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МУҚАДДИМА 

 

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Нахустрӯзномаи тоҷикии «Бухорои шариф», ки 

11 марти соли 1912 дар Аморати Бухоро рӯйи нашр омад, яке аз сарчашмаҳои 

муҳимми таърихиест, ки вазъи сиёсии давр, забону фарҳанг, мактабу маориф, 

иқтисоду тиҷорат, сатҳи зиндагии омма, тамоюлоти сиёсию фарҳангӣ ва динию 

ахлоқии ҷамъиятро дар оғози садаи ХХ холисона бозгӯ менамояд. Ҳарчанд доир 

ба ин давраи таърихӣ мақолаву рисола ва монографияҳои зиёд таълиф шудаанд, 

вале матбуот ҳамчун оинаи даврон баёнгари бевоситаи сарнавишти пуртаҳаввули 

сокинони як кишвар аст, ки омӯзиши паҳлуҳои мухталифи он ҳам бар нафъи илм 

ва ҳам бар манфиати публитсистикаи тоҷик аст. 

Тағйири сохти сиёсии ҳукумат, ташаккули ҷумҳуриҳои алоҳидаи шӯроӣ дар 

Осиёи Миёна, вусъати идеологияи болшевизм ва коммунизм дар баробари осори 

бузурги адабу фарҳанги тоҷик рӯзномаи «Бухорои шариф»-ро низ як муддат чун 

мероси даврони амирӣ ва нашрияи ҷадидӣ, ки он замон ҳамчун равияи динӣ 

шинохта мешуд, аз назари омма ва пажӯҳиш дур кард. Дар китобхона ва 

бойгониҳои Тоҷикистон бастаи ин рӯзнома вуҷуд надошт. Дар китобхонаҳои 

марказӣ низ ин маъхаз чун мероси амирӣ барои ҳамагон дастрас набуд. Шояд ин 

дастнорасӣ омил шудааст, ки И.С. Брагинский забони рӯзномаи «Бухорои 

шариф»-ро соли 1956 саҳван ё амдан тоҷикӣ ва ӯзбекӣ гуфтааст [137, с. 119]. 

Новобаста аз мураккабии давру замон шахсиятҳои фарҳехта ва 

муҳаққиқони тоҷик тавонистаанд, ки бо ҳар василае ҳузури нашрияи «Бухорои 

шариф»-ро дар таърихи адабу фарҳанги навини тоҷик муаррифӣ ва таъмин 

намоянд. Ин раванд дар замони бозсозӣ ва ташаккули афкори демократӣ вусъат 

пайдо намуда, хати қирмизи идеологиро аз пешорӯйи таҳқиқотчиён дур кард. 

Вале ҳамоно мундариҷаи «Бухорои шариф» ва хусусиятҳои дигари ин нашрия, аз 

ҷумла, доманаи мавзуот, аносири жанрӣ, қолабҳои нигориш ва дигар вижагиҳои 

он то ҳанӯз норавшан боқӣ мондааст. 
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Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари озодиҳои сиёсӣ, рушди 

афкору андешаҳои миллиро таъмин намуда, ҷиҳати таҳқиқу таълифи муҳимтарин 

аркони фарҳангию миллӣ шароит бавуҷуд овард. Ин шароит ба мо имкон 

медиҳад, ки «Бухорои шариф»-ро ҳамчун саромади матбуоти даврии тоҷикӣ 

мавриди таҳқиқоти диссертатсионӣ қарор диҳем. Омӯзишу пажӯҳиши заминаҳои 

табъу нашр, вижагиҳои сохторӣ, шумораҳои мунташира, аносири жанрӣ, 

ташаккули жанрҳои публитсистӣ, омилҳои қатъи фаъолияти он ва дигар суолҳое 

мебошанд, ки  посухи илмии онҳо на танҳо ба таърихи матбуоти даврии тоҷик 

ғановати илмӣ мебахшад, балки сабақҳои «Бухорои шариф»-ро барои 

рӯзноманигории муосир талқин менамояд. Ин ва дигар омилҳо аз аҳаммияти 

пажӯҳиши ин мавзуъ дарак медиҳанд. 

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Вобаста ба омилҳои пайдоиши  рӯзномаи 

«Бухорои шариф» ва муҳтавои он дар давраҳои мухталиф аз ҷониби 

пажӯҳишгарон таълифот дар шакли мақолаҳои илмиву оммавӣ ва китобу 

рисолаҳо ба анҷом расидаанд. 

Аввалин маълумот дар бораи ин нашрия, ки дастраси омма шудааст, 

тавзеҳоти С. Айнӣ аст, ки дар китобҳои «Таърихи амирони манғитияи Бухоро» 

[11, с. 156], «Бухоро инқилоби таърихи учун материаллар» [9, с. 256], «Намунаи 

адабиёти тоҷик» [10, с. 626] ва дар рӯзномаи «Овози тоҷик» [131] нашр шудааст. 

Баъдтар дар заминаи маълумоти ин асарҳо мақолаҳои зиёде рӯйи чоп омадаанд.  

Пажӯҳишҳои алоқаманд ба «Бухорои шариф»-ро метавон ба 4 гурӯҳ: 

мақолаҳои илмиву оммавӣ ва асарҳое, ки дар баробари фаро гирифтани 

мавзуъҳои гуногуни замон дар бораи «Бухорои шариф» маълумот ва ё ишораҳо 

доранд; мақолаҳои илмиву оммавие, ки мавзуи баҳсашон бевосита «Бухорои 

шариф» аст; воситаҳои таълимӣ; ва рисолаҳои илмӣ ҷудо намуд. 

а) Ба гурӯҳи аввал нигоштаҳои Р. Ҳошим [144], Х. Мирзозода [138], А. 

Маниёзов [135, 151], З. Раҷабов [85, 102] ва амсоли инҳоро метавон дохил кард. 

Дар ин асарҳо ҳарчанд предмети таҳқиқ танҳо «Бухорои шариф» нест, аммо 

муаллифон дар радифи баррасии мавзуоти гуногун, ки ба марҳалаи чопи ин 

нашрия ва ё мундариҷаи он иртибот доранд, доир ба чигунагии нашрия, 
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хусусияти маводи назмӣ ва нашри осори адибони рус дар он, баррасии вазъи 

иҷтимоиву сиёсӣ, иқтисодиву фарҳангии ибтидои садаи ХХ ва амсоли ин дахолат 

намуда, ибрози назар кардаанд. 

б) Аз нимаи дуюми соли 1970 ба баъд таваҷҷуҳи пажӯҳишгарон ба 

рӯзномаи «Бухорои шариф» зиёд мешавад, ки дар матбуоти даврӣ доир ба он 

мақолаҳои зиёде рӯйи чоп омадаанд. Муаллифони ин гурӯҳи мақолаҳо ҳарчанд 

масъалаҳои дигари марбут ба матбуотро фаро гирифтаанд, аммо дар пажӯҳишоти 

онҳо «Бухорои шариф» мақоми меҳварӣ дорад. Азбаски  мақолоти ин гурӯҳ хеле 

зиёд ва аксаран  ҷанбаи ҷашнӣ дошта, дар арафаи Рӯзи матбуоти тоҷик нашр 

шудаанд ва баъзе аз муаллифон як мақоларо бо номҳои гуногун дар чанд нашрия 

ба чоп додаанд, биноан, танҳо мақолаҳоеро зикр менамоем, ки дар маҷаллаҳо ва 

маҷмуаҳои илмӣ ба табъ расидаанд. Аз ҷумла, нигоштаҳои И. Усмонов [107, 140, 

141], В. Самад [137], П. Гулмурод [28, 62], М. Муродов [67, 60, 66], Қ. Расулиён 

[87, 88], Н. Ғаффоров [36, 37, 38], Қ. Шарифзода [123, 125, 126,] ва ғайра. 

Ин муаллифон дар нигоштаҳои худ бештар ҷанбаҳои таърихии рӯзнома, 

замина ва омилҳои нашри «Бухорои шариф», таъсири ҷарида бар рушди 

маорифпарварӣ, дастандаркорон, тавсеаи афкори фарҳангпарваронаи ҷамъият, 

рушди андешаҳои таҷаддудӣ, забони «Бухорои шариф» ва дигар мавзуъҳои 

таърихии вақтро таҳлилу баррасӣ кардаанд. Қисме дар таълифоти худ шаклу 

намо, формати нашр, муҳтавои мақолаҳо, ашъори нашрия, муаллифон ва амсоли 

инро нишон додаанд, аммо дарунмоя ё худ асли матолиби нашрия аз назари эшон 

то андозае дур мондааст. 

в) Воситаву китобҳои таълимӣ ва қомусу донишномаҳое, ки дар онҳо доир 

ба «Бухорои шариф» маълумоти умумӣ интишор шудааст. Ба мисли асарҳои А. 

Нуралиев ва дигарон [80], И. Усмонов ва Д. Давронов [109, 114], В. Самад [93] ва 

ғайра. Дар ин китобҳо вобаста ба таъйиноти маводи таълимӣ ва донишномаӣ дар 

бораи нахустрӯзномаи тоҷикӣ маълумоти умумӣ дода шудааст.  

г) Асарҳое, ки хусусияти рисолавӣ дошта, дар онҳо мавзуи пажӯҳиш 

бевосита «Бухорои шариф» аст. Ин ҷо метавон аз асарҳои А. Набавӣ [76, 77], О. 

Салимзода [91], Н. Ковиёнӣ [47] ва Қ. Шарифзода [121, 122] ёдрас шуд. 
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Муҳаққиқ А. Набавӣ пажӯҳишоти худро асосан дар заминаи бастаи 

нисбатан комили «Бухорои Шариф» анҷом дода, шаклу намои рӯзнома, саҳифаҳо, 

сутунҳо, мақолаҳо, рубрикаҳо, муаллифон, шумораҳои нашршуда, маводи назмӣ 

ва дигар ҷанбаҳои маънавию публитсистии рӯзномаро таҳқиқу таҳлил намудааст. 

