аз рўи мањалли рўйдодњо;  

- аз рўи дараљаи марказият ё мансубият ба гуфтугўи сиёсї;  

- аз рўи хосиятњои њадафњо; 

Ин таснифот натиљаи муносибат ва коркарди гуфтугўњои сиёсии 

телевизионии дохиливу хориљї мебошад. 
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Муњаќќиќони шинохтаи тољик њам ба ба ин љанбаи муњимми 

фаъолияти журналистї таваљљуњ намуда, доир ба жанр изњори назар 

намудаанд. Аз љумла, ба масъалањои умуминазариявии он бештар А. 

Нуралиев, И. Усмонов, М. Муродов таваљљуњ карда бошанд, дар 

тадќиќоти А. Саъдуллоев, М. Муќимов (Љовид Муќим) С. Гулов жанрњои 

људогона бештар мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд. Аз љумла, профессор 

И. Усмонов менависад: «жанр ќолабест, ки дар он фикр, факт рехта 

мешавад ва њар кадом ќолаб њамон жанреро дода метавонад, ки ба он 

мувофиќат мекунад» [132, 4].  

М. Муродов мафњуми жанрро чунин шањр додааст: «Жанр пеш аз 

њама, восита ва шакли ба вуљуд овардани мањсули эљод, хоса эљоди 

рўзноманигорї аст. Бо назардошти моњият ва мазмуни умумии матнњои 

гуногуни рўзноманигорї таърифи жанрро метавон чунин арзёбї намуд: 

Шаклњои гуногун ва мухталифи инъикоси воќеа, њолату рўйдод, љараён ва 

вазъият, ки аз љињати аломат, хусусият ва сохт унсурњои умумї, 

такроршаванда ва хоса доранд, жанр номида мешавад» [93, 8]. 

Дар ин маврид як таъкиди профессор И.Усмоновро лозим медонем, ки 

дар китоби «Жанрњои публитсистика» меорад ва барои шарњи мафњуми 

жанр аввал моњияти журналистикаро баён мекунад: «Журналистика бо 

ифодаи Прохоров Е.П. ва дигар назариётчиёни публисистика институти 

сиёсию адабие мебошанд, ки вазифааш пайдо кардан, тањрир намудан ва 

пањн кардани иттилоот аст. Тавре дида мешавад, журналистика соњае аст, 

ки њам бо эљод ва њам ба корњои техникї тааллуќ дорад. Журналистика 

њамчун соњаи эљод пайдо кардани факт, мавзуъ ва навиштани он, яъне ба 

ќолаби жанр дароварданашро дар назар дорад. Аз њамин сабаб њам, дар 

тањќиќотњое чун осори Пелт онњо ба сифати жанрњои журналистї ёдоварї 

мешаванд, ки ин ѓалат нест» [132]. 

Дар ин суханони профессор И. Усмонов, ки якбора мафњуми 

журналистикаро аз нигоњи муњаќќиќон њамчун нињоди сиёсї арзёбї 

менамояд, моњияти фаъолияти журналистї дар њама самту бахшњо ва дар 

њама шакли ифодаи мањсули эљод баён гардидааст. Вобаста ба хусусиятњои 
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техникї њам метавон зикр намуд, ки сухан атрофи имкониятњои фаровони 

техникие аст, ки воситањои ахбори омма, махсусан, воситањои электронии 

ахбор, махсусан, телевизион доранд.  

Имрўз таъсири телевизион ба дараљае расидааст, ки љомеаро аз њар 

нигоњ метавонад тањти таъсири худ ќарор дињад. Бо чунин ќудрат, ки асоси  

тањия, пешнињод ва пахши барномањои хушсифат аст, телевизион ќувваи 

љаззоби љалбкунандагиро соњиб гардидааст, яъне, телевизион ба воситаи 

фавќулодае табдил ёфтааст, ки метавонад  љомеањоро идора намояд. Ба 

тарзи дигар, телевизион дар љомеа наќши муассиру пешбаранда дорад. 

Бо назардошти ин омилњо, баъзе маводи шабакањои телевизионии 

мањаллї ва намояндагињои шабакањои телевизионии марказиро аз назар 

мегузаронем. Бештар ба он таваљљуњ дорем, ки чї гуна хусусиятњои 

њамгироии иљтимої ва сиёсї тавассути барномањои телевизионї амалї 

карда мешавад ва истифодаи жанрњо дар кадом сатњ барои расидан ба ин 

њадаф мусоидат мекунанд.  

Тавре мушоњида шуд, иттилоот нахустин мафњум ва асосии 

журналистика аст. Он аз лотинии informаtiо - тавзењ, муаррифї сарчашма 

гирифта, ба маънии шакл додан, тасаввурот њосил кардан њам меояд ва бо 

њамин маънии умумї чун мафњуми истилоњї дар журналистика мавриди 

истифода ќарор гирифтааст. Иттилоъ ба маънии дониш дар бораи ашё, 

далелњо, ѓояњо ва ѓайра меояд, ки одамон метавонанд дар доираи 

мубодилањои муайян ва сарчашмањои гуногун ба даст оранд.  

Дар љањони муосир иттилоот яке аз манбаъњои асосї мебошад ва дар 

айни замон, яке аз ќуввањои пешбаранда ва рушддињандаи љомеаи инсонї 

мебошад. Иттилоъ, ки дар забони мо бо мафњуми хабар бештар ифода 

меёбад, аввалин зуњуроти фаъолияти журналистї ба шумор меравад ва чун 

љузъи муњимми фаъолият аксар хусусиятњои касбиро дар худ ифода 

менамояд. Аз љумла, љанбаъњои иљтимої ва сиёсии фаъолияти телевизион 

њам дар он ифода меёбанд.  

Чанде аз намунањои иттилоотро дар шабакањои телевизионї баррасї 

менамоем: ТВ «Кўлоб». Сана: 18.10.2015. Давомнокї: 2.30 даќиќа. Мухбир: 
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Мунираи Раззоќ. Наворбардор: Шариф Ѓуломов. «Ярмаркаи љойњои корї 

дар ноњияи Восеъ: Шуъбаи Агентии њифзи мењнат ва шуѓли ањолии ноњияи 

Восеъ бо маќсади таъмин намудани љойњои корї дар маркази ноњия 

ярмаркаи љойњои кориро ташкил намуд, ки дар он 10 корхона, ташкилот ва 

љамъиятњои дорои масъулияти мањдуд љойњои кории доимї ва мавсимиро 

пешнињод карданд..  

Ин ярмарка имсол панљумин аст ва дар чањор ярмаркаи ќаблї як 

гурўњи муайяни ањолї бо кор таъмин карда шуданд ва боќимонда ба 

омўзиши ихтисосњо љалб карда шуданд.  

Тибќи иттилои сардори шуъбаи Агентии мењнат ва шуѓли ањолии 

ноњияи Восеъ, М.Ќурбонов, филиали агентї дар ноњияи Восеъ дар њамкорї 

бо маркази таълими калонсолон курсњои кўтоњмуддати омўзишии 

бофандагї ташкил намуд, ки дар он духтарон ва занон љалб карда шуданд 

ва дар як муддати кўтоњ бо кор таъмин шуданд. Дар ин рўз ба 22 нафар 

хатмкардагони курсњои бофандагї шањодатнома супорида шуд.  

С.Зуњурова, сокини ноњияи Восеъ: Дар маркази ноњияи Восеъ, 

љамоатњои дењот ва шањракњои калон низ курсњои кўтоњмуддати малакањои 

дўзандагї, малакаи компютерї ва таълими забонњои хориљї ташкил карда 

мешаванд.  

Њоло як ќисми ањолї курсњои харротиро хатм кардаанд ва гурўњњои 

дигар то њол бо ин курсњо фаро гирифта шудаанд. Ба гуфтаи кормандони 

бахши агентї, чунин ярмаркањои љойњои корї њар моњ баргузор мешаванд 

ва аксари довталабон ба тањсил дар курсњои омўзишї љалб карда 

мешаванд». 

Ин як гузориши телевизионї барои барномаи ахбори телевизион аст 

ва ба талаботи жанрї мувофиќат мекунад. Яъне, баргузории ярмаркаи 

ќойњои корї худ хабар аст ва барои бинандагон низ ањамиятнок аст. Зеро 

муњаќќиќон њам моњияти хабари журналистиро дар ањамиятнокии он 

медонанд. Яъне, хабар иттилоест, ки барои љомеа ањамиятнок аст: 

“аксарияти муњаќќиќон бар онанд, ки њамагуна навигарї хабар шуда 

тавонад њам, барои воситањои ахбори омма танњо он навигарињое ба 
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сифати хабар ќабул ва мавзуи жанри хабар шуда метавонанд, ки ањамияти 

љамъиятї дошта бошанд. Ба гуфти И. Усмонов “Ањамияти љамъиятї 

доштан ба он маъно аст, ки факти дар хабар истифода шуда барои як кас, 

як оила не, барои садњо ва њазорњо нафар одамон ањамият дорад” 

Аз ин љо бармеояд, ки ин гузориши телевизионї ањамияти иљтимої 

дорад, яъне, барои ањолии ноњия ва дар маљмуъ, барои сокинони вилоят 

њам дорои ањамият аст, ки дар бораи бо кор таъмин гардидани чандин 

нафар маълумот медињад.  

Аммо агар аз лињози мавзуи мавриди назари худ муносибат кунем, 

мебинем, ки дар ин гузориш камбудињо ба назар мерасад. Масалан, барои 

бинанда муњим аст, ки ин ярмарка то кадом дараља воќеї баргузор 

шудааст, ў мехоњад бидонад, ки ба таври мушаххас, кї ба кадом идора 

мурољиат кард ва мурољитаи ў ќонеъ гардид ва ё худи он нафар аз 

пешнињодњои дар ярмаркабуда ќонеъ њаст ё не. Лекин дар ин гузориш дар 

ин бора ба таври умумї сухан меравад ва як нафаре њам, ки сухан мегўяд, 

њарчанд сокини ноњия муаррифї мешавад, аммо аз суханонаш маълум 

мешавад, ки ў корманди бахши агентї дар ноњия аст ва ба ифодаи маъмул, 

шахси манфиатдор аст, яъне ў мехоњад, ки дар бораи корњои хуби идорааш 

сухан гўяд.  

Барои бинанда натиљаи кор муњим аст барои њамин њам, дар гузориши 

телевизионие, ки аз љониби журналист омода мешавад, бояд ба ин 

љињатњои муњим диќќат дода шавад. Ба назари мо, љињатњои иљтимоии 

фаъолияти телевизион њам дар он ифода меёбад, ки агар хабару гузориш ба 

мардум ва фањмишу манфиати онњо њарчи наздиктар бошад. Дар њамин 

хабар, тавре гуфтем, њамин њамоњангї ба таври пурра мушоњида нашуд. 

Хабар унсури муњимтарини журналистика аст. Ин сухан чанд пањлу 

дорад. Як пањлуи фањмиши ин љумла он аст, ки хабар асоси њама жанру 

барномањоро ташкил медињад, зеро асоси фаъолияти журналистиро 

маълумот ташкил медињад. 

Масалан, њар як маълумоте, ки дар њамин гузориш њаст, барои 

журналисти мушоњидакор мавод медињад ва дар асоси он барномаи 
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тањлилї њам омода кардан мумкин аст. Мисол, пайгирї кардан, ки оё 

онњое, ки дар ярмарка љойи кор пайдо карданд, ба љойи кор рафтанд, аз 

шароити кор ќонеъ њастанд, яъне, он маълумоте, ки дар ярмарка буд, воќеї 

њаст ё не, њар моњ баргузор шудани ярмарка танњо барои расмият аст ва ё 

ин ки дар њаќиќат, натиљањои дилхоњ дорад. Ба касбомўзї фаро гирифтан 

њам иќдоми нек аст. Љараёни ин касбомўзињоро њам пайгирї намудан, ки 

оё љалбшудагон дар њаќиќат кор омўхта истодаанд, аз вазъи омўзиш 

ќаноатманд њастанд, аз пањлуњои дигари мавзуъ њастанд.  

Љавоб пайдо намудан ба ин ва дигар саволњо ќонеъ гардонидани 

талаботи бинандагон аст. Љињати иљтимоии фаъолияти телевизион њамин 

аст, ки ба мардум, ба бинанда, ба завќу хоњиши онњо њарчи наздиктар бояд 

шуд. Ин наздикшавї бисёр муњим аст, зеро фаъолияти журналистї дар 

робитаи мутаќобилан судманд бо љомеа дар њоли пешрафт аст ва бояд 

њамеша чунин бошад. Яъне, аз њама нигоњ, фаъолияти журналистї ба 

љомеа нигаронида шудааст. 

Намояндагии ТВ «Сафина» дар вилояти Хатлон, ки барои он 

гузоришњо омода мекунад: Омодагї ба Олимпиада дар ноњияи Њамадонї. 

таърих: 17.10.2016. Давомнокї: 1.37 даќиќа. Мухбир: Ширинљон Сафаров, 

наворбардор: Сайфиддин Исмоилов.  

«Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон бо маќсади муайян 

намудани хонандагони бењтарин ва баланд бардоштани сатњи дониши онњо 

мунтазам олимпиадањо ва озмунњо мегузаронад, ки дар онњо шумораи 

зиёди хонандагони муассисањои тањсилоти умумї ширкат меварзанд. Дар 

ин замина, дар ноњияи Њамадонї, шуъбаи маориф давраи навбатии 

олимпиадањоро гузаронида, ѓолибонро муайян кард ва ба марњилаи оянда 

омодагї мебинад.  