Муҳаққиқ О. Салимзода фаъолияти публитсистии Мирзо Ҷалол 

Юсуфзодаро, ки муҳаррири рӯзномаи «Бухорои шариф» буд, таҳлилу таҳқиқ 

намуда, хусусиятҳои фарҳангию маорифпарваронаи нигоштаҳои ӯро нишон 

додааст. Ҳамчунин дар ин рисола ашъори публитсистии муҳаррир таҳқиқ 

гардида, ҷанбаҳои таҷаддудӣ ва иҷтимоии ашъори Мирзо Ҷалол муайян карда 

шудааст.  

Пажӯҳиши Наҷмиддини Ковиёнӣ нисбатан муфассал буда, доир ба чопи 

рӯзнома, ғояи он, авзои Бухоро, зуҳури амирони манғит, суқути аморат, 

ноширони андешаҳои навхоҳӣ, нақши рӯзномаҳои дигар, фишори Русияи 

подшоҳӣ, андешаи таъсиси рӯзнома, муассисону муаллифон, мушаххасоти 

рӯзнома ва мундариҷаи он маълумоти умумии илмиву оммавӣ медиҳад. 

Дар пажӯҳишҳои Қ. Шарифзода асосан омилҳои таърихиву иҷтимоии 

пайдоиши «Бухорои шариф» ва хусусияту таъйиноти илмӣ – фарҳангии он 

мавриди омӯзишу баррасӣ қарор гирифтааст. Агар ба таърихи нигоштаҳои Қ. 

Шарифзода таваҷҷуҳ намоем, шояд ягона муҳаққиқе бошад, ки рӯзномаи 

«Бухорои шариф» ва масъалаҳои вобаста ба он аз мавзуъҳои ҳамешагии эшон 

мебошад. Зеро ковишҳо бар бастаҳои нашрияи парлумонии «Садои мардум» 

собит менамояд, ки таълифоти муҳаққиқ вобаста ба нахустрӯзнома ва муассисону 

муҳаррирони он аз зумраи маводи ҷашнӣ – мавсимии нашрия ба шумор меравад. 

Дар умум, натиҷаи аслии ин талошу заҳамот дар он аст, ки «Бухорои 

шариф» чун нахустрӯзнома ва сароғози матбуоти миллии тоҷик шинохта шудааст, 

вале аз лиҳози ковишҳои илмӣ ҳанӯз ҳам дарунмояи он баҳои мушаххаси илмӣ 

нагирифтааст. 

Дар баробари ин аносири жанрӣ ва ташаккули қолабҳои эҷоди публитсистӣ 

дар матбуоти тоҷик аз масоиле мебошанд, ки то имрӯз аз диди таҳқиқ комилан 

берун мондаанд. Ба таъбири А. Набавӣ «то ба имрӯз дар бораи ин нашрияи 



7 
 

муътабару таърихӣ як пажӯҳише таълиф накардаем, ки хасоиси умумӣ, муҳтаво, 

жанру навъҳо, ҳайати муаллифон ва сабки хоси онро ба таври куллӣ фаро гирифта 

бошад» [77, с. 3-4].  

Воқеан, омӯзиш ва таҳқиқу таҳлил нишон дод, ки «Бухорои шариф» то ҳол 

ба таври пурра бо назардошти омилҳои таърихи табъу нашр, заминаҳои пайдоиш, 

шумораҳои нашршуда, моҳият ва мавзуъҳо, мундариҷаи мавод, омилҳои суқут, 

аносир ва ташаккули жанрҳои матбуотӣ ва дигар хусусиятҳо мавриди таҳқиқи 

диссертатсионӣ қарор нагирифтааст. Махсусан, доир ба аносири жанрии ин 

рӯзнома пажӯҳишгаре дахолат накардааст. 

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Мавзуи кори 

диссертатсионӣ қисми таркибии корҳои илмӣ-таҳқиқии кафедраи матбуоти  

Донишгоҳи  миллии Тоҷикистон буда, давра ба давра ба анҷом расонида шудааст. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ 

 

Мақсади таҳқиқ. Мақсади аслии таҳқиқ тариқи омӯзиши амиқу фарогир ва 

таҳлили вижагиҳои маводи нахустрӯзномаи тоҷикии «Бухорои шариф» муайян 

намудани омилҳои зуҳур ва ташаккули жанрҳои публитсистӣ дар ин нашрия 

мебошад. 

Вазифаҳои таҳқиқ. Дар доираи таҳқиқи мавзуъ ҳалли вазифаҳои зерин 

зарур мебошанд: 

– равшанӣ андохтан ба заминаҳои гуногуни пайдоиши нахустрӯзномаи 

тоҷикии  «Бухорои шариф»; 

– нишон додани вазъи иҷтимоию сиёсии давр, таъсиси «Бухорои шариф» ва 

ташкили фаъолияти он; 

– таҳлилу арзёбии сохтори нашрия бо назардошти шаклу намо, рубрикаву 

сарлавҳаҳо, истифодаи ҳуруф, эълону реклама, тасвиру сурат ва вижагиҳои дигар; 

– ошкор намудани омилҳои таъсиррасон дар зуҳур ва ташаккули аломатҳои 

жанрҳои публитсистӣ ва тарзи истифодаи онҳо дар рӯзнома; 

– нишон додани раванди шаклгирии жанрҳои ахбориву таҳлилӣ ва доманаи 

мавзуоти онҳо дар «Бухорои шариф»; 

– тариқи таҳлилу баррасиҳои илмӣ муайян намудани аносири жанрҳои 

публитсистию бадеӣ ва таносуби онҳо дар рӯзнома; 

– муайян намудани омилҳои аз чоп бозмондани рӯзнома; 

– дар такя ба шумораҳои электронии нашрия мушаххас намудани теъдоди 

шумораҳои нашршудаи рӯзнома.  

 Объекти таҳқиқ масъалаи мушаххас намудани аносири жанрҳои 

публитсистӣ дар нахустрӯзномаи тоҷикии «Бухорои шариф» мебошад. 

Предмети таҳқиқ муайян намудани раванди шаклгирии жанрҳои 

публитсистӣ дар нахустрӯзномаи тоҷикии «Бухорои шариф», истифодаи анвоъи 

жанрӣ дар он, хусусияти эҷодии маводи он, вижагии публитсистӣ доштани 

маводи шеърӣ дар ин нашрия ва таъсири мактаби эҷодии «Бухорои шариф» ба 

матбуоти пасоянди тоҷикӣ аст.  
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 Асосҳои назарии таҳқиқ. Дар раванди таҳқиқ осори назарии 

донишмандони маъруфи соҳаи рӯзноманигорӣ, хоса назарияи жанрҳои 

публитсистика Е.П. Прохоров, В. Учёнова, М.С. Черепахов, Е.А. Блажов, В.М. 

Горохов, В. Ворошилов, М.Н Ким, А.А. Тертичный, И.К. Усмонов, А.Н. 

Нуралиев, А.С. Саъдуллоев, П. Гулмуродзода, Н. Солеҳов, Ҷ. Саъдуллоев, А. 

Азимов, М. Муродов, Ҷ. Муқимов, М. Абдуллозода, Ш. Муллоев, С. Хоҷазод ва 

дигарон мавриди истифода қарор гирифтаанд. 

Асосҳои методологии таҳқиқ. Дар раванди таҳқиқ бештар ба вазъи замон, 

авзои сиёсию фарҳангӣ ва иқтисодию иҷтимоӣ таваҷҷуҳ шуда, зуҳури афкори 

миллӣ вобаста ба ҳолатҳои таърихӣ, замина, омил, тамоюли фикрии ҷамъият ва 

ҳаракатҳои таҷаддудӣ таҳқиқ гардида, бо усули қиёс, таҳлили ҳолат ва 

хулосабарорӣ сурат гирифт. 

Ин усул имкон дод, ки заминаҳои асосии пайдоиши «Бухорои шариф» ва 

омилҳои зуҳури аносири жанрҳои публитсистӣ ва раванди  ташаккули баъзе аз 

жанрҳоро таҳқиқ намоем, масъалаҳои калидиро мушаххас намуда, ба суолҳои 

норӯшану масъалаҳои баҳсӣ то қадри имкон посух гӯем.  

Ҳамчунин, барои ба натиҷагириҳои назарӣ ва амалӣ даст ёфтан аз методҳои 

таҳлили анъанавӣ истифода шуда, матни рӯзнома бо назардошти хусусияти жанрӣ 

бевосита таҳлили сифативу миқдорӣ (контентӣ) шудааст. Ҳамзамон усулҳои 

таҳқиқи гнесиологӣ, таърихӣ, шарҳу тафсири илмӣ ва оморӣ аз мадди назар дур 

намондаанд. 

Сарчашмаҳои таҳқиқ нусхаҳои электронии рӯзномаи «Бухорои шариф» 

буда, ҳамзамон дар раванди таҳқиқ аз нашрияҳои даврӣ, адабиёти таърихӣ, назарӣ 

ва ҳуҷҷатҳои бойгонӣ низ истифода шудааст.  

Навгониҳои илмии таҳқиқ. Дар диссертатсия бори аввал масъалаи зуҳури 

аносири жанрҳои публитсистӣ, ташаккул ва таносуби истифодаи онҳо дар 

«Бухорои шариф» мавриди омӯзишу пажӯҳиш қарор гирифтааст. Ҳамзамон дар 

диссертатсия масъалаҳои замина ва омилҳои пайдоиши «Бухорои шариф», 

теъдоди умумии шумораҳои нашршудаи он, имконоти жанрҳои публитсистӣ дар 

инъикоси воқеияти иҷтимоӣ ва андешаҳои таҷаддудхоҳона, омилҳои қатъ 
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гардидани чопи рӯзнома ва амсоли ин бо диди ҷадид таҳқиқ шудааст, ки дар илми 

муосир андешаи нисбатан тоза аст. 