Дар ноњияи Њамадонї хонандагони муассисањои тањсилоти умумї ба 

марњилаи навбатии олимпиадањои фаннї омодагї мегиранд. Ба гуфтаи 

директори Маркази дарёфт ва рушди истеъдодњои шуъбаи маориф, дар ду 

олимпиадаи ќаблии фаннї шумораи иштирокчиён нисбат ба солњои 
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гузашта афзудааст. Аксарияти иштирокчиёни олимпиада ба илмњои даќиќ 

тамаркуз мекунанд, ки солњои пеш камтар мушоњида мешуд.  

А. Мирсаидов - директори Маркази дарёфт ва рушди кўдакони 

болаёќат: Шуъбаи маорифи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия, 

њамаи ѓолибони даврањои якум ва дуюмро дар муассисаи тањсилоти 

умумии №1 љамъ оварда, бо онњо суњбат орост, онњо ба марњилаи навбатии 

олимпиада омодагї гирифта истодаанд. Таъкид гардид, ки аксарияти 

иштирокчиёни олимпиада дар марњилањои минтаќавї ва љумњуриявї ба 

хатогињо роњ дода, аз љойњои ифтихорї мањрум мешаванд. Пеш аз оѓози 

марњилаи дигар бо довталабон дарсњои иловагї гузаронидан лозим аст. 

Шуъбаи маориф аз њисоби омўзгорони ботаљриба аз њар як фан як 

мутахассис интихоб намудааст ва онњо хонандагонро ба олимпиадаи 

навбатии минтаќавии фаннї омода мекунанд». 

Ин њам як намунае аз гузоришњои телевизионї аст, ки дар шакли 

мухтасар тањия шудааст, зеро њаљмаш кўтоњ аст. Њамон сухане, ки дар 

нисбати гузориши пештар иброз намудем, ба ин хабар низ дахл дорад, 

яъне, њар як маълумоти ин гузориш барои гузориши алоњидаи дигар мавод 

медињад. 

Ин љо як љанбаи хоси фаъолияти шабакањои телевизионии кишварро 

зикр намудан мехоњем. Баъзан аз мо бинандањои оддї мешунавем, ки аз 

муфассал будани барномањои иттилоотии шабакањои телевизионии кишвар 

мегўянд ва онњоро бо дигар шабакањои телевизионї муќоиса мекунанд. 

Дар њаќиќат њам, њамин тавр аст. Барномањои иттилоотии шабакањои 

телевизионии кишвар аз сабаби дароз будани гузоришњо хеле муфассал 

мешаванд. Масалан, барномаи иттилоотии Телевизиони Тољикистон 

наздики як соат давом мекунад. Чунин хусусият дар дигар шабакањо њам, 

аз љумла, шабањои мањаллї низ мушоњида мешавад, ки барномањои 

иттилоотии муфассал доранд. 

Мушоњидањои мо гувоњи он њастанд, ки ин хусусияти шабакањои 

телевизионии мо заминањои худро доранд. Яъне, табиати пахши 

телевизион дар кишвари мо боис гардидааст, ки чунин њолат бошад. 
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Чун имрўз имкони дидани шабакањои зиёди телевизионї вуљуд дорад, 

бинандагон њам монанди мунаќќидон сухан меронанд, зеро имконияти 

муќоиса ва бањодињиро доранд. Агар чунин имкон набошад, онњо гумон 

мекунанд, ки шакли пахши барномањо аслан чунин аст. 

Дар њаќиат њам, аз рўйи таъйиноти тахассусї њам гузориши ахбори 

телевизион аслан набояд њаљми муфассал дошта бошад ва ба њамон 

суолњои маъмули хабарї посух гуфта шавад, кифоя аст:  Хабар бояд ба 

чунин саволњо љавобгў бошад: «ширкаткунандагони воќеа кистанд?», «чї 

њодиса рўй дод?», «дар куљо?», «кай?», «чї гуна?», «дар он чї навигарие 

њаст?». Њар як маводи навин њанўз аз иборањои аввал бояд ба саволњои 

асосии «чї»?, «дар куљо?», «кай?» љавобгў бошад. Мумкин аст, ки хабар 

дар ибтидо ба њамаи ин саволњо љавоб гўяд (абзатси пурмаъно, лиди 

љамъбасткунанда, лид – маълумот, лиди хулосавї) ва њамчунин ба ягон 

саволи он љавоб гуфта, лид яке аз љузъњои муњимтаринашро барљастатар 

нишон дињад. Агар дар навигарї љињати хеле барљастатарро нишон додан 

лозим бошад (њама чиз барои ному натиља ё ваќти содиршавии њодиса 

нигаронда мешавад) журналист њуќуќ дорад љавоби яке аз саволњоро 

барљастатар намояд ( «кї?» ё «чї?», «кай?», «дар куљо?», ё «чї хел?» воќеа 

содир шудааст ва ба њамдигар алоќаманд аст) [Љовид Муќим].  

Агар дар чунин шакл хабар пешнињод шавад, маълум мешавад, ки 

њаљми калоне дошта наметавонад, аммо сабаби васеъ гардидани 

гузоришњои телевизионии шабакањои дохилї он аст, ки дар онњо мавзуъњое 

интихоб мешаванд, ки бештар аз љанбаи хабарї хислати тањлилї доранд ва 

ё худи хабарнигорон ба ин љанбаи онњо таваљљуњ мекунанд ва дар натиља, 

як хабар ба гузориши муфассали то андозае тањлилї табдил меёбад.  

Ба назари мо, набояд чунин бошад, зеро он замоне, ки табиати 

телевизион муфассалбаёниро таќозо дошт, гузаштааст, яъне имкониятњои 

техникї нињоят хуб гардидаанд ва бояд аз онњо самаранок истифода кард. 

Дар њамин гузориш њам, ки матнашро овардем, чунин хусусият ба 

назар мерасад. Яъне, дар як гузорише, ки мухтасар пешнињод шудааст, 

чанд масъалагузории дигар ба назар мерасад. Њарчанд дар он танњо ба 
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љанбаи хабарї таваљљуњ шудааст, аммо тарзи гузориш барои бинанда 

саволњои бепосухро ба вуљуд меорад.  

ТВ «Љањоннамо». Пахтакорї дар ноњияи Фархор. Сана: 25.09.2013. 

Давомнокї: 1.54 даќиќа. Мухбир: Каримхон Амроќулов. Наворбардор: 

Муњаммадшоњ Ќурбонов.  

«Маъракаи пахтачинї дар хољагињои дењќонии љамоати Ѓайрати 

ноњияи Фархор босуръат идома дорад. Кооперативи истењсолии «Дўстї-

60» имсол дар майдони 70 гектар пахта кишта, корњои агротехникиро дар 

ваќташ гузаронид ва дар натиља, њосили баланд ба даст овард. Аз тарафи 

дигар, сањмдорон дар љамъоварии њосили пахта њисса гузоштанд. Њоло дар 

майдонњои хољагии мазкур чиниши аввал ба анљом расидааст ва сањмдорон 

ба дувумаш шурўъ кардаанд. Ба гуфтаи раиси хољагї, аз њар гектар 25 

сентнер њосил гирифта шудааст. 

Синхрон. Рустам Ѓашов - раиси хољагї.  

Дар кооперативи истењсолии «Дўстї - 60» барои истифодаи 

самараноки замин ва љамъоварии њосили баланд аз тухмињои навъи баланд 

истифода мешавад. Олимони соња ба роњбарони корхонањо пешнињод 

карданд, ки иќлими мувофиќ ва навъњои серњосилро истифода баранд, 

майдони киштро сол ба сол зиёд кунанд.  

Корхонаи пахтатозакунии «Зиёратшоњ»-и љамоати Ѓайрати ноњияи 

Фархор низ кори худро фаъолона идома медињад ва аз аввали мавсими 

љамъоварии њосил мањсулоти дасти дењќононро ќабул ва коркард мекунад. 

То имрўз тибќи ќарордод, беш аз 4,5 тонна пахта аз хољагињои пахтакор 

ќабул карда шудааст. 

Шоистаи зикр аст, ки шабакаи иттилоотии «Љањоннамо» ба таъйиноти 

худ мувофиќ амал мекунад ва аз хабарнигорони минтаќавии худ њам талаб 

менамояд, ки гузоришњои хабариашон њаљми муфассал надошта бошанд.  

ТВ «Мављи озод». Чорабинї ба муносибати 75-солагии шоир Ѓоиб 

Сафарзода. Сана: 5.11.2016. Давомнокї: 1 даќиќаву 48 сония. Мухбир - 

Хоља Назриев. Наворбардор - Худойназар Зуњуров.  
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«Дар ноњияи Восеъ бо ташаббуси маќомоти иљроияи мањаллии 

њокимияти давлатї ба ифтихори 75-солагии зодрўзи шоир ва 

рўзноманигори шинохта Ѓоиб Сафарзода љаласа баргузор гардид, ки дар 

он чунин шоирон ва нависандагон, ба монанди Рачаб Мардон, 

Абдулњамид Самадов, Сипењри Ориёї ва дигарон ширкат варзиданд. 

Иштирокчиёни маљлис пас аз зиёрати макони дафни шоир, инчунин ба 

хонае, ки шоир дар он зиндагї кардааст, ташриф оварданд. Он рўз 

китобхона ва осорхонаи Ѓоиб Сафарзода дар назди хонаи шоир расман 

ифтитоњ ёфт. Дар китобхона китобњои Ѓоиб Сафарзода, дигар шоирон, 

рўзноманигорон ва нависандагон, инчунин, маљалла ва рўзномањо 

мављуданд, ки метавонанд аз љониби ањолї истифода шаванд. Дар дењаи 

Кадучї мактаб-интернати дења ба номи Ѓоиб Сафарзода гузошта шуд ва 

дар сањни он нимпайкараи Ѓоиб Сафарзода насб карда шуд. 

Субњони Раљаб - мудири шуъбаи фарњанги ноњияи Восеъ (синхрон)  

Дар ин рўз бо иштироки шоирону нависандагон нимпайкараи Ѓоиб 

Сафарзода расман кушода шуд. Ба ин муносибат сањнањо аз њаёти Ѓоиб 

Сафарзода ба таваљљуњи њозирин пешкаш карда шуд. Дар толори 

маљлисгоњи мактаб-интернат раиси ноњияи Восеъ Мусо Ѓафурзода ва 

адибон баромад карданд. Онњо сањми Ѓоиб Сафарзодаро дар адабиёт ва 

журналистикаи тољик ќайд карданд. Бо дастгирии маќомоти иљроияи 

њокимияти мањаллии ноњияи Восеъ маљмуањои ашъори Ѓоиб Сафарзода ба 

табъ расида, дар ин рўз ба хонандагон таќдим карда шуданд. 

Дар ин чанд гузориши иттилоотие, ки чун намуна баррасї намудем, ба 

натиљае расидан мумкин аст, ки аз ин гурўњи жанрњо дар шабакањои 

телевизионии мањаллї њам ба таври зарурї истифода мешавад. 

Дар мавриди барномањои иттилоотии шабакањои телевизионии 

вилояти Хатлон инро њам бояд зикр намуд, ки онњо барномањои 

иттилоотии алоњидаи худро доранд ва баробари ин, ду шабакаи давлатии 

вилоят: телевизиони «Хатлон» ва телевизиони «Кўлоб» њамарўза барномаи 

иттилоотии «Ахбор»-и Телевизиони Тољикистонро ба таври мустаќим 

пурра намоиш медињанд. Инро дар шабакањои давлатии минтаќавии 
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вилоятњои Суѓд ва Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон њам мушоњида 

кардан мумкин аст. Ба таври аниќтар, соати 20.30 мављњои ин шабакањо 

њама бо рамзи Телевизиони Тољикистон муттањид мешаванд. Ин тарзи кор 

маълум аст, ки ба тасмими роњбарияти Кумитаи телевизион ва радиои 

назди Њукумати Љумњурии Тољикистон алоќаманд аст. 

Аслан, њадафи чунин тасмим шояд кўмак барои пурратар гардидани 

соати пахши шабакањои минтаќавї ё доираи фарогирии бештари ахбори 

телевизиони марказї бошад. Ба њар њол, ин кори масъулон аст, аммо дар 

шароити муосир бо ин роњњо ба њадаф расидан чандон имконпазир нест, 

зеро бинандањо имкони интихоби фаровонро доранд ва ваќте огоњ њастанд, 

ки чунин тарзи кор аст, агар барномаи иттилоотии шабакаи марказиро 

тамошо кардан хоњанд, аз мављи худи он мебинанд, ба шабакањои мањаллї, 

ба истиснои телевизиони «Суѓд» њољат нест, зеро сифати пахш дар ин 

шабакањо нисбат ба Телевизиони Тољикистон хеле паст аст. Ин љо мавриди 

сухан аст, ки бигўем, шабакањои давлатии телевизионии вилояти Хатлон 

њарчанд ба моњвора пайвастанд, аммо њанўз пахши даќиќияташ баланд 

(HD) надоранд, ки ин њам яке аз мушкилоти љиддии онњост.  

Шабакањои телевизионї ба жанрњои тањлилї њам таваљљуњ доранд, ки 

шарњ яке аз онњост. Шарњ (лотинї commentаrius - ёддошт, шарњ, тафсир) - 

тавзењот ба матн, мулоњизањо, эродњо дар бораи чизе ё муносибати фардї 

ба ягон хабару маълумот аст.  

Як намунаи шарњро аз Телевизиони Тољикистон аз назар мегузаронем. 

Сана: 03.11.2016. Давомнокї: 20 даќиќаву 4 сония Муњаррир ва баранда: 

Маъруф Назарзода. Иштирокчиён: Шайхмуњаммад Камолов - муаллими 

калони кафедраи њуќуќи конститутсионии ДМТ, Зайниддин Соибов - 

омўзгори ДМТ, Зариф Ализода – ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар 

Љумњурии Тољикистон.  

Сухани баранда: Њар сол дар мамлакати мо 6 ноябр њамчун рўзи 

Конститутсия таљлил карда мешавад, зеро дар ин рўзи соли1994, тавассути 

раъйпурсии умумихалќї ва дастгирии 87 фоизи ањолї Конститутсияи 

Тољикистони соњибистиќлол ќабул карда шуд ва Истиќлолияти мо 
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хусусияти расмї гирифт. Барои шарњи ин мавзуъ, ба студия устод Зариф 

Ализода омбудсмен ё худ ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии 

Тољикистон, њуќуќшиносон Шайхмуњаммад Камолов ва Зайниддин 

Соибов, устодони Донишгоњи миллии Тољикистон даъват карда шуданд.  

Савол: Аввалин Конститутсияи Тољикистони соњибистиќлол дар 

кадом муњит ќабул карда шуд ва барои таъмини сулњу оромии комил чї 

сањм дорад? 

Шайхмухаммад Камолов - муаллими калони кафедраи њуќуќи 

конститутсионии ДМТ: Аслан, агар шумо ба ќабули Конститутсия аз 

нуќтаи назари таърих нигоњ кунед, пас, дар соли 1929 Љумњурии 

Тољикистон Конститутсияи худро дошт. Албатта, соли 1929 Љумњурии 

Тољикистон Конститутсияи худро њамчун љумњурии худмухтор ќабул кард. 

Баъдтар, конститутсияњои дар давраи шўравї ќабулшуда низ дар 

идоракунии давлат, системаи барќарор кардани муносибатњои љамъиятї 

наќши муассир доштанд. Сарфи назар аз мушкилоти сиёсї ва иќтисодї, 

лоињаи конститутсия пешнињод карда шуд. Дар натиљаи ќарори мусбати 

љараёни раъйпурсии умумихалќї 6 ноябри соли 1994 Конститутсияи 

Љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон ќабул карда шуд.  

Албатта, Конститутсияи соли 1994 ќабулшуда хусусиятњои хоси худро 

дошт. Пеш аз њама, шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар ќабули ин 

конститутсия ширкат варзиданд. Агар ба конститутсияњои ќаблан 

ќабулшуда аз нуќтаи назари муќоиса нигаред, онњо аз љониби Шурои Олї 

ё маќоми олии њокимияти давлатї ќабул карда шуданд ва таѓйироту 

иловањо аз љониби маќомоти олии намояндагии њокимияти давлатї ворид 

карда шуданд. Аммо, дар конститутсияи соли 1994, ин хусусиятњо аз байн 

рафтанд ва шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар ворид намудани 

тайѓироту иловањо ширкат варзиданд, яъне бо овоздињии халќ сурат 

гирифт ва дар тўли 22 соли мављудияти худ Конститутсияи Љумњурии 

Тољикистон тавонист дар системаи идоракунии давлатї, системаи 

муносибатњои љамъиятї, асосњои сохтори конститутсионии Љумњурии 
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Тољикистон, вазъи њуќуќи инсон ва шањрванд, ташкили маќомоти давлатї, 

салоњияти онњо, мўњлати салоњияти онњо наќши муњим бозад. 

Зайниддин Соибов - омўзгори ДМТ: Воќеан, Конститутсияи Љумњурии 

Тољикистон дар љањони муосир њамчун конститутсияи намунавї эътироф 

шудааст ва аз љониби коршиносони байналмилалї бањои баланд 

гирифтааст. Албатта, меъёрњои конститутсионии Љумњурии Тољикистон 

муносибатњои њаётан муњими байни давлат ва љомеаро фаро мегиранд ва 

алахусус, дар байни конститутсияњои давлатњои Осиёи Марказї њамчун 

намуна хизмат мекунанд. Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 

Тољикистон асосњои сохтори конститутсионї, вазъи њуќуќи инсон ва 

шањрвандонро дар бар мегирад, зеро он асосњои конститутсионии ташкили 

фаъолияти маќомоти њокимияти давлатиро муќаррар менамояд, онњоро 

танзим мекунад ва яке аз љузъњои таркибии Конститутсияи Љумњурии 

Тољикистон ба фаъолияти њуќуќии шахс ва шањрвандон дар Љумњурии 

Тољикистон бахшида шудааст, ки ба тариќи мушаххас ќисми сеюми 

конститутсия ба ин мафњуми мушаххас бахшида шудааст.  

Зариф Ализода - Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии 

Тољикистон: Конститутсия санади олии њуќуќї мебошад ва њама санадњои 

дигар, ќонунњои конститутсионї, ќонунњо ва ќоидањои меъёрї дар асоси 

конститутсия тањия ва ќабул карда мешаванд ва онњо дар татбиќи 

меъёрњои конститутсионї сањм мегиранд. Албатта, Конститутсия санади 

олие мебошад, ки тамоми муносибатњои иљтимоиро, аз љумла асосњои 

низоми сиёсї, низоми иќтисодї ва фарњангї, асоси давлати мо, 

муносибатњои байни шохањои њокимияти давлатї ва дар маљмуъ, 

фаъолияти љомеаро танзим мекунад. Фаъолияти давлат њам дар асоси 

Конститутсия ва ќонунњое танзим мешавад, ки асоси Конститутсия ќабул 

шудаанд ва боиси амалишавии њадафњои олии давлатдорї мешаванд. 

Ин намунаи шарњ, ки аз љониби муњаррири Телевизиони Тољикистон 

тањия шудааст, дар шабакањои телевизионии мањаллї низ дар арафаи Рўзи 

Конститутсия пахш гардида буд, аз ин рў, онро зикр намудем. Барои он ки 

дар шабакањои телевизионии вилоят аксар ваќт дар ин гуна љашнњо ба 
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барномањои телевизиони марказї таваљљуњ мекунанд ва онњоро пахш 

менамоянд, њарчанд имкони пахши барномањои дохилї њам вуљуд дорад. 

Ин шарњи телевизиониро, ки мо танњо ба як саволи баранда ва 

посухњои мењмонони барнома иктифо намудем, намунаи муносиби шарњи 

телевизионї номидан мумкин аст, зеро дар он тарзи дурусти тањияи 

барнома мављуд аст. Яъне, талаботи жанрие, ки аз шарњ таќозо мешавад, 

ин намуна ба назар мерасад: «Агар дар шарњ ё тафсир одамони шинохтаи 

гуногун ширкат варзанд, муколамаи њар як иштирокчї аз љониби муфассир 

тањлил ва арзёбї мегардад. Комёбии шорењ ба умќи тањлил, фарохии 

умумиятдињї, объективияти баёни рўйдодњои дорои ањамияти иљтимої 

вобаста мебошад» [120, 68]. 

Баранда тавонистааст, ки бо саволгузории худ фикри њар як мењмони 

барномаро дар алоњидагї шунавад. Љараёни баррасии идомаи барнома 

гувоњи он аст, ки баранда ба њар як сухани иштирокчиёни барнома 

таваљљуњ мекунад ва аз суханони онњо боз як пањлуи дигари мавзуъро ба 

миён мегузорад.  

Саволгузорињои дуруст, «посух ба ин саволњо ва њалли дурусти 

масъалањои пешгузошташуда ба маќсад ва фикри муаллиф вобаста аст. 

Агар маќсад муайян ва фикри муаллиф фањмо бошад, њалли саволњои 

гузошташуда аниќ ва амиќ сурат мегирад. Чи ќадаре ки маќсад ва 

гузориши саволњо фањмо бошад, њамон ќадар иттилооти мааќсаднок ба 

даст меояд» [93, 18]. 

Љанбаи муњим, ба назари он аст, ки баранда дар ин барномаи худ як 

мавзуи барои љомеа нињоят ањамиятнокро мавриди баррасї ќарор медињад. 

Ќабули Конститутсия ва наќши он дар љомеаи демократї, сабабњои тариќи 

раъйпурсии умумихалќї ќабул шудани он, моњияти бобу моддањои ќонуни 

асосии мамлакат аз љињатњое њастанд, ки барои бинандагон бори дигар 

хотиррасон шудани онњо ба манфиат аст. Инчунин, тањияи чунин 

барномањо намунаи  иљрои вазифаи муњимми њамгироии сиёсии телевизион 

аст.   
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Гузориш - паём аз љои њодиса, аслан дар назар аст, ки хабарнигор 

шоњид ё иштирокчии љараёни воќеа бошад.  

Њодисањо дар гузориш ба намоиш дароварда нашудаанд (тавре ки 

баъзан чунин мешуморанд), дар маљмуъ, дубора таљдид мешаванд. Ба 

тариќи дигар, гузоришдињї жанрест, ки тавассути дарки мустаќими 

муаллиф - шоњид ё иштирокчии ин њодиса дар бораи он тасаввуроти аниќе 

бахшида метавонад.  

Гузориши телевизионї њодисаро ба бинанда намоиш медињад. 

Функсияи тасвириро дар ин њолат видеои ба ном пањлў ба пањлў иљро 

мекунад. Ин њолат дар интихоби графика ва наворњо, сарфи назар аз 

ањамияти њолати иттилоотї, муайян карда мешавад. Мазмуни хуб ва 

боварибахши тасвири пешнињодшуда шарти «ќобилияти назорат» -и эљод 

кардани гузоришњо мебошад.  

Гузориш аз чор унсури асосї иборат аст: - матни берун аз хабар, ки 

онро наворбардори гузориш ва ё муњаррир сабт намуда, ба студия 

пешнињод кардааст; силсилаи видеоњо – порањои видеотасвирњои офарида, 

ки аз рамзњо интихоб карда мешаванд (маводе, ки бо сабти оператор анљом 

дода мешавад); - порчаи овоз ё њамоњангсозї; - садо (бархостан ва бархўрд 

кардан), ин садоест, ки њамзамон бо тасвири параллел (баландшавї) ё ба 

љои (таваќќуф) матни берун аз экран садо медињад. Ањамияти порањои 

садоро чунин таъкид кардан мумкин аст: матнро дар мавзуи видео сабт 

кардан - ин маънои онро надорад, ки калимањо ва тасвирњо бо њам 

мувофиќанд. Муаллифони матн ва видео бояд бо садо кор карда тавонанд. 

Ин барои интихоб ва коркарди маълумоти пурарзиш зарур аст. 

Гузориш яке аз жанрњои пањншуда ва муассири журналистикаи 

телевизионї мебошад. Ин жанр ќариб дар њама шабакањо хеле маъмул ва 

мавриди истифода аст. Тавре Г.В. Кузнетсов [16] менависад, «њангоми 

эљоди гузоришњо дар маркази фаъолият дарки шахсї дар бораи њодиса, 

падида, интихоби фактњо аз љониби муаллифи эљоди гузоришњо ба назар 

мерасад, ки ин ба объективияти ин жанри иттилоотї мухолифат 
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намекунад. Гузориш рамзи тавсифї дорад, аммо татбиќи ин хусусият дар 

телевизион хеле осонтар аст». 

Камерањои телевизионї чашми расонандагони гузоришњо мешаванд 

ва вазифаи онњо нишон додани маъно, умќи воќеаи пахшшаванда барои 

бинанда, нишон додани сабабњо ва таъсири робитањо, асли воќеањо 

мебошад.  

Гузориш вазифаи иљтимої: журналист дар аксари њолатњо њамчун 

шоњид пайдо мешавад ва баъзан иштирокчии амали инъикосшавандае 

мебошад, ки ба тамошобинон имкон медињад, ки њамроњ бо ў мушаххасоти 

вазъияти ба амаломадаро таљриба кунанд.  

Дар усули пахш гузоришдињии мустаќим ва сабтшуда гуногун 

мебошанд. Аввала бевосита, њангоми эљоди гузориш пахш карда мешавад, 

ки ин вазифаро телевизиони махсуси сайёр иљро мекунад. Дар пахши 

барномањои иттилоотї маъмулан хабарњои сабтшуда маъмуланд, аммо ба 

тамошобин имкон медињанд, ки худро њадди аќал дар љараёни воќеањо њис 

кунанд. Мутахассисони танзимгар аз техника ва усулњои гуногун истифода 

мебаранд, то тасвирњоро «пайваст» кунанд, онро динамикї гардонанд ва 

хусусиятњои таъсирбахшиашро нишон дињанд.  

Дар сохтори гузоришдињї њељ як унсури тасодуфї вуљуд надорад. Њар 

як њолат, тасвир мусиќї, интершум њамеша дар њаракат бањри инъикоси 

рўйдод аст. Чун ќоида, дар барномаи иттилоотї гузоришњое, ки хсилати 

манфї доранд, бо ахбори мусбат омехта карда намешаванд. Барои њамин 

њам, барномаи иттилоотї ба бахшњо људо карда мешавад, ки ба ифодаи 

дигар онњоро блокњо меноманд. Блоки манфї тавре аз номаш маълум аст, 

фарогири маводе мебошад, ки дар бораи њама гуна садамањо, офатњо, 

њодисањо, њамлањои террористї ва ѓайра пахш мешавад.  

Дар чунин њолат иттилооти бетараф ё мусбатро бинанда ба таври худ, 

шояд њамчун маълумоти хеле мусбат ќабул мекунад, зеро усули тањрифот 

яке аз усулњои муассиртарин дар телевизион ба њисоб меравад, чунки он 

масалан, дар маъракањои интихоботї ба як номзад имкон медињад, ки 

нисбат ба дигарон бартарї дошта бошад ва эътимоди бештар ба даст орад. 