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Омилҳои пайдоиши нахустрӯзномаи тоҷикӣ дар Аморати Бухоро, 

алоқамандии заминаҳои мавҷуд ба раванди воқеаҳои фарҳангию адабӣ ва 

иқтисодию сиёсии муҳити адабии аморат ва таҳаввулоту дигаргуниҳои 

кишварҳои Русия, Туркия, Миср, Ҳиндустон, Ирон, Афғонистон ва ғайра.  

2. «Бухорои шариф» ва аносири шакливу сохтории он: формат, саҳифаҳо, 

сутун, сатр, ҳуруф, ҳаҷм, рангорангии ҳуруфоти матн, сарлавҳаву зерсарлавҳаҳо, 

аксу тасвирҳо, аломатҳои имлоӣ, хатҳои ҷудокунандаи матн ва амсоли ин.    

3. Мавқеи тағйирнопазирии «Бухорои шариф» ва принсипҳои фаъолияти он. 

Таносуби мавзуии нашрия, вижагиҳои инъикоси масъалаҳои мактабу маориф, 

иқтисоду тиҷорат, саноату зироат ва ғайра дар рӯзнома. 

4. Ташаккули жанрҳои публитсистӣ дар рӯзномаи «Бухорои шариф». 

Ҷараёни ташаккули жанрҳои хабар, репортаж, мухбирнома, мактуб, мақола ва 

вижагиҳои жанрҳои адабии дорои оҳанги иҷтимоӣ.  

5. Мавқеи жанрҳои таҳлилӣ, бахусус мақола дар рӯзномаи «Бухорои 

шариф», бозгӯйи марому мақсади нашрия ва баррасии мушкилоти ҷомеа дар 

қолаби ин жанр. Навъҳои мақолаҳои мунташираи рӯзнома. 

6. Жанрҳои публитсистию бадеӣ ва аносири жанрсоз дар рӯзнома, ки дар 

шакли фелетон, саҷъ, ташбеҳоти бадеӣ ва ашъори иҷтимоӣ – публитсистӣ зуҳур 

кардаанд. Мавқеи ашъори публитсистӣ дар рӯзнома, мушоараи муаллифон 

вобаста ба масоили мухталиф: куҳнаву нав ва  қадиму ҷадид.  

7. Омилҳои қатъ шудани фаъолияти рӯзнома: аз масъалаҳои сиёсӣ то 

иқтисодию фикрии идорӣ. 

8. Нақши «Бухорои шариф» дар бедорӣ ва таҷаддудгароии мардум, ҳифзи 

манофеи фарҳангию миллӣ, ташаккули жанрҳои публитсистӣ, мактаби эҷодӣ ва 

таъсири он ба нашрияҳои пасоянд. 
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Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ. Бори аввал дар доираи таҳқиқи 

диссертатсионӣ ташаккули жанрҳои публитсистӣ дар рӯзномаи «Бухорои шариф» 

таҳлилу арзёбӣ шудааст. Гузашта аз ин ҳар як жанри рӯзнома дар алоҳидагӣ (дар 

мисоли хабар, репортаж, мусоҳиба, мақола, мухбирнома, мактуб, фелетон) 

таҳқиқу таҳлил гардида, унсурҳои асосии жанрсоз ва воситаҳои муассиркунандаи 

матнҳои публитсистӣ нишон дода шудаанд. Ин таҳқиқот то андозае ба рушди 

илми журналистикаи тоҷик мусоидат намуда, дар баробари пажӯҳишҳои 

анҷомшуда, таърихи матбуоти тоҷикро то ҷое такмил менамояд. 

Мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Диссертатсия дар мавзуи «Аносири жанрҳои публитсистӣ дар рӯзномаи «Бухорои 

Шариф» ба доираи мавзуъ ва масъалаҳои таҳқиқии шиносномаи ихтисоси 

10.01.10 – Рӯзноманигорӣ мувофиқ аст. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Диссертант аснои 

таҳқиқот, таҳлили маводи ҷамъоварда, таълифи мақолаҳои илмӣ ва диссертатсия 

мустақилият дошта, дар раванди корҳои таҳқиқотӣ бо роҳбари илмӣ машвартҳои 

илмӣ намудааст. Мақолаҳои илмии диссертант ҳосили пажӯҳишоти ӯ буда, 

ҳаммуаллиф надорад. 

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Муҳаққиқ аз рӯи муҳтаво ва мавзуҳои 

диссертатсия дар ҳамоишу конфронсҳои илмии ҷумҳуриявӣ ва ҳамоишҳои илмӣ 

ва илмӣ – оммавии профессорону кормандони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 

Китобхонаи миллии Тоҷикистон, Коллеҷи ҷумҳуриявии фарҳанг ва санъати 

Тоҷикистон ва Хонаи китоби Тоҷикистон (2018 – 2022) иштирок ва маърӯзаҳои 

илмӣ намудаанд.  

Диссертатсия дар ҷаласаи васеи кафедраи матбуоти Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон 25 июни соли 2019, суратмаҷлиси №11 баррасӣ гардида, барои ҳимоя 

пешниҳод шудааст. 

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Дар доираи мавзуи 

таҳқиқишуда, диссертант тули солҳо дар нашрияҳои даврӣ, маҷмуаҳо ва 

нашрияҳои илмии тақризшаванда мақолаҳои илмӣ ба нашр расонидааст. 

Муҳтавои асосии диссертатсия дар ҳафт мақола, аз ҷумла, панҷ мақола дар 
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маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯйи чоп омадаанд. 

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

хулоса, пешниҳодот, феҳристи адабиёт ва замима иборат мебошад. Бобҳои 

диссертатсия ба фаслҳо ҷудо шудаанд. Ҳаҷми умумии диссертатсия 177 саҳифаи 

компютерӣ аст. 
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БОБИ I 

          ЗАМИНАҲОИ ПАЙДОИШИ «БУХОРОИ ШАРИФ» 

 ВА ВИЖАГИҲОИ СОХТОРИИ ОН 

 

Рӯзномаи «Бухорои шариф» чун сароғози матбуоти миллати тоҷик ва 

манбаи ташаккули афкори миллӣ – таҷаддудӣ пас аз 100 соли нашр ва барҳам 

хӯрдани ду сохти ба ҳам зидд: сохти амирӣ – динӣ ва шуравӣ – атеистӣ барои 

публитсистика ва илми тоҷик аҳаммияти бештар пайдо намудааст. Зеро то оғози 

ҳазораи сеюм манобеи таҳқиқ ва хатти андешаҳо доир ба таърихи матбуоти тоҷик 

якранг буда, масоили замина ва омилҳои пайдоиши рӯзнома, вижагиҳои шаклию 

сохторӣ, рӯҳияи эҷодӣ, давраҳои нашри рӯзнома,  шумораҳои мунташира, 

омилҳои қатъи фаъолияти рӯзнома ва амсоли ин дигар вижагиҳои табъу нашри 

«Бухорои шариф» ба таври комил таҳқиқи диссертатсионӣ нашуда буд. 

Дастрасии шумораҳои электронии рӯзнома ва шароити мусоиди вақту замон 

боис гардидааст, ки таърихи табъу нашри «Бухорои шариф» чун пешоҳанги 

матбуоти миллӣ ва хасоиси эҷодии он таҷдиди назар шавад. Биноан, дар ин боби 

рисола заминаҳои пайдоиши рӯзномаҳо дар Аморати Бухоро, омилҳои нашри 

нахустрӯзномаи тоҷикии «Бухорои шариф», нашри рӯзнома, шумораҳои 

нашршуда, вижагиҳои сохтории он, хусусиятҳои эҷодӣ, рӯҳияи маводи 

мунташира ва омилҳои қатъи «Бухорои шариф» мавриди таҳқиқ қарор 

гирифтааст.  

 

1.1. Андешаҳо доир ба заминаҳои пайдоиши 

 рӯзномаи «Бухорои шариф» 

 

Муҳаққиқони соҳа вобаста ба заминаҳои нашри «Бухорои шариф» 

мухолифати шадид надошта бошанд ҳам, ҳар нафар вобаста ба мавқеъ андеша ва 

назари худро бо ин ё он ҷиҳати масъала асоснок кардаанд. Иддае нашри аввалин 

рӯзномаи тоҷикиро дар Осиёи Марказӣ ба таъсири омилҳои берунӣ, махсусан, ба 
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ташаннуҷи авзои дохилии Русия рабт диҳанд, иддаи дигар инқилобҳои Эрону 

Туркияро омили пайдоиши аввалин нашрияи тоҷикӣ дар сарзамини зулмдидаи 

Бухорои амирӣ медонанд. Бо ин вуҷуд сарчашмаи нигориши кулли муҳаққиқон 

дар ин маврид андешаҳои устод С. Айнӣ аст, ки дар «Таърихи амирони манғитияи 

Бухоро», «Бухоро инқилоби таърихи учун материаллар», «Намунаи адабиёти 

тоҷик» ва рӯзномаи «Овози тоҷик» дарҷ шудаанд, вале дар аксари нигоштаҳо ба 

қавли И. Усмонов, «маълумоти устод Айнӣ қариб бетағйир» [111, с. 13] мемонад. 

Вале баъзе нигоштаҳои баъдӣ маълумоти устод Айниро тағйир надиҳанд ҳам, 

каломи ӯро такмил мекунанд.  

Пайдоиши рӯзномаи тоҷикии «Бухорои шариф», ки дар сарзамини мубталои 

идеологияи мазҳабӣ ва зери ҳокимияти муҳофизакори монархӣ ба вуҷуд омад, 

наметавонад бо як омил ё раванд рӯйи нашр омада бошад, зеро мафкураи 

иҷтимоъро вобаста ба нашр ва мутолиаи рӯзнома дар як ё ду сол наметавон моил 

ба самте намуд, ки ба куллӣ дар назари ҷамъият чун бидъату куфр намоиш шуда 

буд.  

Дар ҳар давру замон ҷомеа наметавонад бо як воқеаву рӯйдод ба самте 

ҳаракат намояд ва соҳиби дастоварду муваффақият шавад,  чунки ҳар монеаро 

таконҳое лозим аст. Пас, ба пайдо шудани рӯзномаҳои тоҷикӣ низ як воқеа ё 

рӯйдоди таърихиро сабаб донистан дар маҳдудаи сунъӣ нигоҳ доштани як рукни 

муҳимтарини тамаддуни садсолаи охири миллати тоҷик мебошад. 

Воқеияти давру замон нишон медиҳад, ки нашри нахустин рӯзномаи тоҷикӣ 

дар аморати Бухоро ба масъалаҳои зиёде бастагӣ дорад. Аз ҷумла: 

• ташаккули афкори пантуркӣ ва панисломӣ дар Туркия; 

• вусъатёбии андешаҳои туркгароёна дар миёни мусулмонони Русияи 

подшоҳӣ; 

• инқилоби машрутахоҳӣ дар Эрону Миср; 

• инқилоби солҳои 1905 – 1907 дар Русияи подшоҳӣ; 

• ҷанги Русияву Ҷопон, ки заъфи подшоҳии Рус намудор гардид; 

• фалаҷ гардидани ҳокимияти амирӣ дар арки Бухоро;  
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• нажодмеҳварии ақвоми турк дар Осиёи Миёна; 

• поймол намудани ҳуқуқҳои таърихию фарҳангии миллати тоҷик дар 

Осиёи Марказӣ. 

Устод Айнӣ нашри рӯзномаи «Бухорои шариф»-ро орзуи деринаи 

«тараққихоҳон ва маорифпарварони Бухоро» маънидод намуда, вобаста ба вазъи 

дарбори аморат, расидан ба ин орзуро «мутаассир» меҳисобид ва таъкидан 

менависад: «ҳар касе, ки аз раияи Бухоро ба ягон кори маданӣ ташаббус карданӣ 

шуда, ба ҳукумати Бухоро муроҷиат кунад, ҷавоби рад мешунид» [13, с. 124]. Дар 

баробари ин ноумедии сартосарӣ рӯзномаи «Бухорои шариф» ин девораи яъсро 

шикаст; нашр шуд; ба дасти ташнагони калому фарҳанг расид; аз илму ирфону 

ҳаққу ҳуқуқи миллӣ ва рушду такомул сухан гуфт.  

Таҳқиқи сарчашмаҳои аввалия ба монанди осори устод С. Айнӣ («Таърихи 

амирони манғитияи Бухоро» (Тошкант-1923), «Бухоро инқилоби таърихи учун 

материаллар» (Москва-1926), «Намунаи адабиёти тоҷик» (Москва-1926), «Овози 

тоҷик» (Самарқанд-1926), шарқшиноси рус И.И. Умнияков («Аз таърихи 

мактабҳои сохти нав дар Бухоро» (Тошкант-1927), академик З.Ш. Раҷабов 

(«Туркистон дар саҳафоти рӯзномаҳои болшевикӣ дар давраи инқилоби якуми рус 

(1905-1907 с.)» (Душанбе-1970), «Аз таърихи афкори ҷамъиятӣ-сиёсии халқи 

тоҷик» (Сталинобод-1959) ва дигар сарчашмаҳо нишон медиҳанд, ки то нашри 

рӯзномаи «Бухорои шариф» мардуми Бухоро, аз ҷумла, тоҷирону сайёҳон, баъзе 

аз мударрисону толибилмон ва дар маҷмуъ равшанфикрони давр бо рӯзномаҳои 

беруна пайвандии зич доштаанд ва ҳатто ба баъзе аз нашрияҳо, ба монанди 

«Қонун» (Англия-1890-1892), «Тарҷумон» (Боғчасарой-1883), «Вақт» (Оренбург-

1906), «Шӯро» (Уфа-1908), «Ҳабл-ул-матин» (Ҳиндустон-1893-1930), «Сироҷ-ул-

ахбор-афғония» (Афғонистон-1911-1919) ва дигар рӯзномаву маҷаллаҳои форсӣ, 

туркӣ-тоторӣ ва русӣ обуна будаанд ва ин нашаротро ошкору ниҳон мутолиа 

мекарданд. Ҳарчанд ин пайвандӣ бо рӯзнома барои эшон бо иттиҳомоти 

«бобигарӣ ва бадмазҳабӣ» пайванд буд, вале равшанфикрон рӯзномаҳоро, ки 

асосан, аз қаламрави Русияву Туркия, Ҳиндустону Эрон, Мисру Афғонистон ва 

Англияву дигар кишварҳо ба дасти онҳо мерасид, мутолиа менамуданд. Дар ин 
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бора устод Садриддин Айнӣ менависад: «ҷаридаи «Тарҷумон» авоили интишораш 

дар Бухоро се нафар хонандаи маълум дошт: Ҳоҷӣ Бӯрибек-Афандӣ, Мулло 

Мирхони Порсозода, Қорӣ Бурҳони сарроф. Азбаски ҷарида хондани ин се нафар 

ба аҳолӣ маълум буд, инҳоро мардум ба бобигарӣ ва бадмазҳабӣ иттиҳом 

мекарданд» [13, с. 30].  

Нишондоди устод Айнӣ собит мекунад, ки дар ибтидои роҳи вусули 

рӯзнома ба Аморати Бухоро ҳар нафаре, ки донишу хирад доштааст, ҷаҳондидаву 

сафаркарда будааст, ба рӯзнома на ҳамчун омили куфр, балки чун манбаи 

мутолиаву огоҳӣ рӯй овардааст. Ин нашрия, агар дар ибтидои кор дар Бухоро се 

хонанда дошта бошад, пас ба таъбири устод Айнӣ «рафта-рафта ҷаридаи 

«Тарҷумон» дар байни аҳолӣ шуҳрат ёфтан гирифт. Баъзан ба тариқи афсона ва 

ҳикоят баъзе уламо ҳам мехонданд. Қозӣ Мир Бадриддини қозикалон ҳам яке аз 

хонандагони ҷаридаи «Тарҷумон» гардид» [13, с. 30]. «Тарҷумон» новобаста аз 

забони нашр тавонистааст, ки дар муддати на чандон дароз (аз як то се сол) 

шумори обуначиёни худро дар сарзамини Туркистон ба 200 нафар расонад. 

Академик З. Ш. Раҷабов дар китоби худ «Аз афкори ҷамъиятӣ - сиёсии халқи 

тоҷик» (Сталинобод-1959) бо такя ба мақолаи муассис ва муҳаррири «Тарҷумон» 

- Исмоили Ғаспаронӣ навиштааст: «дар байни хонандагони газетаи «Тарҷумон» 

200 нафар ҷадидони Туркистон низ буданд» [85, с. 377].  

Дарёфти навгониҳо ва ҷолиб намудор шудани хабару маълумоти тоза аз 

саҳафоти рӯзнома мардумро ба нашрия дилгарм намуда, талаботи равонӣ 

инсонҳоро водор ба дарёфти дигар сарчашмаҳо намуд. Илова бар рӯзномаи 

«Тарҷумон» ба Бухоро рӯзномаҳои дигаре чун «Ҳабл-ул-матин» ва «Парвариш» 

низ ворид мегардид. Ин рӯзномаҳо, асосан, ба воситаи сайёҳон омада, аз тариқи 

почта низ ба Бухоро мерасиданд. Айнӣ менависад: «баъзе ҷаридаҳои Истанбул, 

Миср ва Ҳиндустон низ меомад. «Ҳабл-ул-матин»-и мунташира дар Ҳиндустон ва  

«Парвариш»-и мунташира дар Миср ба Бухоро хеле шуюъ пайдо кард» [13, с. 30]. 

Яъне, дар баробари мушкилоти идеологӣ ва монеаҳои мансабдорони аморат давра 

ба давра вуруди рӯзномаҳо ба Бухоро зиёд гардида, дар миёни мардум овозаҳо 
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перомуни манфиати рӯзнома афзун ва аз ҷониби равшанфикрон истиқболи гарм 

низ шуд.  

Дар баробари ин аз Англия низ ба Бухоро рӯзномае ворид мешуд, ки он 

«Қонун» (1890) ном дошт. Ин нашрия аз ҷониби эронитаборони машрутахоҳи 

Англия ба табъ расида, ба таври пинҳонӣ дар миёни аҳолии Эрон паҳн мешуд ва 

аз тариқи тоҷирону сайёҳон ба Бухоро ворид мегардид. Ин рӯзнома ҳатто дар 

Бухоро намояндагӣ низ дошт. Муҳаққиқи тоҷик Валӣ Самад дар китоби худ «Аз 

қаъри Хазар то авҷи Зуҳал» будани намояндагии рӯзномаи «Қонун» дар Бухороро 

нишонаи расидани ин рӯзнома ба дасти хонандагони бухорӣ дониста, таъкид 

менамояд, ки «равшанзамирони пурдардуалами бухорӣ аз маводи пурсӯзу гудози 

ватанхоҳонаи «Қонун» бехабар ва бебаҳра намондаанд» [93, с. 140]. Ба ин далели 

муҳаққиқ наметавон мутмаин нашуд, зеро тибқи таҳлилҳои мантиқиву анъанавӣ 

намояндагӣ дар ҷое буда метавонад, ки бо онҷо равобите бошад. Пас, метавон 

гуфт, ки рӯзномаи «Қонун» (ҳарчанд дар соли 1892 баста шуд) яке аз он 

нашрияҳоест, ки ба дасти муштариёни бухорӣ мерасидааст. Вале садсолаҳо дар 

девораи хурофот маҳбас будани мардум ва таблиғоти рӯзмарраи рӯҳониёни 

дарборӣ алайҳи рӯзномахонӣ ба ҳеҷ ваҷҳ намегузошт, ки мардум худ мустақиман 

ба ин василаи иттилоъ рӯй биоваранд. Табиист, ки барои исботи куфр набудани 

рӯзнома ва «бадмазҳаб» нашудани рӯзномахон ба вуҷуд омадани як таҳаввулоти 

ҷиддӣ ва таконҳои пайдарпай лозим буд, ки мардумро ба рӯзнома ва рӯзномаҳоро 

ба мардум бирасонад. Зеро ҳеҷ як нафар наметавонист ба муқобили маҷрои зулму 

ҷаҳолат ҳаракат намуда, ҷони худу пайвандонашро бо хатар мувоҷеҳ созад. Ин 

дар ҳолест, ки дар Бухоро ҳар нафаре, ки андешаи нисбатан озод дошт бо номи 

«балвогар» ё шаллоқ мехӯрд ва ё ба қатл маҳкум мешуд. 