128 

 

Барои ноил шудан ба њадаф барои номзад муњим аст, ки маълумоте, ки 

таблиѓро бесамар карда метавонад, аз манбаъ пинњон дорад. Барои 

ќабулкунандаи ахбор - бинанда фањмидани вазъи воќеии корњо ва 

интихоби дуруст душвор хоњад буд. Маълум аст, ки натиља ба бинанда 

таъсири муассиртар дорад. Чун ќоида, пинњон кардани иттилоот дар 

суханронии монологї ва барномањои ѓайримуќаррарї, ки гўянда раќиби 

худро надорад, ба таври васеъ истифода мешавад, аз ин рў, њељ кас фиребро 

муайян карда наметавонад. Тавре ки мебинем, маълумоти телевизионї 

шакли корбарии бењтарин барои татбиќи ин усул мебошад. 

Ин љо чун сухан дар атрофи гузориш ва маълумот тавассути 

телевизион буд, мо низ каме ба љанбаи сиёсї, аниќтараш, воситаи муассири 

иљрои маќсадњои сиёсї будани телевизионро тазаккур додем. 

Айни замон, намунањоеро аз гузоришњои телевизионї баррасї 

мекунем: Мухбирони ТВ «Љањоннамо» дар вилояти Хатлон. Техникањои 

нав дар минтаќаи Кўлоб. Сана: 1.10.2014, Давомнокї: 3.22 даќиќа. Мухбир: 

Каримхон Амроќулов. Наворбардор: Муњаммадшоњ Ќурбонов.  

Бо дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Фонди 

Байналмилалии рушди кишоварзї, Муассисаи давлатии «Маркази рушду 

парвариши чорво ва чарогоњњо» лоињаи «Бењтарнамоии сатњи зиндагї дар 

Хатлон» ва «Рушди чорводорї ва чарогоњњо» амалї карда мешавад. Дар 

раванди татбиќи ин лоиња њамчун як мусоидаткунанда ба рушди љомеа, 

Барномаи дастгирии рушди иљтимоии минтаќањои кўњистон наќши калон 

дорад ва дар соњаи фањмондадињї ва сафарбаркунии љомеа чорабинињои 

муайяне гузаронида шуданд.  

Дар заминаи татбиќи лоињањо дар њамкорї бо Вазорати кишоварзї, 

Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї, маќомоти 

иљроияи мањаллї, љамоатњои мањаллї ва маќомоти ташаббускори 

љамъиятї дар маконњои татбиќи лоињањо чорабинињои муњим ва корњои 

тарњрезї гузаронида мешаванд.  

Дар ин замина, дар Кўлоб конфронси љумњуриявї баргузор гардид, ки 

дар он намояндагони Вазорати кишоварзї, њукумати вилояти Хатлон ва 
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раисони ноњияњои Шурообод ва Муъминобод, намояндагони созмонњои 

байналмилалї, маќомоти ташаббускори љамъиятї, раисони љамоатњо 

ширкат варзиданд ва дар бораи пешрафти татбиќи самарабахши ин лоиња 

сухан ронданд.  

Тўраќул Муродов - њамоњангсози лоиња: Дар ин љаласа инчунин оид ба 

устувории лоиња пешнињодњо ироа карда шуданд, ки бо ќаноатмандии 

масъулин ќабул карда шуданд.  

Сайолим Љаъфаров - раиси Ассотсиатсияи љамъиятии «Бўстон» -и 

ноњияи Муъминобод: Бояд ќайд кард, ки дар татбиќи самтњои муњими 

Паёми имсолаи Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 

Рањмон ба Маљлиси Олї оид ба бењтар намудани заминаи моддию 

техникии хољагињои дењќонї ва таъминоти онњо бо мошинњо ва таљњизоти 

кишоварзї дар доираи лоињаи «Баланд бардоштани сатњи зиндагии 

мардуми вилояти Хатлон» дар асоси дархост ва ниёзњои маќомоти 

давлатии ноњияњои Муъминобод ва Шурообод, 72 трактори МТЗ-82 ва 

дигар таљњизоти кишоварзї ба маблаѓи беш аз 2 миллион доллари амрикої 

гирифта шуданд. 

Муњаќќиќони соња менависанд, ки «дар матбуот ва радио воќеа бо 

сухан «тасвир» мешавад, фоторепортаж бошад, лањзањои људогонаи 

рўйдодро акс мекунад. Аммо телевизион тамоман гапи дигар аст. 

Бинандагон бо чашми репортёр ва наворбардор асли воќеиятро муоина 

карда, ба он њатто арзиш њам медињанд. Ва азбаски худи воќеа ба чашм 

намоён аст, репортёр ѓолибан аз паси парда (кадр) шарњу эзоњ медињад. Ин 

љињат як хусусияти умдаро бармало месозад – репортёр ба воќеа бо чашми 

тамошобин менигарад, вай шоњид, дар бисёр маврид иштирокчии воќеа 

њам мебошад» [93, 59]. 

Њамин хусусиятњои тахассусї њангоми тањияи гузоришњо бояд ба 

эътибор гирифта шаванд, зеро иљрои онњо барои равшантар баён кардани 

маќсад мусоидат мекунад. 

Масалан, дар њамин матне, ки мо зикр намудем, махсусиятњои кори 

телевизионї мушоњида мешавад. Барои бинанда нишон додани маълумоте, 
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ки гуфта мешавад, муњим аст. Бинанда мехоњад бубинад, ки чї гуна 

ниёзњои мардуми дењќон ќонеъ гардидааст, яъне, он техникањои 

кишоварзие, ки дастрас гардидаанд, чї њолат доранд, дар куљо њастанд ва 

то кадом андоза талаботи мардумро ќонеъ мегардонанд. 

Иљрои ин талабот, тавре гуфтем, барои расидан ба маќсад мусоидат 

мекунад ва љанбаи иљтимоии фаъолият дар телевизионро таќвият 

мебахшад, зеро бояд ба руњия ва хостањои шањрвандон мувофиќ гардад. 

ТВ «Сафина». Кишти тирамоњї дар Дањана. Сана: 01.11.2016 

Давомнокї: 3.47 даќиќа. Мухбир: Ширинљон Сафаров. наворбардор: 

Сайфиддин Исмоилов.  

«Борон барои намии замин хуб аст ва ба кишти тирамоњї шароити хуб 

фароњам меорад. Имрўзњо, кормандони соњаи кишоварзии мамлакат баъд 

аз љамъоварии мањсулоти кишоварзї, ба коркарди замин ва кишти 

тирамоњї шуруъ мекунанд. Дењќонони шањри Кўлоб дар фасли тирамоњ 

тухмї мекоранд, зеро баъзан бањор гарм мешавад, боришоти кам ва 

норасоии оби ирригатсионї ба гирифтани њосили дилхоњ монеъ мешавад. 

Намудњои гуногуни пиёз низ дар тирамоњ кошта мешаванд ва њосили онњо 

дар охири бањор ба бозорњо мерасад ва ин дар навбати худ ба арзон 

шудани нархњо мусоидат мекунад.  

Дар љамоати дењоти «Дањана» пас аз таљдиди сохтори кишоварзї дар 

Кўлоб 1200 хољагињои хурди дењќонї ва инфиродї ташкил карда шуданд, 

ки ба парвариши мањсулоти гуногуни кишоварзї машѓул буданд. Имсол 

кормандони соњаи кишоварзии ин љамоати дењот аз шароити мусоиди обу 

њаво нисбат ба соли гузашта истифода бурда, бештар мањсулот истењсол 

карданд. Дар айни замон, хољагињои дењќонї ва инфиродї тадриљан ба 

корњои тирамоњї шуруъ мекунанд. Дар кишти тирамоњї онњо ният доранд, 

ки гандум, пиёз ва дигар намудњои зироатњоро парвариш кунанд.  

Давлат Авазов - дењќон: Солњои гузашта кишоварзон дар кишти 

тирамоњї ба сабаби набудани тухмии баландсифат нисбат ба иќлими 

мањаллї мушкилоти муайян доштанд ва имкони ба даст овардани њосили 

дилхоњро надоштанд. Имсол хољагии дењќонии Файзобод бо дастгирии 
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Вазорати кишоварзии кишвар навъњои бењтарини гандумро ба даст овард 

ва ба дењќонони љамоат пешнињод намуд.  

Файзалї Юнусов - роњбари хољагии дењќонии «Файзобод»: Аксари 

хољагињои дењќонї дар ќитъањои замини худ пахта мекоранд ва дар айни 

замон љамъоварии пахта идома дорад. Пас аз ба охир расидани маъракаи 

пахтачинї, пас аз тоза кардани замин онњо ба кишти тирамоњї шуруъ 

мекунанд». 

Ин гузориш њам ба мазмуни унвони худ мувофиќ аст ва доир ба кишти 

тирамоњї маълумот медињад. Шакли мухтасар ва ихчами пешнињод дорад. 

Бо ду нафар мусоњиб шудани журналист ањамиятнокии суханони ўро 

бештар намудаанд. Зеро тавре аксар муњаќќиќон, зикр мекунанд, сухани 

персонаж ё худ инсони масъул, мутахассис хеле муњим аст, чунки асоснокии 

сухан ва эътимод ба он таъмин мегардад. 

ТВ «Кўлоб». Соли 2015 - соли туризми дохилї. Сана: 06.06.2015 

Давомнокї: 4.50 даќиќа. Мухбир: Олимљон Ќурбонов. Наворбардор: 

Шариф Ѓуломов. 

Туризм яке аз соњањои сердаромади иќтисодиёт дар љањони муосир ба 

њисоб меравад. Рушди сайёњї дар Љумњурии Тољикистон метавонад ба 

таъсиси љойњои нави корї ва рушди истењсолот мусоидат намояд, зеро 

туризм барои фаъолияти њар як соњибкори ташаббускор имкони хубест. 

Дар Љумњурии Тољикистон мављудияти мероси бойи таърихї ва фарњангї 

ва захирањои нодири табиї-фароѓатї шароити мусоидро барои пайдоиш ва 

рушди минбаъдаи туризм њамчун яке аз самтњои афзалиятноки 

иќтисодиёти кишвар фароњам меорад.  

Дар Паёми солонаи Президенти кишвар доир ба рушди ин самти 

афзалиятноки кишвар, аз љумла, таъкид шудааст, ки Тољикистон дар самти 

сайёњї имкониятњои бенињоят калон дорад ва имконият мављуд аст, бояд аз 

мављудияти ёдгорињои гуногуни таърихї ва фарњангї, муассисањои нодири 

табобатї ва терапевтї, кўњнавардї ва ѓайра истифода барем, яъне аз 

афзалиятњое, ки худи табиат ба мо додааст.  
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Бо маќсади татбиќи амалии нуктањои асосии Паёми Президенти 

кишвар, бо ташаббуси Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди 

Њукумати Љумњурии Тољикистон, соли 2015 соли љорї намудани 

имкониятњо барои туризми дохилї эълон гардид. Дар доираи ин наќшаи 

кории яксолаи сайёњии дохилї бо маќсади шиносої бо таърих, тамаддун ва 

ёдгорињои фарњангию таърихї, як корвони љавонони вилояти Суѓд иборат 

аз 150 нафар бо маќсади дидани имкониятњои сайёњии минтаќа ба шањри 

Кўлоб омад.  

Љавонони вилояти Суѓдро дар ибтидо њамсолонашон дар Ќалъаи 

Хулбук бо мусиќї пешвоз гирифтанд ва якљоя бо шиносої бо ин мавзеи 

таърихї машѓул буданд. 

Ќиёмиддин Азимов - намояндаи раёсати кор бо љавонон, варзиш ва 

сайёњии вилояти Суѓд: Роњнамо барои шиносої бо ин макони таърихї ба 

сайёњони љавон махсус маълумот пешнињод карданд, аз љумла таъкид 

карданд, ки корњои барќарорсозї ва тозакунї дар ин макони таърихї мањз 

дар даврони истиќлолият бо ташаббуси роњбарияти олии кишвар сурат 

гирифтааст. Имрўз, ќалъаи Хулбук воќеан ба яке аз гўшањои намоишї ва 

далелњои таърих ва тамаддуни халќи тољик табдил ёфтааст, ки на танњо 

диќќати сайёњони ватанї, балки сайёњони кишварњои хориљиро низ ба худ 

љалб мекунад. Аз ин рў, њар рўз ба ин иншоот шумораи зиёди сайёњон 

меоянд ва бо таърихи гузаштагони мо ошно мешаванд. Бо ташаббуси 

раёсати кор бо љавонон, варзиш ва сайёњии минтаќаи Кўлоб дар давоми 

рўз љавонон тавонистанд бо дигар ашёњои таърихї ва фарњангии Кўлоб ва 

минтаќаи Кўлоб низ шинос шаванд. Азбаски имсол дар Кўлоб солгарди 

фарњангї ва сиёсї пешбинї шудааст, аз ќабили 700-умин солгарди 

мутафаккири бузурги Шарќ Мир Саид Алии Њамадонї, љавонони вилояти 

Суѓд низ ба зиёрати маќбара ва китобхонаи мероси хаттии Алии Њамадонї 

омаданд.  

Озар Насимов - намояндаи Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди 

Њукумати Љумњурии Тољикистон.  
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Рўзњои минбаъда гурўње аз љавонони вилояти Суѓд ба маљмааи 

љумњуриявии осорхонањои шањри Кўлоб, бо ёдгорињои таърихї бо таърихи 

зиёда аз 2700-сола, осори бадеї, љавоњироти мањаллї, дўзандагии чакан ва 

дигар њунарњои мардумии ин минтаќаи кишвар, ки дар осорхона љамъ 

оварда шудаанд, шинос шуданд. 