Баъд аз даҳсолаҳои хомӯшӣ миёни Русия ва Ҷопон муносибатҳои ин ду 

кишвар сард шуда, 27 январи соли 1904 он ба низоъ печид. Ин муҳориба, аввалин 

ҷанге буд, ки дар он аслиҳаи навини ҳарбӣ истифода мешуд. Ин ҷанги шамшеру 

корду найза ё камону каманд набуд. Дар он артиллерия ва киштиҳои ҳарбӣ ҷанг 

мекарданд. Ин воқеа чун унсури таҳаввулдиҳандаи ҷамъият таваҷҷуҳи мардуми 

Бухороро ба воқеаҳо ва ояндаи ин ҷанг ҷалб намуд. Ин воқеа ҳамчун такони 
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ҷиддие боис ба он гардид, ки мардум, новобаста ба мавқеъ ва назар ба рӯзномаҳо 

наздиктар шаванд. Ин ҷанг мардумро водор ба ҷустуҷӯи манобеи муътамад 

намуд. Дар ин хусус устод Айнӣ чунин таъкид менамояд: «вақте ки муҳорибаи 

Рус-Ёпун сар шуд, хонандагони ҷаридаи «Тарҷумон» дар Бухоро зиёд гардид, дар 

баъзе хонадонҳо ҷаридаҳои русӣ низ қироат меёфт» [13, с. 33]. 

Воқеаҳои ҷанг рӯзномаҳоро дар Бухоро ба таври комил ва бесобиқа 

машҳуру мардумӣ намуд. Рӯзномаву рӯзномахонӣ аз гӯшаи зулматистон то 

долонҳои Арк ва ҳуҷраву синфхонаҳои мадориси Бухоро расид [13, с. 33]. Яъне, 

ҷанги Русияву Ҷопон, чун як такони ҷиддӣ дар баробари ҷаҳолату монеагузориҳо, 

рӯзномаҳоро барои аҳли зиёи Бухоро на танҳо манбаи иттилоъ, балки ҳамчун 

маводи таълимӣ низ муаррифӣ кард, зеро рисолат ва вижагии рӯзнома аст, ки 

тозатарин иттилоъ ва навтарин андешаву таҳаввулро барои хонанда пешниҳод 

намояд. Ва ин вижагӣ ба он оварда расонд, ки мардум дар баробари огоҳ шудан аз 

воқеаҳои ҷанг боз ба дигар матолиби нашрияҳо низ ошно шуданд. Муҳимтар аз 

ҳама мардум рӯзномаро бо чашми худ диданд, бо дасташон ламс намуданд ва 

маълум шуд, ки рӯзнома ҷуз манбаи иттилоъ наметавонад ҳеҷ гоҳ «бобигарӣ ва 

бадмазҳабӣ» бошад. 

Вобаста ба дарёфти заминаҳои ташаккули матбуоти миллӣ-тоҷикӣ дар 

қаламрави Осиёи Миёна лозим аст, ки ба масъалаи ташаккули пантуркизм 

бипардозем, зеро ин ҳаракат, ҳарчанд гароиши нажодӣ низ доштааст, вале на 

танҳо дар ташаккули матбуоти тоҷикӣ, балки дар рушди афкори навини 

мардумони Осиёи Марказӣ ва умуман манотиқи зери нуфузи дини ислом саҳим 

будааст.  

Омӯзишҳо нишон медиҳанд, ки рӯзномаву маҷаллаҳо, аз ҳама бештар, ба 

Осиёи Марказӣ ҳамчун дастгоҳи таблиғотии навгароёни Туркия, Русия, Миср, 

Ҳиндустон, Афғонистон ва Эрон ворид шудаанд, ки дар пешгоҳи он Русия қарор 

дорад. Мактабҳои усули нав ва ё ба истилоҳ «савтия» бошад, давоми барномаи 

таблиғотии пантуркистон мебошад, ки ба воситаи муаллимони турку тотор дар 

қаламрави Осиёи Марказӣ нуфуз пайдо намуданд. Худи устод Айнӣ дар ин 
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масъала возеҳан таъкид кардаанд, ки ба воситаи устоди мактаби усули нав-

Абдураҳмон Саъидии тотор ба рӯзномаҳои «Вақт» ва «Шӯро» обуна шудаанд.   

Вобаста ба ин масъала рӯй овардан ба нигоштаҳои шарқшиноси рус И.И. 

Умняков дархӯри манфиат буда, моро ба андешаҳои дигар ошно месозад. Аз 

нигоштаҳои мавсуф, ки марбут ба пайдоиши мактабҳои усули нав дар Осиёи 

Марказӣ аст, метавон ба чанд нуктаи муҳим доир ба пайдо шудани рӯзномаҷот 

дар Осиёи Марказӣ ва, махсусан, дар Бухоро ворид шавем.   

И. Умняков ворид гардидани нашрияҳоро ба манотиқи Осиёи Марказӣ ба 

пайдоиши ҳаракатҳои либералии зиддидавлатии Туркия рабт медиҳад, ки дар 

охирҳои асри ХIХ шакл гирифта, пасон бо номҳои ҷавонтуркон ва ё ҳаракати 

пантуркистӣ машҳур шуданд. Пайдо шудани ҷараёнҳои навхоҳу зиддиҳукуматӣ 

дар Туркия, ки дар асоси арзишҳои исломӣ амал менамуданд, иттиҳоди 

мусулмонони минтақаву ҷаҳон, рушди фарҳанги исломӣ ва баланд бардоштани 

нуфузи исломӣ аз нақшаҳои ибтидоии онҳо маҳсуб мешуд. Ин раванд 

мусулмонони Русияро аз маҷрои таблиғот ҷудо сохта наметавонист, чунки дар 

солҳои охир онҳо аз сиёсати давлати Русияи подшоҳӣ норизоӣ зоҳир менамуданд. 

Ин амал мусулмонони пешоҳанги минтақа ва махсусан, тоторҳои Русияро ба ин 

ҷараён, ки қаробати таърихӣ, фарҳангӣ ва динӣ доштанд, ҷалб намуд. И. Умняков 

дар ҳамин маврид чунин навиштааст: «Ин ба халқиятҳои мусулмони Русия зуд 

таъсир намуд, зеро бар асари зарфиятҳои хоси таърихӣ ва мақоми фарҳангӣ дар 

миёни мусулмонони Русия ба тоторҳои Паволже ва нимҷазираи Қрим тааллуқ 

дошт» [106, с. 81].  

Ин ҳаракатҳои зиддидавлатии Туркия торафт вусъат ёфта, ба тафаккури 

мусулмонони минтақа хостаҳои дигареро чун иттиҳоди ҷамъиятҳои мусулмонӣ ва 

барқарор намудани шаҳомати собиқи давлати Усмонӣ ё хилофати Усмониёнро 

ҷилва медод. Ҷавонтуркон бо такя ба гузаштаи пуршукӯҳи давлатдории Усмонӣ 

хостори ҷалби мусалмонони минтақа ба ин ғоя шуда буданд, ки маҳз ин ғояи 

миллӣ – динӣ метавонист бо иттиҳоди мусулмонони минтақа дар атрофи як 

давлати хилофатӣ иқтидори минтақавии турконро афзун намуда, онҳоро ҳокими 
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комили минтақа гардонад. Зеро дигар аз шукуҳи давлати Усмонӣ комилан асаре 

намондаву ҳокимият ба рукуди сиёсӣ рафта буд.  

Ҷавонтуркон барои ҷалби ҳаводорон ва таблиғи ғояҳои худ аз эҳсосоти 

динию мазҳабии мардум кор гирифта, аз камбуду норасоиҳо дар миёни 

мусалмонон мегуфтанд. Академик З.Ш. Раҷабов ба нигоштаи худи Ғаспаронӣ 

ишора намудааст, ки дар рӯзномаи «Тарҷумон» аз 18 декабри соли 1907 омадааст: 

«Миллати сесадмиллионӣ ақаллан як ширкати киштӣ надорад, ки 30 киштӣ дошта 

бошад, ё банке надорад, ки ақаллан ба 5 миллион сӯм капитал соҳиб бошад. 

Маблағҳои тиҷоратии Тӯрон, Эрон, Туркия, Миср, Ҳиндустон дар дасти 

хориҷиҳост. Айби ин дар кист? Оё айб дар ислом аст? Не. Гуноҳ дар худи мост» 

[85, с. 377]. Ин таблиғот, пеш аз ҳама, мусулмонони Русия, ба вижа, тоторҳоро ба 

худ ҷалб менамуд, зеро тоторҳо пайвандии худро бо туркон ҳам аз ҷиҳати нажод 

ва ҳам аз лиҳози эътиқодоти динӣ хуб медонистанд. Умняков таъкид мекунад, ки 

«тоторҳои Русия, хусусан тоторҳои Паволже на танҳо ғояҳои эҳёи ҷаҳони 

исломро қабул мекунанд, балки дар орзуи барқарор намудани шукӯҳи салтанати 

Усмонӣ буданд, ки барои онҳо дар сурати «амиралмуъминин»-и Хилофати 

Усмонӣ ҷилва мекард» [106, с. 81]. 

Ин пазириши куллӣ ва васл гардидан ба арзишҳои таблиғшуда аз ҷониби 

мусулмонони Русия, махсусан тоторҳо вобаста ба шароити замону макон 

метавонист на танҳо дар ҷуғрофиёи Русияи подшоҳӣ, балки дар манотиқи зери 

нуфузи ин кишвар низ ин ғояҳоро таблиғ кунонанд. Тибқи таҳлилҳо яке аз 

мақсадҳои ҷавонтуркон мардумони Осиёи Марказӣ низ буд, ки бо такя ба 

туркнажодии иддае аз халқиятҳои он барои расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ба эшон 

мусоид менамуд. Вале ғановати таърихии забону фарҳанг ва адабиёти тоҷикон 

дар Мовароуннаҳр барои расидан ба ин ҳадаф ба пантуркистон мушкилӣ эҷод 

мекард. 

Аъмолу таблиғоти пантуркистон, ки дар ояндаи наздик рушди як ҷараёни 

шадиди шовинистиро аз худ дарак дод, бо ҳар васила дастгоҳҳои таблиғотии 

худро таҳрик намуда, хостори таъсири бештар ба мусулмонони Русия буданд, 

чунки маҳз мусулмонони Русия метавонистанд ғояҳои пантуркизмро ба Осиёи 
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Марказӣ бикашонанд. Умняков таъкид менамояд, ки «шароити мусоид боис 

гардид, ки ҳамаи ҷанбаҳои динию фарҳангии аксари аҳолии мусулмони 

ғайрибумии Русияи аврупоӣ, Сибир, манотиқи даштӣ ва ҳатто Осиёи Миёна зери 

таъсири тоторҳо бираванд» [106, с. 81]. 

Мусулмонони зери таъсири таблиғоти ҷавонтуркон мондаи Русия дар 

баробари рушди афкори либералии ҷавонтуркон ҳамзамон дар садади ташкили 

макотиби сохти нав гардиданд. Ҷараёнҳои пайдошудаи туркӣ ба мактабу 

мадрасаҳои таълимоташон бо усули нав диққати хос медоданд. Онҳо бар ин назар 

буданд, ки барои рушди афкори худ бояд наслеро тарбият намоянд, ки 

донишманд ва содиқу пойбанд ба арзишҳои хоси туркӣ - исломӣ бошанд. Барои 

дар амал татбиқ намудани ин ғоя мактабу мадрасаҳо созгор буд, ки маҳз бо 

ташаббуси ҷавонтуркон тарҳрезӣ шуда, бо усулҳои барои онҳо мувофиқ таълим 

ба роҳ монда мешуд.  

Дар Русия, ки асосан, матбуот аз ин минтақа бештар ба Осиёи Марказӣ 

ворид мешуд, яке аз талошҳои асосӣ дар ин самтро ба Исмоилбеки Ғаспаронӣ 

рабт медиҳанд, ки ба пиндори И. Умняков, аз ҷониби ӯ ба нашр расонидани 

рӯзномаи «Тарҷумон» ҳам ба хотири паҳн намудани ғояҳои пантуркистӣ ва сохти 

макотиби наву усулҳои тарбияи нав мебошад [106, с. 82]. З.Ш. Раҷабов низ ба 

газетаи «Тарҷумон» чун органи пантуркистӣ ва дастгоҳи таблиғотии 

миллатгароёни турк назар намудааст. Ин андешаҳо аз се ҷиҳат метавонанд дуруст 

бошанд: 

- аз лиҳози пайвандиҳои таърихӣ ва ҷуғрофии нимҷазираи Қрим бо 

империяи Усмонӣ дар давраҳои гуногуни таърих; 

- аз лиҳози нажодӣ. Тоторҳои Русия ба туркҳо дар баробари қаробати динӣ, 

аз лиҳози забону фарҳанг низ муштаракот ва умумиятҳо доранд; 

- дар замони ташаккули ғояҳои либералии ҷавонтуркон Исмоилбеки 

Ғаспаронӣ дар Туркия солҳои 1874 - 1875 зиндагӣ ва таҳсил намудааст. Дар ин 

давра Ғаспаронӣ бо ғояҳои ҳаракатҳои навҷӯи Туркия ошноии наздик пайдо 

намуда, яке аз амаликунандаҳои нақшаҳои стратегии ҷавонтуркон дар Русия ва 

Осиёи Марказӣ маҳсуб мешавад.  
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Ғаспаронӣ дар соли 1884 баъд аз ба нашр расонидани рӯзномаи «Тарҷумон» 

аввалин мактаби сохти навро дар Боғчасарой ташкил намуд ва дар баробари 

таблиғу ташвиқи идеяҳои навсозии мактабу маориф ва рушди андешаҳои исломи 

муътадил дар Русия барои ташкили ин навъи макотиб ба дигар манотиқи 

мусулмоннишини минтақа сафарҳо карда, дар миёни ҷонибдорони сохти наву 

ҳаводорони худ корҳои таблиғотию фаҳмондадиҳӣ мегузаронид. Ӯ, махсусан, дар 

соли 1326-и ҳиҷрӣ (мутобиқ ба соли 1908-и мелодӣ) ба Бухоро омада, барои 

таъсиси мактаби сохти нав бо ҷонибдорони худ мулоқот барпо намуда, бунёди 

мактаби сохти навро бо номи шоҳи марҳуми Бухоро Музаффархон - 

«Музаффария» ба миён гузошт. Устод Айнӣ дар ин маврид навиштааст: «марҳум 

Исмоилбеки Ғаспаронӣ дар аснои сайёҳати Туркистон ба Бухоро ворид шуда, дар 

сарои Ойим аз бухороӣ ва тотор чанд нафар соҳибфикронро ҷамъ карда, дар боби 

кушодани як боб мактаби усули савтия тарғибу тавсия намуд» [13, с. 34]. 

Ҳамзамон И. Умняков вобаста ба ин масъала сафари Ғаспарониро на «аснои 

саёҳати Туркистон», балки хосатан барои муҳокимаи масъалаи мактабҳои сохти 

нав дониста, менависад: «соли 1908 муассиси рӯзномаи «Тарҷумон» барои 

муҳокимаи ислоҳоти мактаб ба Бухоро омад» [106, с. 84]. Академик З.Ш. Раҷабов 

масъаларо ба шакли дигар ташреҳ намуда, омадани Ғаспаронӣ ва дигар 

ҳамақидаҳои ӯро ба Осиёи Марказӣ на як бор, балки «чандин борҳо» гуфта, аз 

таъсири бевоситаи ӯ ба навгароён ва ё ҷадидони Бухоро таъкид намудааст. З. 

Раҷабов дар ин замина нашр, паҳн ва ба Бухоро ворид кунонидани рӯзномаи 

«Тарҷумон»-ро хосатан нақшаи тарҳрезишудаи пантуркистон дониста, онро 

«органи пантуркистони Русия» хондааст. Номбурда ба он ишора мекунад, ки 

Ғаспаронӣ ҳамчун дастпарвар ва ё дар ботин ҳаводори пантуркистон хостори 

иттиҳоди турк – тоторҳои минтақа буд ва ба ин васила, ғояҳои ҷараёнҳои 

ташаккулёфтаи Туркияро таблиғ менамуд. Мавсуф таъкидан навиштааст: 

«Гаспаринский бо мақсади паҳн намудани ғояҳои пантуркизм аз соли 1881 ба 

нашри якчанд журналҳо сар кард. Ӯ аз 10 апрели соли 1883 газетаи «Тарҷумон»-

ро, ки дар забонҳои тоторӣ ва русӣ мебаромад, нашр кард. Як сол пеш аз он ӯ 
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«Солномаи турк» ном журнале нашр менамуд, ки дар он манфиатҳои табақаҳои 

буржуазии миллатҳои туркро ҳимоя мекард» [85, с. 376-7]. 

Дар баробари ворид намудани рӯзномаҷот ва маводи таблиғотӣ, 

пантуркистон нақшаи дар Бухоро ба табъ расонидани рӯзнома бо забони бумии 

минтақаро доштанд, зеро рӯзномаҳои воридаи пантуркистон асосан, бо забонҳои 

туркӣ – тоторӣ буд, ки ба фаҳми мардуми тоҷик кам таъсир мекард.  

Вобаста ба ин лозим аст ба як ишораи муҳими муҳаққиқ Валӣ Самад 

таваҷҷуҳ намоем. В. Самад зикр намудааст, ки 25 декабри соли 1892 аз ҷониби 

Зоҳир Бегиев – нависандаи тотор вобаста ба нашри рӯзнома бо забони форсӣ дар 

Бухоро ба амир Абдулаҳад аснои сафар ба Петербург, дар истгоҳи роҳи оҳани 

Растови лаби Дон мактуб супорида шудааст. Ӯ таъкидан меафзояд: «нависандаи 

тотор баъди интизориҳои зиёд аз ҷавоби мактуб умедашро канда, роҳи Бухороро 

пеш мегирад ва ниҳоят 11 июли соли 1893 (баъди 6 моҳу 16 рӯзи мулоқоти аввал) 

дар ҳузури амир ва Остонақул шуда, масъалаи чопи рӯзномаро ба ёди онҳо 

мерасонад ва ба миён мегузорад. Амир хомӯш мемонад ва Остонақул аз номи 

ҷаноби олӣ изҳор мекунад, ки «ҳанӯз барои дар Бухоро таъсис намудани рӯзнома 

заминае муҳайё нест» [93, с. 142]. Ин талоши як нависандаи тотор барои нашри 

рӯзнома бо забони мардуми мулкии Бухоро барои муҳаққиқи тоҷик суолҳоеро ба 

миён овардааст, ки «ин ҷо чӣ сиррест? Чаро нависандаи тотор бо ин қадар 

истодагарӣ аз паи интишори рӯзнома афтодааст? Ӯро ба Бухорову бухориҳо чӣ 

нисбатест? 