Сафари љавонони вилояти Суѓд ба шањрњои Душанбе, Норак, 

ноњияњои Данѓара ва Восеъ, шањри Кўлоб ба остонаи љашни солгарди Рўзи 

Вањдати миллї рост омад ва коршиносон чунин мешуморанд, ки чунин 

вохўрињо ва ташрифњои љавонон ба шањрњо ва минтаќањои кишвар 

табаќањои љомеаро боз њам наздик мекунад ва дар тањкими сулњу ва суботи 

Тољикистон сањми назаррас мегузоранд”. 

Ин гузориши муфассал низ ба унвони худ мусоидат мекунад, зеро доир 

ба туризми дохилї маълумот ва аз сафари корвони љавонон иттилоъ 

медињад. Аз нигоњи касбї низ, як андоза ба талабот љавобгў аст, яъне, 

маълумоти заруриро ба бинанда пешнињод мекунад.  

Аммо тавре дар нисбати ахбори телевизионї гуфтем, инљо низ гуфтан 

мумкин аст, ки њар як љузъиёти ин гузориш як маводи алоњида аст. Ё чун 

доираи мавзуъ фарох аст, аз як нафар не, балки аз чанд љавони минтаќаи 

дигари кишвар, ки шояд бори аввал ба минтаќаи Кўлоб меояд, таассурот 

пурсидан гузоришро љолибтар менамуд, зеро ваќте на як масъул, ки худро 

расман вазифадор медонад, балки як корманди оддї, ки њатман таассуроти 

хуб дорад, изњори назар мекунад, таъсирбахштар хоњад буд ва тавре 

болотар аз назари муњаќќиќони тољик ёдовар шудем, бинандаро низ бо 

восита метавон иштирокчии њодиса намуд, яъне, гўё ў низ њамроњи мењмон 

сайр дорад ва тасаввур мекунад, ки чї гуна бояд роњнамо бошад. 

ТВ «Мављи Озод». Намоишгоњи саноатии занони соњибкор. Сана: 

10.13.2016. Давомнокї: 4 даќиќаву 42 сония. Мухбир: Хоља Назриев. 

Наворбардор: Худойназар Зуњуров.  

Бо маќсади љалби занон барои азхуд кардани малакањои соњибкорї 

дар дењаи Чорбоѓи љамоати дењоти ба номи Мирзоалї Вайсови ноњияи 

Восеъ тањти унвони «Баланд бардоштани ќобилият ва моликияти занон», 
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намоишгоњи мањорати истењсолї ташкил карда шуд. Чорабинии мазкур бо 

кўмаки Раёсати кор бо занон ва оилаи вилояти Хатлон, шуъбаи кор бо 

занон ва оилаи ноњияи Восеъ ва Агентии шуѓли ањолии ноњия гузаронида 

шуд.  

Дар ин намоишгоњ занони соњибкор аз 13 шањру ноњияи тобеи љумњурї 

ширкат варзиданд. Дар чорабинї мањсулоти аз љониби занони соњибкор 

омодашуда ба намоиш гузошта шуд, ки дар навбати худ таваљљуњи зиёди 

тамошобинонро ба худ љалб кард.  

Синхрон. Гуландом Гиёева – соњибкор 

Бояд ќайд кард, ки дар ноњияи Восеъ њоло 6 гурўњи занон ба 

соњибкорї машѓуланд, ки аз он як гурўњ бо номи «Ризо» фаъолияти худро 

дар љамоати дењоти Мирзоалї Вайсов идома медињад.  

Синхрон. Шароф Назаров - раиси Кумитаи мањаллї. 

Дар дењаи Чорбоѓ, ба љуз корњои занона, бонувон дар таъмири 

телефонњои мобилї ва корњои сохтмонї низ ширкат меварзанд.  

Синхрон. Зўњро Муродова - менељери лоиња 

Њангоми љамъбасти чорабинї ба шахсоне, ки курсњои кўтоњмуддатро 

хатм кардаанд, шањодатномањо супорида шуданд. 

Ин гузориши телевизионї, ки барои шабакаи минтаќавї омода 

шудааст, њамон хусусиятњое, ки дар гузориши пешина набу данашон зикр 

шуд, фаро мегирад, яъне, дар ин љо бо чанд нафар мусоњиб шудани 

журналист маќсади гузориши ўро пурратар намудааст ва маълум аст, ки 

чунин тарзи кор бинандаро ќонеъ мегардонад. 

Дар амалї кардани њадафњои муњими иљтимої, сиёсї, фарњангї ва 

иќтисодї наќши воситањои ахбори омма зиёд буда, тавассути он таъсири 

иттилоъ ба ташаккули инсон ва тафаккури вай самаранок сурат мегирад. 

Телевизион њамчун техникаи муњими замони муосир як намуди 

фаъолияти иттиллоотии тарѓиботист, ки вазъи љомеаро баррасї намуда, 

дар болоравии маърифат ва инкишофи љањонбинии бинанда таъсиргузор 

аст. Телевизион ба њамаи ин жанрњо имкони васеъ дода, маъмултарини он - 
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иттилоотиро бештар муаррифї кардааст. Ин жанрњо бо мавќеи 

муайянкунандагиашон дар миёни дигар жанрњо афзалият доранд.  

Агар ба таърихи пайдоиши жанрњои журналистї назар андозем, хоњем 

дид, ки сарчашмаи пайдоиши мусоњиба ба асри XIX, ба замони тањаввули 

матбуоти чопї рост омада, ба матбуот рабти бештар дорад. Муњаќќиќони 

назарияи журналистика, бо пайдоиши радио ва телевизион ба ин 

воситањои электронї пайвастанашро тасдиќ кардаанд, ки баъдан оњиста - 

оњиста телевизион, мављудияти онро бо мавќеаш боз њам васеъ 

гардонидааст. Мусоњиба жанрест, ки дар телевизион мавќеи махсус дорад. 

Он љузъи њамешапайванди тамоми шаклњои барномаи телевизионї 

мебошад.  

Мусоњиба дар телевизион шарњдињандаи њамагуна њодиса ва воќеот, 

манбаи зарурии ахбор њам барои рўзноманигор ва њам бинанда аст. 

Мусоњиба гуфтугўест, ки миёни ду ё якчанд нафар зимни суњбат дар 

љараёни кор сурат мегирад. Фарќияти он аз суњбати одї дар он аст, ки 

рўзноманигор дар рафти барнома бо суолгузорињои худ баъзе аз нуктањои 

муњимеро, ки расонидан мехоњад, аниќ месозад. Омодагии њамаљонибаи 

рўзноманигор њамеша дар мадди авал меистад. «Сохтори жанри мазкур аз 

ду унсури муайянкунанда: саволи журналист ва посухи мусоњиб иборат 

мебошад. Њадафи мусоњиба ба бинанда аз забони мусоњиб иттилоъ додан 

аст. Љињати муњими мусоњиба рўзмаррагї, дорои њадафе будан ва ањамияти 

љамъиятї доштани он мебошад» [2, 34]. 

Муњим аст, ки рўзноманигор мавзуъро дар баробари мусоњибаш хуб 

донад. Миёни муњаќиќони соња андешае њаст, ки журналист суолњояшро 

мувофиќи сатњи фањмиши тамошобин бояд ба мусоњиб пешкаш созад. Ин 

андеша аз як љониб, ќобили ќабул аст ва моњияташ оммафањмии мусоњиба 

ва пешнињод намудани маълумоти арои бинанда наву љолиб мебошад.  

Дар ин баробар, инро њам дар назар дорем, ки рўзноманигор бояд 

шахси аз мавзўъ огоњ боша, суолњои ў мавзуи муњокимашавандаро бояд 

амиќ созад ва ќувват бахшад, зеро рўзноманигори касбї метавонад аз чизи 
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арзанда бипурсад. Натиљаи донандаи хуби мавзуъ будан мувафаќќиятро ба 

вуљуд меорад. Ба ќавли Дебора Поттер, «асоси мусоњиба суол аст».  

Дар тасдиќи гуфтањои ин муњаќќиќ Кристин Xилљер, хабарнигори 

амрикої чунин аќида дорад, ки «ќобилияти гирифтани мусоњиба асоси 

журналистикаи хуб аст».  

Дар њаќиќат њам, ташкили мусоњиба мушкил ва мураккаб аст. Баъзе 

мусоњибон метавонанд аз суњбат бо журналистон худро канор гиранд, пеш 

аз њама дар њамон лањзае, масъалањои тањлилї дар самтњои иќтисоду 

фарњанг ва ё сиёсат матрањ шавад. Аммо љомеае, ки бо роњи демократї 

ќадам мезанад, ба љалби омма барои омўзиши фарњанги сиёсї ва иљтимої 

зарурат дорад.  

Аз ин љост, ки фаъолияти касбии рўзноманигори телевизион њар лањза 

бо сиёсат алоќаманд буда, њангоми инъикос ва баррасии тамоми мавъуз ва 

масъалањо соњибкасбро зарур аст, ба хирад, дониш, љањонбинї, ва 

маърифат барин мафњумњое, ки хоси касбияти ўст, бештар такя намояд. Он 

гоњ масъалаи марбути тањлилшаванда то андозае воќеъият пайдо карда, 

дар натиља, њам аудитория бањра мегирад, њам натиљаи амали журналисти 

тањлилгари телевизион бањои сазоворро соњиб мешавад.  

Мусоњиба ба таври васеъ њамчун жанре муаррифї мешавад, ки 

гуфтугўи рўзноманигор бо фарди дорои ањамияти иљтимоиро дар њама 

гуна мавзуъњои доѓ ифода мекунад. Г. В. Кузнетсов [86] менависад, ки дар 

ин жанр «њамчун воситаи асосии графикии ифода, калима, нутќи зиндаи 

инсон амал мекунад ва ин хусусият ин жанрро барои телевизион 

ањамиятноктар менамояд, зеро раванди коммуникатсионї, ки асосан дар 

сухан бо илова намудани имову ишора ва пантомима ифода ёфтааст, яке аз 

асосњои телевизионро њамчун як низоми иљтимої дар мувофиќати 

мустаќим бо экран ифода мекунад». 

Дар њаќиќат њам, маълумоте, ки бинанда мегирад, дорои хосиятњои 

мустањками интегралї (њамгирої) мебошад. Ба шарофати табиати 

беназири аудиовизуалї имкон њаст, ки мусоњибањои телевизионї љолиб 

тањия шаванд. Аз ин рў, муњим будани наќши мусоњибањо дар телевизион 
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њам ба ин љињат алоќаманд мегардад, зеро имкониятњои техникии 

телевизион, ки њама њолат: интонатсионї ва эмотсионалї; таќлид, имову 

ишора, њар як њаракату рафтори мусоњибон, вазъи онњо, вазъияти муњити 

атрофро нишон медињад, мусоњиба ва мусоњибонро ба назари бинанда 

љолиб мегардонад. 

Муњаќќиќони Ѓарб пешнињод мекунанд, ки ба ВАО њамчун як соњаи 

хидматрасонї ва ба тамошобин њамчун ба харидоре муносибат шавад, ки 

бояд муддати дароз бо њам муносибати хубу баробар дошта бошанд, яъне, 

хидматрасонии хуб ва пардохти муносиби он муносибатњоро устувор нигоњ 

дорад. Ин тарзи кор њам худ як мусоњибаи комил аст, њарчанд мавзуи 

алоњида мебошад. 

Намунаи мусоњибањо. Мухбирони ТВ Љањоннамо дар вилояти Хатлон. 

Барномаи кишоварзии «Данѓара». Сана: 6.06.2012. Давомнокї: 12.5 даќиќа. 

Мусоњиб: Каримхон Амроќулов. Наворбарор: Муњаммадшоњ Ќурбонов.  

Дар тамоми хољагињои дењќонї ва кооперативњои истењсолии ноњияи 

Данѓара коргарон имрўзњо ба иљрои вазифањо ва нишондињандањои Паёми 

Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олї оид ба баланд 

бардоштани самаранокии чорводорї, истифодаи њар як ќитъаи замин ва 

васеъ истифода бурдани зироатњои кишоварзї, самаранок машѓуланд. 

Њоло, аз ин шароит истифода бурда, дар баробари кишти сабзавот, полезї 

ва гандум, ба афзоиши саршумори чорвои љамъиятї низ диќќати љиддї 

дода мешавад, ки он имрўз 40 њазор сар чорвои калон ва 340 њазор 

њайвоноти майдаро ташкил медињад.  

Имсол барои аз давраи зимистон пурра баровардани чорво 

кормандони хољагињои дењќонї ва кооперативњои истењсолии минтаќа бо 

истифода аз шароити мусоид саъй доранд, ки аз њисоби майдонњои алафи 

табиї захираи кофї барои коштани зироати серѓизо барои чорво омода 

кунанд. 

Кароматулло Сўфиев - раиси хољагии дењќонии «Сўфиён»: Имсол 

тибќи наќшаи дарозмуддат бояд дар њамаи хољагињои дењќонї ва 

кооперативњои истењсолии минтаќа 72 њазор тонна хўроки чорво љамъ 



138 

 

оварда шавад. То имрўз дар хољагињо нисбат ба соли гузашта 3 њазор дона 

зиёд алафи табиї љамъоварї карда шудааст.  

Файзалї Мирзоев - сардори кооперативи истењсолии Сафар. Барои 

зиёд кардани истењсоли гўшт ва шир, самаранокии чорвои зотї ва бо 

хўроки баландкалория таъмин кардани чорво, кормандони хољагињои 

дењќонии минтаќаи Данѓара истењсоли намудњои гуногуни мањсулоти 

кишоварзиро дар минтаќањои кишт зиёд намуданд.  

Бобо Љўрабеков - муовини раиси љамоати дењоти Исмат Шариф. 