Магар байни рӯзномаи «Қонун» ва ташаббуси дар Бухоро таъсис намудани 

як рӯзномаи форсӣ риштаи пайванде ҳаст ё не? 

Ба ин кор нависандаи тотор аз рӯи тақозои замон даст зада буд ва ё бо 

илтимосу илтиҷои ватанпарастони бухорие, ки паи таъмиру тармими Бухоро 

афтода, вале дар Бухоро нағунҷида буданд, ба ҷо меовард?» [93, с. 142]. Ин суолот 

ҳамагӣ мантиқӣ буда, шарҳу тафсилро тақозо мекунанд, ки барои як нависандаи 

тотори табааи Русия ташкил шудани рӯзнома дар Бухоро ва он ҳам бо забони 

мардуми маҳаллии Бухоро чӣ зарурат доштааст? Муҳаққиқ В. Самад пайдо 

шудани андешаи ташкили рӯзнома дар Бухоро ва дар саргаҳи ин ғоя қарор 
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доштани аллома Аҳмади Донишро таъкид намуда, супурдани мактуб ба амир аз 

ҷониби Бегиевро марбут ба хоҳиши яке аз пайрави алломаи марҳум Шариф 

Махдуми Муътасим имконпазир медонад. Ба пиндори муҳаққиқ, Муътасим баъд 

аз он, ки дар Бухоро аз ҷониби амир Музаффар ба қатл маҳкум шуда буд, ба 

Туркия фирор намуда, онҷо оила барпо мекунад. Баъд аз даргузашти ҳамсараш 

«дигар дар Истанбул истода натавониста, ба воситаи Боғчасарой ба Қазон омада, 

дар матбааи «Харитонов» ба кор даромад ва китобҳои арабӣ, форсӣ ва туркии 

чопи Қазонро таҳрир карда, байни аҳли илму адаби Қазон эътибори баландро 

соҳиб шуд» [93, с. 143]. 

Муҳаққиқ, санаи ба Қазон омадан ва дар нашриёти «Харитонов» муҳаррирӣ 

намудани Муътасимро ба солҳои 1892-1916 нисбат дода, қаробати Махдуми 

Муътасимро бо Зоҳир Бегиев ба он асоснок карданӣ мешаванд, ки «нависандаи 

тотор, ки чанд китобаш дар ҳамон матбааи «Харитонов» ба табъ расидааст, шояд 

бо илтимоси Муътасим масъалаи чопи рӯзномаи форсиро пеши амиру аркони 

давлати вай гузошта бошад» [93, с. 143]. 

Вобаста ба ин моро зарур аст, ки ба чанд нуктаи муҳим равшанӣ андозем. 

Масъалаи ташкили рӯзнома дар Бухоро, орзуи равшанфикрони бухорӣ будан ва 

дар саргаҳи он қарор доштани аллома Аҳмади Донишро чун рӯҳи навгарою 

сароғози наҳзати тараққихоҳи миллати тоҷик метавон шинохт ва қабул кард. Вале 

аз ҷониби нависандаи тотор Зоҳир Бегиев ба амир Абдулаҳад супоридани мактуб 

ва пайгирӣ намудани таъсиси рӯзнома дар Бухороро ба Шариф Махдуми 

Муътасим рабт додан хилофи асноди таърихӣ мебошад. Дар соле, ки аз ҷониби 

Зоҳир Бегиев ба амир мактуб супорида шуд ва пасон ба Бухоро омада масъалаи 

ташкили рӯзномаро пешниҳод кард (25.12.1892-11.07.1893), то ҳол дар Қазон 

матбааи «Харитонов» вуҷуд надошт.  

Барои муайян гардидани ҳақиқати ҳол моро лозим аст, ки ба умқи масъала 

ворид шавем. Тибқи нигоштаи муҳаққиқони тотор, аз ҷумла, Азат Ахунов 

таърихи табъу нашри охири асри ХIХ ва аввали асри ХХ-и Русияро бидуни зикри 

номи Харитонов Иван Николаевич наметавон тасаввур кард. Чунки И.Н. 

Харитонов дар санъати табъу нашр бо навгониҳои пайдарпай таҳаввулоти бузург 
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ба бор овард. Ҳатто ӯ ҳуруфи навро дар саноати табъу нашр ташкил намуд. Ин 

буд, ки ӯро дар таърихи табъу нашри Русия бо номи «Гутенберги тотор» 

мешиносанд.  

Пажӯҳиш нишон медиҳад, ки соли 1892 – соле, ки ба амир Абдулаҳад 

мактуб таҳвил шуд, Харитонов соҳибматбаа набуд. Ӯ дар ин давра бо соҳибмулке 

бо номи Г.М. Вичеслав кор мекард ва соли 1893 (соли омадани Бегиев ба Бухоро) 

аз ҷониби сардори худ барои омӯзиши шаклҳои нави кори табъу нашр ба Аврупо 

фиристода шуда буд. Сафари аврупоии ӯ нотамом монд ва худи ҳамон сол аз 

ҷониби сардораш бозхонд гардида, корро бо Г.М.Вичеслав давом медиҳад. Зери 

фишори сензурачиён матбааи Вичеслав баъд аз як сол (1894) ба шахси дигар 

фурӯхта мешавад. Ин воқеа барои Харитонов сафҳаи нави зиндагиро боз 

мегардонад. Тавре ходими калони илмии Академияи илмҳои Ҷумҳурии 

Тотористон А. Ахунов менависад: «бо нишони миннатдорӣ барои фаъолияти хуб 

И.Харитонов ба маблағи 4000 рубл китоби тоторӣ қабул мекунад ва он китобҳоро 

бо баҳои зиёд фурӯхта аз маблағи пайдошуда, нашриёти хусусии худро 

мекушояд» [132, с. 3]. 

Таҳқиқот маълум намуд, ки таъсиси матбааи Харитонов ба соли 1896 рост 

меояд ва ин сана дар китоби ҷашние, ки ба 40 – солагии Иван Николаевич дар 

соли 1909 таълиф шудааст, ба таври зайл шарҳ ёфтааст: «дар соли 1896 

И.Н.Харитонов чопхонаи худро дар Қазон таъсис намуд, ки 6 коргар дошт ва он 

дар мағозаи №14 ҷойгир буда, моҳона 20 рубл иҷорапулӣ месупорид» [103, с. 11]. 

Дигар ин ки, агар Махдуми Муътасим «дар матбааи «Харитонов»… китобҳои 

арабӣ, форсӣ ва туркии чопи Қазонро таҳрир карда» бошад, пас он бояд дар 

солҳои 1902-1915 бошад, зеро матбааи «Харитонов» дар ибтидо фақат китобҳои 

тоторӣ нашр намуда, дар соли 1902 худи Харитонов дубора ба Аврупо рафта, аз 

тарзу усули табъу нашри шаҳрҳои Берлин, Дрездан, Лейпсиг ва дигар марказҳои 

табъу нашри Аврупо дидан намуда, баъд аз ин бо ҳамдастии нависанда ва ношири 

дигари тотор Алиасғар Камол (Галиасгар Камал) ба нашри китобҳои форсию 

арабӣ оғоз мекунад, ки ин ба солҳои 1903-1904 рост меояд. (Замимаи 1.) 



26 
 

Бо назардошти далоили боло, чунин гуфтан мумкин мешавад, ки 

пешниҳоди мактуб ба амир Абдулаҳад аз ҷониби нависандаи тотор Зоҳир 

Яруллоевич Бегиев ва пайгирӣ намудани масъалаи нашри рӯзнома дар Бухоро ба 

Шариф Махдуми Муътасим комилан рабт надорад. Зеро дар солҳое, ки матбааи 

«Харитонов» ба нашри китобҳои форсию арабӣ оғоз мекунад (1903-1904) ва 

Муътасим агар он ҷо кор карда бошад, дар он солҳо Зоҳир Бегиев дигар дар қайди 

ҳаёт набуд. Ӯ соли 1902 аз олам гузаштааст. Дигар ин ки аз нависандаи тотор 

танҳо ду китоб дастраси муҳаққиқон аст, ки яке аз онҳо баъд аз марги адиб аз 

ҷониби бародари файласуфаш Мусо Бегиев соли 1908 бо номи «Саёҳати 

Мовароуннаҳр» ба нашр расонда шуд.  

Бо таваҷҷуҳ ба вазъи пуртуғёни замон ва тарбият ёфтани Зоҳир Бегиев дар 

оилаи диндор (падараш Ярулло Бегиев яке аз охундони машҳури Ростов буд), яке 

аз чеҳраҳои саршиноси динӣ будани худи З. Бегиев, таълимдидаи кишвари 

Туркия будани бародараш Мусо Бегиев ва талошҳои пайдарпайи пантуркистон 

барои расидан ба хостаҳои худ хулоса карданамон мумкин аст, ки талошҳои 

Бегиев на давоми рӯзномаи «Қонун»-и эрониёни машрутахоҳи Англия ва на 

хоҳиши Махдуми Муътасим, балки идомаи барномаи таблиғотии пантуркистон 

мебошад, ки яке аз мубаллиғони асосияшон тоторҳои Русия маҳсуб мешуданд. 