Имрўзњо, дар њамаи хољагињои дењќонї ва кооперативњои истењсолии 

ноњияи Данѓара ќариб 60 техникаи гуногуни кишоварзї ба љамъоварии 

майдонњои алафи табиї машѓуланд ва коргарон бо истифода аз шароит, 

маќсад доранд, ки ба ќадри кофї љамъоварї ва захираи хўроки чорворо 

таъмин кунанд. 

Мо дар бораи хосиятњои назариявии мусоњиба болотар муфассал 

маълумот додем ва зикри намунањо барои он аст, ки муайян намоем, ки 

кадом хусусиятњо дар онњо дида мешаванд. 

Дар ин намуна чанд хосияте, ки ба мусоњибаи телевизионї хос аст, ба 

назар мерасад, яъне, маќсади мусоњиба, ки дарёфти иттилооти зарурї доир 

ба мавзуъ мебошад, дар ин намуна ифода ёфтааст. Ин љо вобаста ба 

навъњои мусоњиба низ сухан гуфтан мумкин аст, ки вобаста ба мавзуъ, 

мусоњиба метавонад бо як нафар мусоњиб ва ё якчанд нафар анљом дода 

шавад. Дар ин мисол, чун мавзуъ ба тамоми ноњия дахл дорад, барои 

њамин, бо якчанд савол ба чанд нафар мурољиат шудааст. 

ТВ «Кўлоб». Суњбати рўз. Сана: 15.10.2016. Давомнокї: 12.58 даќиќа. 

Муаллиф ва баранда: Олимљон Ќурбонов. Наворбардор: Шариф Ѓуломов.  

Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон барои рушди тамоми 

соњањо дар љумњурї шароити мусоид фароњам овард. Аз љумла, дар соњаи 

фарњанг, комёбињои зиёде низ ба даст омаданд.  

Нурулло Аврангов - мудири шуъбаи фарњанги маќомоти иљроияи 

њокимияти давлатии ноњияи Муъминобод. Соли 2016 соли пур аз 

рўйдодњои фарњангист, зеро имсол мардуми Тољикистон 25-умин солгарди 
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Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистонро љашн гирифтанд. 

Шуъбаи фарњанги ноњияи Муъминобод айни замон дорои як хонаи 

фарњанг, 2 хонаи фарњанг дар дењот, як театри халќї, мактаби шабонаи 

мусиќї, китобхонаи марказї бо 22 филиал ва дар маљмуъ, 36 муассисаи 

фарњангї мебошад. Театри халќї имсол натиљањои назаррас ба даст овард, 

аз љумла дар асоси асари «Дилњои ѓамангез» намоишномае ба сањна 

гузошта шуд, ки дар миќёси минтаќа љойгоњи намоёнро ишѓол кард. 

Зимни сафари кории Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон дар 

маркази ноњия ќасри фарњанг бо тамоми шароит ба истифода дода шуд. Бо 

сохта шудани ќасри фарњанг, имкониятњои кормандони шўъбаи фарњанг 

зиёд шуданд, кормандон бо асбобњои гуногуни мусиќї таъмин карда 

шуданд. Имрўзњо дар шўъбаи фарњанг 124 нафар корро идома медињанд. 

Бо маќсади сазовор гузаронидани «Рўзи Фалак» кормандони шуъба 

сањнањои гуногуни театрї, сурудњои фалакї ва як ќатор сурудњои дигарро 

омода намуда истодаанд. 

Дар ин намуна низ хусусиятњои ба мусоњиба хос ба назар мерасанд. 

Яъне, рўзноманигор тавонистааст, ки як мавзуи мушаххасро бо як нафар 

шахси масъул баррасї кунад ва барои бинанда доир ба он маълумоти 

заруриро пешнињод намояд. Мо албатта, ба ин намунањо ба таври љузъї 

муносибат намудем, яъне онњоро пурра наовардем, зеро чунин имкон вуљуд 

надорад, фаќат барои маълум шуданаш чун намуна порчаеро аз он зикр 

намудем. Натиљагирињои мо бошад, њам дар хабар ва њам дар гузоришу 

мусоњибањо ба шакли комили онњо дахл дорад.  

Яъне, дар ин мисол њам, мо онро дар назар дорем, ки журналист доир 

ба дигар пањлуњои фаъолияти шуъбаи фарњанг таваљљуњ намуда, аз шахси 

масъул љавобњо мегирад. 

Шоистаи зикр аст, ки шабакањои телевизионии минтаќавї ба дигар 

навъу жанрњои журналистика низ рўй меоранд ва дар ќолаби онњо низ 

барномањо тањия мекунанд. Мо номгўи барномањои ин шабкањоро дар 

фаслњои боло зикр намудем, ки дар ќолаби жанрњои бадеї-публитсистї 

омода шудаанд. Масалан, доир ба чењрањои намоёни минтаќа ва зодагони 
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минтаќа, ки дар миќёси љумњурї ва берун аз он мавќеу маќом доранд, 

лавњаю очеркњои телевизонї омода ва пахш мешаванд. Ин гуна 

барномањоро дар њама шабакањои телевизионии минтаќавї мушоњида 

намудан мумкин аст. Барномањои «Шабоњанг», «Чашмаи хуршед», 

«Эъљози сухан» аз намунањои чунин барномањо њастанд. 

Ин љињати фаъолияти шабакањои телевизионии минтаќавї низ љоизи 

зикр аст, ки дар онњо њама ќишри љомеа вобаста ба синну сол ба инобат 

гирифта мешавад. Масалан, барои кўдакону наврасон њанўз њам мисли 

таљрибаи хуби замони шўравї барномањои алоњида ва њар шомгоњон барои 

хоби бофароѓати кўдакон афсонае наќл карда мешавад ва ё филми кўтоњи 

пурмазмуну тарбиявии аниматсоние намоиш дода мешавад. 

Љавонон ва инкишофи зењнии онњо њам яке аз мавзуъњое аст, ки дар ин 

шабакањои телевизонї ба онњо таваљљуњ мешавад. Барномаи 

интелектуалии «Фозилон»-и телевизиони Хатлон яке аз бењтарин 

намунањои чунин барномањост. 

«Љавонон ва љомеа», «Кї чї мегўяд?» аз намунањои шоу-барномањои 

муваффаќи телевизиони Хатлон буданд, ки дар њаќиќат њам, ба талаботи 

жанрии ток-шоу то андозае мувофиќат мекарданд, аммо дер давом 

накарданд. Сабабњои он њам объективї ва субъективї аст.  

Аммо бо вуљуди ин намунањо баррасї шуданд, бояд зикр намоем, ки 

фаъолияти телевзионњои мањалии вилояти Хатлон њанўз њам пурра 

мувофиќи матлаб ва љавобгўи талаботи бинандагон нест. 

Ин њолат асосан сабабњои объективї ва субъективї дорад, ки чанде аз 

онњоро зикр намудем. Зикри мушоњида ва андешањои корманди собиќи 

шабакаи телевизионии «Хатлон»-ро, ки аз таљрибаи худ мегўяд, вобаста ба 

мавзуъ лозим медонем. 

Мушкили аз њама вазнине, ки аз замони таъсиси Идораи телевизион ва 

радиои вилояти Хатлон то њол ба таври дилхоњ њал нашудааст, ин аз 

тамошои барномањои «Телевизиони Хатлон» мањрум будани анќариб 60 

дарсади ањолии манотиќи вилоят мебошад. Яъне, тибќи иттилои Маркази 

интиќоли мављњои радиої ва телевизионї дар вилояти Хатлон, мављи ин 
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телевизион барои сокинони њамагї 13 шањру навоњї дастрас аст ва он низ 

ба таври густурда не. Мушаххасан, њудуди фарогирии мављ дар шањру 

навоњии Фархор 30 дарсад, Абдураҳмони Љомї – 31, Хуросону Љайњун – 

50, Данѓара – 60, Мирсаид Алии Њамадонї – 70 дарсад, Дўстї – 85, Восеъ – 

87, Љалолиддини Балхї – 88, Кўшониён, Бохтар, Вахш ва Кўлоб 89 дарсад 

аст. Мављи радиои вилоят фаќат дар 20 дарсади њудуди вилоят, яъне шањри 

Бохтар ва ноњияњои атрофи он ќисман пањн мешавад. 

Ин дар њолест, ки бинобар љой доштани бархўрд ё њамгуншавии 

тамаддунњо, ки дар баробари љињатњои мусбат, љанбањои манфии зиёд њам 

дорад, љараён доштани љангњои иттилоотї, ки таъсирашон гоње аз љангњои 

силоњї кам нест, Президенти кишвар Эмомалї Рањмон пайваста дар 

бобати таќвият додани иќтидори иттилоотї дастуру супоришњои хеле 

муфид ироа мекунад. Вале боиси ташвиши љиддист, ки тибќи мушоњидањо, 

сокинони ноњияњои сарњадии Фархор, Панљ, Шањритус, Ќубодиён, Носири 

Хусрав, Љайњун, Мирсаид Алии Њамадонї ва Шамсиддин Шоњин аз 

сабаби мањрум будан аз тамошои телевизиони вилоят ва ќисман 

телевизионњои љумњурї, ногузир, ин халои иттилоотияшонро бо 

барномањои шабакањои телевизионии ѓайр пур мекунанд. Мусалламан, 

касе кафолат дода наметавонад, ки сокинони њашт навоњии болозикр зери 

таъсири идеологияи дигар намемонанд [161]. 

Афзал аст, ки барои њалли масъала марњила ба марњила дастгоњњои 

мављфиристандаи раќамї, ки воќеан њам арзиши андак надоранд, 

харидорї ва насб шаванд. Зеро тибќи Консепсияи сиёсати давлатии 

Љумњурии Тољикистон дар соњаи телевизион ва радиошунавонї барои 

солњои 2010-2025 ва Барномаи давлатии рушди пахши телевизиони раќамї 

дар Љумњурии Тољикистон, кишвари мо аз телевизиони начандон маќбули 

аналогї ба телевизиони кайфияти наворњои баланд ё худ даќиќияти рангњо 

комилтар – раќамї(HD) гузашта истодааст. Ва яќинан, ба ин васила 

нарасидани мављи њама телевизионњо нињоят пас аз чанд дањсола рафъ 

хоњад шуд, ки ин бурди кам нест. 
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Боиси хушњолист, ки њоло бо таќозои замон њама нињодњои марбута 

барои ба пахши раќамї гузаштани телевизионњои музофотї низ 

завќманданд. Лек таъкид шуданист, ки Идораи телевизион ва радиои 

вилоят бо дастгоњњои пуриќтидори кор бо видеои дорои сифати олї 

муљањњаз набуда, таљњизоти мављуда корхўрдаанд ва аксарашон барои 

меъёри кўњнашудаи аналогї пешбинї шудаанд. Ва боиси таассуф ин аст, ки 

мушкилоти дигари техникї низ љой доранд. 

Ба гунаи мисол, бо маќсади таъмини фаврият зимни баргузории 

чорабинию барномањои берун аз њудуди идораи мавриди назар бояд аз 

студияи сабти сайёр истифода шавад. Аммо он дастгоњу василањои 

техникие, ки дар њамагї як чунин студияи мављудаи «Телевизиони Хатлон» 

истифода мешаванд, ногањон аз фарсуда шудани худ дарак дода, боиси 

харобии сифати пахши мустаќим мегарданд. [161]. 

Зиёда аз ин, телевизион њамагї шаш дастгоњи наворгирї дошта, фаќат 

сетои онњобарои сабти даќиќияташон олї (HD) пешбинї шудаанд. Ин дар 

њолест, ки барномањои «Телевизиони Хатлон» аз соати 6-и субњ то 3-и шаб 

љамъ 21 соат манзури тамошобин мегарданд. Шумораи барномаю бахшњо 

ба беш аз 60-то расонида шуда, дар як шабонарўз њафт барномаи 

оригиналї (якљоя бо «Ахбор», «Субњи Хатлон», «Хоби ширин») ва 

таќрибан 6-8лавњаи манзаравї, тарбиявї ва тарѓиботии муаллифї манзур 

мешавад. Биноан, аксари наворбардорон маљбуранд, барои сари ваќт уњда 

карда тавонистани ин ќадар соат, барнома ва сабт бештар аз дастгоњњои 

наворгирии шахсияшон истифода баранд. 

Боиси хушнудист, ки дар Рўзи матбуоти тољик – 11-уми марти соли 

љорї (сухан дар бораи соли 2019 аст. –шарњи мо – С.М.Н.) раиси вилояти 

Хатлон, зимни боздид аз Идораи телевизион ва радиои вилоят ваъда дод, 

ки барои ислоњи нољўрињои техникии болозикр аз буљети мањаллї бори 

аввал аз замони мављудияти телевизиону радиои вилоят кам не, 750 њазор 

сомонї ихтисос медињад. 

Агар маблаѓи мазкур дар њамин моњњои наздик барои телевизиони 

вилоят гузаронида шавад њам, мутаассифона, замони њал шудани 
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мушкилињои дигари корї, амсоли хеле кам будани компютер, ноутбук, 

принтер, нарасидан ва шикастаю фарсуда будани бештари мизу курсию 

љевонњо, ниёзи шадид ба хатњои иловагии телефон ва интернет номуайян 

боќї мемонанд. Чун бањри файсали ин камбудињо, ки дар аксари кулли 

шуъбањо ва кошонањои кории идораи фавќуззикр ба њадди њузнангез љой 

доранд, феълан њељ сохтор изњори омодагї накардааст [161]. 

Масъалаи шигифтангези дигар аз замони таъсис то њол ба таъмири 

куллї фаро гирифта нашудани ќисмати истифодашавандаи бинои идораи 

мазкур аст. Аз баъзе љойњои боми ин ќисмат дар фасли боришот ба дохил 

об мешораду мечакад. Аксари дарњо, ки сохт ва сифатихеле 

хоксоронадоранд,бинобар солиёни зиёд истифода шудан нуќс пайдо 

кардаанд. Саќфу деворњои роњраву долонњои њар се табаќаи бино ва бисёре 

аз кошонањо умуман андоваи оинасон (шпатлёвка) ва рангубори 

замонавии хушоянд карда нашудаанд. Линолиуми фарши долонњо љо-љо 

даридаанду ѓиљимшуда. Илова бар ин, на кам аз се кунљиљудогонаи ин 

ќисмати бино аз дохил тарќиши ќобили мулоњиза пайдо кардаанд. Аз 

нуктаи назари тобовар будан-набуданба зилзила ин масъала ниёз ба 

тањќиќи сареъи мутахассисони арсаи сохтмон дорад. 

Ќисмати дигари бино, бо вуљуди ниёз ба њуљрањои бештари корї, дар 

њоли нимсохтчанд дањсола боз ба дасти пургазанди боду борон супурда 

шудааст. 

Ин њама мушкилоти вазнинро дар муддати беш аз чањоряк асри 

фаъолият Идораи телевизион ва радиои вилоят шояд батадриљ худ файсал 

карда метавонист, агар аз љињати молиявї имконоти то љое мањдуд 

намедошт. Як мисоли возењи дасткўтањї он аст, ки њарчанд кормандони ин 

муассиса њар шабонарўз њудуди 12 (радио) - 21 (телевизион) соат фазои 

иттилоотии вилоятро холї аз барномаю гузоришњои гуногунмуњтаво 

намегузоранд, вале музди аз ду як њиссаи зањмат њам камтар (таќрибан 

барои 8 соат) мегиранд, ки ин хилофи ќонунгузорињост. Ва илова бар ин, аз 

нисф зиёдашон ба хотири инъикоси сариваќтии рўйдодњо бо хоњиши худ 
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дар рўзњои љашну тантанањо аз бањри таътили расмии идона мегузаранд 

[161]. 

Мањз муњаббат ба њирфаи пуршарафи рўзноманигорист, ки ањли эљоди 

телевизион шуруъ аз охири соли 2018 то кунун бо неруи худї фаќат дар 

муддати се моњи соли 2019-ум боз зиёда аз 20 барномаю бахш таъсис 

доданд, ки «Махзани мо» (аз бойгонї ёдовар шудани масъалањои мубрами 

њалшуда ва бунёдкорињои солњои гузашта), «Садоќат» (тарбияи њарбї-

ватандўстии љавонон), «Як дарича, чанд нигоњ» (тањлили масоили муњими 

рўз), «Дурдонањои наср» (ќиссањои ибратбахш аз «Маснавии маънавї», 

«Бўстон», «Гулистон»), «Рўйдодњои варзиш», «Ворисони Рўдакї» (ќироати 

шеъру ѓазал аз љониби наврасону љавонон), «Раќамњои гўё» 

(видеографикаи дастовардњои њармоњаи вилоят) намунаи камтарини ин 

навгонињои эљодиянд. 

Зимнан, бо рушд кардани санъати танзими видео аксари кулли 

гузоришнаворњо, сарнаворњои барномаю бахшњо ва мизу футажњои 

сањнавии барномањои иттилоотии «Ахбор»-у «7 рўзи Хатлон» ба гунаи 

дилпазир азнавсозї шуданд. 

Мушкили дар сатњи зарурї муљањњаз набудани сањнаи барномањо низ 

бо таљдиди чор студияи амалкунанда нисбатан рафъ карда шуд. 

Ба њайси татбиќкунандаи иќдомоти имрўзии мазкур ва љолибсозандаи 

муњтавои барномањо метавон ба эљодкорию зањматнописандии устодону 

шогирдон С.М. Ѓоиб, Ш. Саид, Х. Ниёзї, Ю. Мирхон, Г. Њасанова, Љ. 

Мирзоева, О. Њасанова, А. Њафизов, С. Самиева, М. Акрамов, М. 

Абдулњайев, С. Мерганова, Н. Раљабов, М. Мањмадиев, Х. Сайдалиев, А. 

Сатторов, Ф. Ќодиров, Д. Шарифов, Н. Олимов, А. Одинаев, М. Љалилов, 

Д. Холов, Р. Урунов, А. Бобоев, А. Шоњимардонов, Н. Эргашев, П. 

Шамсова, Ф. Саидова, М. Музаффарова, Б. Абдуллоева, Р. Сафаров, З. 

Ѓозиев, С. Шоев, Г. Абдиева, М. Њасанов, Ф. Авлонов, Ш. Шоева чанд 

тани дигар сано гуфт [161].  

Бо доштани чунин имкониятњои ќонеъкунандаи зењнї, агар он 

мушкилоте, ки дар оѓоззикрашон рафт, сари ваќт бартараф мешуданд, 
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Идораи телевизион ва радиои вилоят метавонист ба сернуфустарин 

вилояти кишвар – Хатлон (њудуди 4 миллион ањолї) бештар ва бењтар аз 

ќабл нафъи маънавї расонад. Муњтавои суханронии Сардори давлат дар 

њузури намояндагони ВАО-и кишвар аз 20-уми феврали соли 2019 низ њокї 

аз он аст, ки ба самти мусбат таѓйир додани вазъи ин муассиса ва дигарони 

њамсон бо он (дар вилояти Хатлон боз се телевизиони шањрию ноњиявист), 

њам таќозои асри иттилооту фановарист ва њам аз Њукумати мамлакат, ки 

он дер ё зуд масъулонро гирди як мизи машварату тадбирандешї бояд ба 

њам оварад [161]. 

Воќеан њам, ин андешањои рўзноманигоре, ки бевосита дар ин 

шабакаи телевизионии вилоятї фаъолияти пурсамар дошт, љолиби диќќат 

њастанд, зеро ў аз таљрибаи худ, аз он чї мегўяд, ки бо чашми сар дидаву 

њамарўза мушоњидаву таљриба кардааст. 

Дар анљоми матлаби худ низ муаллиф таъкид мекунад, ки ин андешањо 

мањсули дидаву таљрибакардањояш њастанд ва пешнињодњояш низ барои 

рафъи камбудї ва мушкилињо натиљаи њамин таљрибаи фаъолият мебошад, 

ки амалї гардидани онњо ба манфиати кори идораи телевизион ва радиои 

вилоят аст.  

Дар фарљоми ин фасли кор, бояд бигўем, ки дар ин шабакањо ба 

махсусиятњои жанрии барнома ва намоишњо як андоза таваљљуњ сурат 

мегирад, рўзноманигорони касбї, онњое, ки тањсилоти тахассусї доранд, 

ин нозукињоро ба эътибор мегиранд.  

Њамин тавр, ба натиљае расидан мумкин аст, ки бо вуљуди мушкилот, 

шабакањои телевизионии вилоятї ва ноњиявии вилояти Хатлон иќтидори 

хуби эљодї низ доранд, зеро тавре аз тањлилу баррасињои мо бармеояд, 

намоиш ва барномањое тањия мекунанд, ки онњо ба завќи бинандагон 

мувофиќ њастанд ва инчунин, омили њамгироии иљтимоии шањрвандон низ 

мебошанд, яъне робитаи тарафайни байни барнома ва бинанда дар 

барномањо ба эътибор гирифта мешавад. Таърихи ташаккули ин шабакањо 

гувоњи он њастанд, ки аз оѓози фаъолият то имрўз телевизион омили 
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муњимми пайвандсоз дар љомеа аст, яъне, барои инъикосу таблиѓи ѓояњои 

муттањидї, вањдат ва пайвандии иљтимоии шањрвандон мусоидат мекунад.  
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ХУЛОСА 

Њамин тавр, пас аз баррасии мавзуъ мо натиљае расидем, ки 

телевизион дар шароити имрўза яке аз муаассиртарин воситањои ахбори 

омма дар њама муњиту замон ва минтаќа дониста мешавад. Љомеаи 

имрўзаро бо вуљуди пешрафти чашмраси воситањои дигари пахши 

иттилоот бе телевизон ва амалкарди он тасаввур кардан имконпазир нест. 

Инро воќеияти замон худ исбот намуда истодааст. Баръакс, дастовардњои 

муосир њам ба вусъат ёфтани фаъолияти телевизион мусоидаит кардаанд, 

яъне онњо барои љањонї шудани мављњои телевизионї мусоидат кардаанд. 

Мавзуе, ки мо мавриди баррасї ќарор додем, ба яке аз муњимтарин 

бахшњои фаъолияти журналистї ва њатто метавон гуфт, ки ба асоси он 

нигаронида шудааст, ба ифодаи дигар, фаъолияти иљтимої-сиёсии 

телевизион дар маљмуъ, моњияти онро ба миён мегузорад.  

Яъне, пеш аз њама, дастгоњи тарѓиботї будани воситањои ахбори 

омма, ки њарчанд дар замони муосир ин назария инкор мешавад, дар 

фаъолияти телевизион ва хусусияту имкониятњои он ифода меёбад. 

Тањќиќи мо низ дар боби якуми диссертатсия ба ин љанбаъ нигаронида 

шуда буд. Боби якуми кори мо ба моњияти иљтимої ва њамгироии 

фаъолият дар телевизион бахшида шуд ва мо дар он асосан ба наќши 

телевизион дар њаёти иљтимоию сиёсии љомеа таваљљуњ намудем, то омили 

њамгироии иљтимоию сиёсї будани телевизионро дар такя ба андешањои 

муњаќќиќон муайян намоем. 

Бо ин маќсад мо ба махсусиятњои фаъолияти љамъиятию сиёсии 

телевизион таваљљуњ намуда, њамчунин, дар ин замина ба падидањои 

навзуњур дар телевизиони муосир ва наќши онњо дар сиёсї ва 

иљтимоисозии фаъолияти шабакањои телевизионї, имкониятњои муосири 

муносибатњо дар шабакањои телевизионї, муошират ва махсусиятњои он, 

дискурс ў худ суњбати сиёсии воситањои ахбори омма ва махсусиятњои он 

ки намунаи амиќи фаъолияти сиёсии телевизион аст, таваљљуњ намудем ва 
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асосан ба афкори муњаќќиќоне такя намудем, ки дар ин бобат изњори назар 

кардаанд. 

Чун анъана, боби дуюми кори мо бевосита ба амалия бахшида шуда, 

ба ташаккули шабакањои телевизионї дар вилояти Хатлон ва љанбаъњои 

фаъолияти онњо бахшида шуда, дар фаслњои ин боб ба пайдоиш ва 

ташаккули шабакањои телевизионї дар вилояти Хатлон, тавсифи 

хусусиятњои барномањои шабакањои телевизионї ва барномањои 

телевизионї њамчун омили њамгироии љамъиятию сиёсї дар љомеа 

бахшида шудааст. 

Имрўз, дар марњилаи муњими рушд ВАО, алалхусус, телевизион, барои 

Љумњурии Тољикистон дар дигаргунињои љиддие, ки ба бунёди љомеаи 

шањрвандї ва ташаккули афкори љамъиятї нигаронида шудаанд, наќши 

хеле муњим доранд.  

Озодии баён ва васеътар озодии пањн намудани иттилоот принсипи 

асосии љомеаи шањрвандї ва тартиботи демократии њаёт мебошад. Аз ин 

бармеояд, ки бояд механизмњои классикии вазифањои телевизион ва пахши 

барномањо таљдиди назар карда шаванд. Фањмидан мушкил нест, ки 

роњњои оддии љалби тамошобинон бояд на аз роњи изофакорињои таблиѓї 

бошанд, зеро чунин тарзи пахши барномањо ба коњиш ёфтани завќи 

тамошобин оварда мерасонад ва як њолати нигаронкунандаро ба вуљуд 

меорад.  

Телевизион њамчун яке аз васоити ахбори оммаи аз њама серањамият 

аст, зеро он бахшњои ањолиро, ки берун аз доираи таъсири васоити ахбори 

оммаи дигар боќї мондаанд, фаро мегирад.  

Аз рўйи мушоњидањои мо, яке аз сабабњои якрангии барномањои 

телевизионї, набудани маълумот дар бораи хусусиятњои хоси жанрњои 

телевизионї, тафсири нокифояи жанрњо, тафсири мањдуди имкониятњои 

функсионалї, сохтории телевизион мебошад.  

Дуруст истифода набурдани имконоти васеи жанрњои тањлилї њамчун 

усули интиќоли арзёбии воќеият далели муносибати ѓайрикасбї аст. Аз ин 

рў, мо мебинем, ки дар бисёре аз муассисањои телевизионии Тољикистон, 
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ваќте ки тавассути жанри тафсир баъзе воќеањои муњим, чорабинињои 

муњим оид ба як мавзуъ вобаста ба як давраи муайян шарњ дода мешаванд, 

ба таври бояд мавзуъ тафсир намеёбад. 

Дар асоси мушоњидањо ва тањлили маводе, ки муассисањои 

телевизионии вилояти Хатлон ва намояндагињои шабакањои љумњуриявї 

дар вилоят пахш мекунанд, метавон ба чунин натиља расид: 

1.Яке аз тамоюлњои рушди телевизиони муосир таваљљуњи љиддї ба 

шабакањои телевизионии минтаќавї мебошад. Телевизиони мањаллї 

(шањрї, минтаќавї) бо инъикоси рўйдодњо ва мушкилоти минтаќа, 

хусусиятњои минтаќа, хусусиятњои миллї, конфессионалї ва иљтимоии 

тамошобинони муайяни телевизионро дурусттар баррасї мекунад, зеро 

барои ин имконият дорад. Ончунон ки нашрияњои мањаллї барои 

маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар мањалњо заруранд ва минбари 

онњо ба шумор мераванд, шабакањои телевизионии минтаќавї бо 

назардошти имконияту махсусиятњои худ њамин заруратро бештар дар бар 

мегиранд.  

2. Дар соли 1991, пас аз ба даст овардан истиќлолияти давлатї дар 

њаёт љомеаи Тољикистон дигаргунињои азим ба амал омаданд, ки ба 

васоити ахбори электронї низ таъсир расонданд. Лаѓви сензура яке аз 

дигаргунињои мусбат дар њаёти рўзноманигорони тољик буд. Он имкон 

дод, ки дар баробари муассисањои телевизионии давлатї телевизионњои 

ѓайридавлатї, студияњои љамъиятї ва хусусї ба вуљуд биёянд.  

3. Ба вуљуд омадани шабакањои љамъиятї ва хусусї боиси дигаргун 

гардидани мавзуи барномањои телевизионї, имкони баёни андешаи озод, 

фарогирии ќутбњои мушкилоти дорои ањамияти иљтимої, тањлили 

равандњои таѓйирот дар љомеа ва риояи плюрализми афкор шуданд.  

4. Дар ин баробар, ин мушкилот њам бояд зикр шавад, ки дар 

фаъолияти журналистони телевизиони ѓайридавлатї, ки аз касбият дур 

буданд ва заминаи сусти назариявию амалии касбї доштанд, баъзан 

тангназарї мушоњида мешуд ва моњияти фаъолияти ин навъи телевизион 
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танњо дар доираи тиљорат фањмида мешуд. Њамин буд, ки баъзан дар ин 

шабакањо ба рўйдодњо сатњї ва ѓайрикасбї муносибат мешуд.  

5. Яке аз нуќсонњои асосии чунин фаъолият намудани кормандони 

шабакањои навтаъсиси телевизионии минтаќавї, њам давлатї ва њам 

ѓайридавлатї дар он буд, ки бисёр барномањо бидуни консепсия ва 

наќшањои сенарї пахш мешуданд, яъне чунин барномањо пеш аз пахш 

тањриру тањлил намешуданд, зеро шароити ошкорбаёнї ва озодии баёнро 

ба таври худ фањмида, њатто бисёре аз роњбарони муассисањои телевизионї 

навиштани сенария ва тањияи наќшаи барномањоро нолозим мешумурданд, 

ки ин барои хабарнигорони дур аз касбият њам айни муддао шуморида 

мешуд. 

6. Мусоњибањо њам бидуни ягон омодагии махсус ва ё нигоњ доштану 

рияо кардани талаботи касбї тањия мешуданд, ки бинобар сабаби 

набудани маълумоти барои бинанда ањамиятноку љолиб боиси  беэњтиромї 

ба тамошобин, паст шудани завќи ў ва дар натиља, гум шудани шавќ ба 

телевизион мегардид.  

7. Бартараф кардани сензура ба муассисањои телевизионї имкон дод, 

ки мавзуъњои доѓеро, ки њалли фавриро дар барномањо талаб мекарданд, 

тањлил кунанд, дар ин бора афкори љамъиятї эљод кунанд, баробари 

барномањои иттилоотї ва монологї, барномањои дорои хусусияти тањлилї, 

ки дар онњо муколамањо бартарї доштанд, тањия намоянд.  

8. Омўзиши барномањои муассисањои телевизионии вилояти Хатлон ва 

тањлили муќоисавии онњо бо барномањои телевизионњои дигари давлатї ва 

ѓайридавлатї аз нигоњи хусусиятњои ташаккули маълумот, жанрњои 

тањлилї нишон доданд, ки пайдоиши студияњои телевизиони ѓайридавлатї 

дар баробари муассисањои телевизиони давлатї, фаъол гардидани кори 

студияњои телевизиони ѓайридавлатї ба инњисори студияњои телевизиони 

давлатї: телевизиони Тољикистон, студияњои телевизионии ВМКБ, 

вилоятњои Суѓд ва Хатлон хотима бахшид. 
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9. Фаъолияти студияњои телевизиони ѓайридавлатї дар минтаќањои 

Љумњурии Тољикистон муассисањои телевизиони давлатиро водор сохт, ки 

сатњ ва сифати барномањои худро баланд бардоранд.  

10. Бинандаи тољик имконият пайдо намуд, ки барномањои 

телевизионї, изњороти нуќтаи назарро оид ба ин ё он њодиса, эродњои 

мансабдоронро интихобан тамошо кунад; истифодаи васеи жанрњои 

иттилоотї дар шабакањои телевизионии вилояти Хатлон ба ташаккули 

шаклњои жанрии барномањо мусоидат намуд. 

11. Њамин тавр, агар дар аввал ахбор танњо аз љониби наттоќон 

пешнињод мешуд, баъдан тањия ва пешнињоди чунин гузоришњо ба 

рўзноманигорони шуъбањои барномаи иттилоотї дода шуд ва акнун, 

гузоришњои пасикадрї њам дар шабакањо пайдо шуданд, зеро ин тарзи 

пешнињоди маълумот, хеле бењтар ва љолибтар барои бинандагон буд; б) 

агар дар оѓози фаъолият иттилооти шифоњї-матнї бартарї дошта бошад, 

пас дар минбаъд онњо бо имконоти видеої мукаммал карда мешуданд; в) 

дар аввал дар телевизион жанри гузориш (њисобот) васеъ истифода мешуд, 

ин њам дар њоле ки ба жанрњои дигар камтар диќќат дода мешуд; г) 

рўзноманигорон ба гузоришњои мушаххаси худ пешгуфтори кутоњ 

пешнињод мекарданд, вале пештар аксар ваќт ин корро ба наттоќону 

муњаррирон њавола менамуданд.  

12. Жанрњои тањлилї камтар истифода мешаванд. Асосан, ба 

истифодаи унсурњои жанрњои иттилоотї такя мешавад. Сарфи назар аз он 

ки мубоњиса дар телевизион хеле кам ба назар мерасад, њамчун љузъи 

ёрирасон аксар ваќт дар таркиби жанрњои тањлилї истифода мешавад.  

13. Ба назари мо, барномањои шоу яке аз омилњои муваффаќияти 

шабакањои телевизионии муосир њастанд. Ин дар таљрибаи тамоми 

шабакањои телевизионии муосир истифода мешавад, аммо дар шабакањои 

мавриди назар таваљљуњ ба он чандон мушоњида нашуд. Мо дар назар 

дорем, барномањоеро, ки дар жанри ток-шоу тањия шудаанд. Ин сабабњои 

худро дорад, ки набудани шароити мусоиди техникї ва студияи муљањњази 

барои ин барномањо зарурї аз љумлаи асоситарини онњо њастанд. 
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14. Шабакањои телевизионии минтаќавї дар ихтиёри худ студияњои 

хурд доранд, њарчанд њолатњое њам мушоњида шуд, ки иштирокчиёни зиёде 

ба барнома даъват шудаанд, аммо мувофиќ набудани макони сабт маълум 

шуда меистод. Бо сабабњои объективї ва субъективї, набудани 

рўзноманигорони бомањорат ва таљрибадор њам, ки тавонанд дар навбати 

аввал унсурњои чунин барномањоро роњандозї кунанд, яке аз сабабњои 

дигар аст.  

15. Тавассути таљрибаи студияњои телевизионї дар минтаќањо мо 

мушоњида кардем, ки дар онњо њанўз њам фарќи байни наттоќ, хабарнигор 

ва муњаррир устувор аст. Ин хислати заминавии фаъолият дар телевизион 

њарчанд дар замони муосир дигаргун шудааст, аммо устувор будани он аз 

нигоњи тахассусї, хуб аст. 

16. Агар дар аввал дар телевизионњои мањаллї танњо барномањои 

иттилоотї ќаноат мекарданд, айни замон, ба барномањои тањлилї ва дигар 

навъњои барномањо низ рўй оварда мешавад ва дар онњо тањияву пахши 

барномањои гуногун роњандозї гардидааст.  

17. Тањќиќњо нишон доданд, ки надонистани хусусиятњои хоси жанрњо 

сабаби асосии иљро нагардидани њадафњо мегардад, яъне муњим будани 

риояи хосиятњои жанрї ба назар мерасад. Риояи сохтори жанрњо барои 

телевизион арзиши муњим дорад. 

18. Умуман, омўзиши муассисањои телевизионии минтаќа њамчун 

омили њамгироии иљтимоию сиёсї имкон дод, ки сатњи касбии 

рўзноманигорон, истифодаи маќсадноки жанрњо ва ташаккули равишњои 

нав дар рушди жанрњо ва технология тањќиќ карда шавад. 

19. Аксарияти рўзноманигорони ширкатњои телевизионї бо иттилоот 

сару кор доранд. Онњо камтар ба барномањои тањлилї рўй меоранд, 

њастанд, рўзноманигороне, ки барномањои мустаќимро низ тањия 

мекунанд. Шоистаи зикр аст, ки ин имкон медињад, ки рушди технологии 

телевизион, истифода аз имкониятњои техникии телевизион њамчун 

минбари муассири амалњои эљодї, љалби ањолї ба баррасии мушкилоти 
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мубрами љомеа, ташаккули афкори љамъиятї ва ташкили љомеаи солими 

шањрвандї истифода шавад.  

20. Пахши муосири маълумоти иљтимоию сиёсї дар телевизион, ки 

дорои як ќатор таъсироти мукаммали лафзї ва забонї мебошад, ба љомеа 

паёми мушаххас мефиристад, ки метавонад таъсири њамгироёна ва баръакс 

дошта бошад. Хусусиятњои хоси воситањои ифодаи телевизионї имкон 

медињанд, ки њолатњои гуногуне, ки дар љомеа мављуданд, бартараф карда 

шаванд, бинандагон муттањид гарданд. Яъне, дар маљмуъ, ягонагии 

нуќтањои истинод ба арзишњо, дидгоњњо бо сатњи баландтари эътимод ва 

њамдигарфањмї ташаккул ёфтааст.  

Мо маводи студияњои телевизиони мањаллиро дар вилояти Хатлон ва 

намояндагињои муассисањои телевизионии љумњуриро дар ин вилоят 

омўхтем. Тањќиќоти мо собит менамояд, ки татбиќи интегратсионии 

телевизион тавассути чунин љузъњои экспрессионї, ба монанди видео, садо, 

интерсадо, зоњир шудан дар кадр, кори наворбардор, техникаи танзим, 

наќши баранда, хусусиятњои ороиши барнома ва ѓайра ба амал бароварда 

мешавад. Ѓайр аз ин, мо тасвири аз њад зиёди суњбати иљтимоию сиёсї, 

интиќоли мавзуъ ба намояндагони мардумиро ќайд карда, диќќатро ба 

падидањои нави олами эљодиву техникии телевизион љалб мекунем, ки аз 

љониби коллективи кормандони телевизион интихобу амалї мешаванд. 

Хулоса, телевизион бояд ифодагари манфиатњои бинандагон бошад. 

Хостањои тамошобинони телевизионро танњо ваќте ќонеъ кардан мумкин 

аст, ки мушкилоти дорои ањамияти иљтимої ва дигар хостањои табииву 

равонии ў тавассути экрани телевизион ифода ёбад. Дар акси њол, 

тамошобини муосири телевизион ба як нозири нотавон ва як нафари  танњо 

табдил меёбад, ки њамеша дар љустуљўи њамсуњбати шоиста аст ва аз як 

шабака ба шабакаи дигар мегузарад, то хостаи худро пайдо намояд. 
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ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЉАЊО 

 

Натиљањои тањќиќоти диссертатсиониро дар самтњои зерин истифода 

бурдан мумкин аст: 

1. Нуктањо ва натиљањои тањќиќотро кормандони телевизионњои 

минтаќавї метавонанд дар фаъолияти њаррўзаи худ мавриди истифода 

ќарор дињанд, зеро он тањлилу баррасии фаъолияти онњост.  

2. Роњбарияти телевизионњои мањаллї метавонанд натиљањои кори 

диссертатсиониро дар мудирияти фаъолияти телевизион, вобаста ба 

роњњои самараноки њамгиро кардани онњо бо афкори умум истифода 

баранд.  

3. Натиљањои кори диссертатсионї метавонанд ба самаранокии таблиѓ 

ва татбиќи сиёсати давлатї дар самти муносибат бо воситањои электронии 

ахбор мусоидат кунанд.  

4. Омўзгорон дар кори амалии худ, њангоми тањияи барномањои нави 

таълимї дар факултет ва шуъбањои журналистика, омўзиши курсњои 

махсус дар ин мавзуъ метавонанд аз маводи диссертатсия истифода 

намоянд, махсусан, онњое, ки ба љанбаъњои сиёсии фаъолияти телевизион 

таваљљуњ доранд.  

5. Маводи тањќиќоти диссертатсионї метавонад њангоми навиштани  

корњои курсї ва хатми донишљўёни тахассуси журналистикаи телевизион, 

инчунин, дигар рисолањои илмї истифода шавад. 

6. Ин тањќиќот, ки ба таърихи пайдоиш ва ташаккули шабакањои 

телевизионии мањаллї низ дахл мекунад, барои тањќиќњои дигар замина 

буда метавонад. 

7. Натиљањои кори диссертатсионї метавонанд на танњо барои 

фаъолияти шабакањои телевизионї, балки барои сохторњои муайяни 

давлатї, ки ба ташкилу бењтарсозии робита бо љомеа машѓул њастанд, 

мавод дињад, зеро истифода аз наќши созгори телевизион дар њамгироии 

љомеа њамеша ба манфиат хоњад буд. 
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