Яъне пантуркистон ба воситаи рӯзномаву маҷаллаҳо дар миёни оммаи халқ, ба 

воситаи мактабҳои усули ҷадид дар миёни наврасону ҷавонон ва бо ҳар роҳу 

василаи дигар андешаву ғояҳои пешгирифтаи худро дар миёни мардум ва хосатан 

мардумони Осиёи Марказӣ таблиғ менамуданд. Ба пиндори мо, маҳз ҳамон 

ормонҳои динӣ ва шукӯҳмандии нажодӣ Зоҳир Бегиевро ба ин кор водор 

намудааст, на чизи дигар, чунки ин на кори якрӯзаву яксола, балки 10 сол қабл аз 

он ҳам барои паҳн ва иҷтимоикунонии ғояҳои пантуркӣ ва панисломӣ талошҳо 

мешуд. Чунончи, академик З. Раҷабов навиштааст: «Газетаҳои «Тарҷумон» 

(Боғчасарой), «Вақт» (Оренбург), «Иршод» ва «Ҳаёт» (Боку), «Улфат» 

(Петербург), «Юлдуз» (Қазон) ва дигарҳо дар ин кор роли муҳимме бозӣ 

мекарданд. Таъсири либералҳои турк-тотор ба ҷадидҳои «Осиёи Миёна» на фақат 

ба воситаи матбуот, балки ба воситаи муносибатҳои шахсӣ низ паҳн мегардид» 
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[85, с. 375-6]. Яъне, пантуркистон барои расидан ба ҳадафҳои худ тамоми 

васоилро истифода намуда, дар шаклҳои зебову дилчасп мағзҳои солимро ба сӯйи 

худ мехондаанд. Устод Айнӣ таъкид кардаанд, ки бо сафар ба Самарқанд ва 

шоҳид шудани донишу малакаи ду толибилми мактаби усули нав шефтаву 

мутаҳайири дониши ин шогирдон шудаанд: «Мо мунтаҳиёни мадраса баробари ин 

шогирдон на қавоиди таҷвидро медонистем, на амали ҳисобро» [13, с. 36-7]. Ин 

шефтагии хатмкардаҳои мадориси Бухоро ба ду шогирди навтаҳсили мактаби 

савтия дар қалби онҳо алангаеро барои шинохти бештари ин усули тарбият афзун 

намуд. Ва маҳз дар ҳамин сафар эшон аз мактаби усули савтия дидан мекунанд, 

ки зери роҳбарии Абдулқодири Шакурӣ таъсис шуда, ба унвони «Мактаби 

Шакурӣ» низ машҳур будааст. Ошноӣ бо мактаби усули савтия равшанзамирони 

Бухороро, ки гурӯҳи ҷавонони худҷӯши вақт буданд, водор ба таъсиси чунин як 

мактаб мекунанд. Ва дар ниҳоят соли 1326-и ҳиҷрӣ ва ё моҳи октябри соли 1908 

дар ҳавлии Мирзо Абдулқодири Мунзим мактаби сохти нав бидуни заминаҳои 

мусоиди моддию фаннӣ ташкил карда мешавад. 

Ташкили мактаби мазкур ҷавононеро чун Мунзиму Айнӣ бо идеологияи 

навин васл намуд, зеро тақозои мактаби таъсисшуда эшонро ҳар замон бо усули 

таълими тоторҳо наздик мекард ва аз ин тариқ ба рӯзномаву маҷаллаҳои нашри 

Туркияву Русия ошноӣ пайдо менамуданд. Ҳамчунон, ки устод Айнӣ навиштааст: 

«ба муаллим Абдураҳмони Саъидӣ (муаллими тотор…) робитаи мо зиёд шуд, 

мумоилайҳ ба тарбия ва танвири афкори мо мекӯшид, ҳар рӯз баъд аз фароғи 

таълим ба ҳуҷраи фақиронаи камина дар мадрасаи Кукалтош меомад, китобҳои 

тозабаромад ва рисолаҳои нофеаро оварда, мутолеа намуда, ба мо тафҳим 

мекард. … Фақир ва Аҳмадҷон махдуми Ҳамдиро ба ҷаридаи «Вақт» ва маҷаллаи 

«Шӯро» муштарӣ кунонд» [13, с. 42]. Аз ҷониби дигар, ин муносибати ҳасанаи 

Абдураҳмон Саъидии тотор – мударриси мактаби тоторӣ ва «ба тарбия ва танвири 

афкори» эшон кӯшиданаш ҳам нишондиҳандаи ҳадафмандии васеъ буда, давоми 

таблиғоти турксозӣ ва мағзшӯиҳои пантуркистон мебошад, чунки барои тарвиҷи 

ҳадафҳои стратегии пантуркизм зеҳнҳо ва истеъдодҳои бузург лозим буданд. 

Айнӣ, Мунзим, Ҳамдӣ ва дигар ҳаммаслакони онҳо, ки пешоҳангони мадориси 
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Бухоро маҳсуб мешуданд, ҷалби онҳо ба афкори пантуркистӣ заминаи маҳви 

миллиро дар пай дошт.   

Тавре ишора намудем, яке аз ҳадафҳои аслии пантуркистон ворид шудан ба 

Осиёи Миёна аз тариқи тоторҳои Русия буд. Умняков дар ҳамин маврид таъкид 

намудааст, ки алангаи инқилоби соли 1908-и Туркия таваҷҷуҳи мусулмонони 

пештозро бештар ва баъд аз ин раванди воридшавии туркҳо ба сарзаминҳои Русия 

афзоиш пайдо намуд. Ба пиндори Умняков, «Тоторҳо дар кисвати савдогар, 

тоҷири хурд ва косиб мубаллиғи ғояҳои нав буданд, ки тадриҷан ба мутаассибини 

ашаддии Бухоро таъсир мекарданд» [106, с. 82]. Яъне, сели таблиғоти 

пантуркистӣ дар ҳама ҷанбаҳо асар намуда, ҳам тоҷиру ҳам косиб ва ҳам 

мударрису сайёҳ ба Бухоро бо мақсади таблиғу ташвиқ ва бо ҳадафҳои махсус 

ворид мешуданд. Аммо масъалаи муҳим барои мо ворид шудани рӯзномаҳо ба 

Осиёи Миёна ва хосатан, ба Бухоро ба воситаи дастгоҳҳои таблиғотии 

пантуркистон мебошад, чунки матбуот асоситарин василаи таблиғоти даврон 

маҳсуб мешуд.  

Бо такя ба чор сарчашмаи асосӣ: устод Садриддин Айнӣ шоҳиди бевоситаи 

пайдо шудани рӯзномаву маҷаллаҳо дар Бухоро, И. Умняков - яке аз шарқши-

носони маъруфи ибтидои асри ХХ, академик З. Раҷабов – пажӯҳишгари таърихи 

афкори ҷамъиятию сиёсии халқи тоҷик дар Осиёи Марказӣ дар давраҳои нимаи 

охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ ва дигар муҳаққиқону пажӯҳишгарон, ки 

асосан, дар охирҳои садаи ХХ ва баъд аз истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба ин масъала бештар таваҷҷуҳ намудаанд, ба чунин хулоса расидан 

мумкин аст: 

1. Ба таври намуна пайдо шудани рӯзномаву маҷаллаҳо дар қаламрави 

Осиёи Марказӣ раванди табиӣ буда, равшанфикрони бухороӣ ин равандро тарвиҷ 

намуданд. 

2. Дастрас гардидани рӯзномаву маҷаллаҳо дар умум натиҷаи дастгоҳи 

таблиғотии ҷавонтуркони Туркия мебошад, ки нахуст дар қаламрави Русия (1884) 

ва пасон ба воситаи пайравони ғояҳои худ ба Осиёи Марказӣ равона шудааст.  



29 
 

3. Инқилоби аввали Русия (1905-1907), ки дар он Манифести Николайи 2 

қабул шуд, барои нашри рӯзномаҳо заминаи ҳуқуқиро фароҳам намуд ва рушди 

публитсистикаро дар минтақа ба таври максималӣ боло бурд. 

4. Инқилобҳои машрутахоҳон дар Мисру Туркияву Эрон ҳувияти мардуми 

Осиёи Марказиро бедор намуда, афкори навинро дар ҷамъият ташаккул дод ва 

мардумро ба сӯйи тараққихоҳӣ моил кунонид. 

5. Ҷанги Русияву Ҷопон барои наздик шудани мардум ба рӯзномаҳо 

(ҳарчанд аксаран бо забонҳои туркию русӣ бошанд) дар баробари таблиғоти 

зиддиматбуотӣ мусоидат намудааст. Рӯзномаҳои воридшуда зери рубрикаҳои 

махсус аз майдонҳои муҳориба хабару гузоришҳо нашр намуда, диққати аҳолиро 

ба худ мекашиданд.  

Дар ин замина, мардум дар баробари хабарҳои ҷанг бо дигар маводи ҷароид 

низ ошно шуда, аз вазъи олами беруна андак-андак воқиф шудан гирифт, зеро дар 

саҳафоти рӯзномаҳо ба ғайр аз воқеаҳои ҷанг, масъалаҳои маорифу фарҳанг, 

иқтисоду тиҷорат, сиёсату иҷтимоъ ва амсоли инҳо низ бозтоб меёфт. Маводи ин 

рӯзномаҳо алангае дар тафаккури тираву яхбастаи мардуми Бухоро буд. Дар 

муддати муайян ба воситаи рӯзномаҳо таваҷҷуҳи мардум ба мактабҳои усули 

савтия низ афзоиш ёфта, мардум вобаста ба раванди таълим дар мадорис, тарзи 

ҳокимият, андозу андозбандӣ ва дигар масъалаҳо суҳбат ба миён гузошта, 

равандҳои сиёсии аморат ва берун аз онро муҳокима менамуданд. Масъулони 

низоми Аморати Бухоро аз ин раванд ба ташвиш афтода, хостори пешгирии ворид 

шудан ва мутолиаи матбуот буданд. Ҳарчанд кӯшишҳо дар ин росто буд, вале ба 

таври куллӣ садди роҳи вуруд ва ё пеши рӯзномахонҳоро гирифтан ба касе 

муяссар намешуд. Зеро ҳам аз Русияву Туркия, ҳам аз Эрону Афғонистон ва ҳам 

аз Мисру Ҳиндустон ба Осиёи Марказӣ рӯзномаҷот ворид мешуд. 

Профессор М. Муродов ҳарчанд фишорҳои аморатро барои нашри 

нахустрӯзномаи тоҷикӣ монеа медонад, вале яқин аст, ки «таҷаддуди ақидаҳои 

маорифпарварона, таъсири матбуоти кишварҳои ҳамҷавору ҳамдин тавлиди 

рӯзномаро («Бухорои шариф» дар назар аст. – А.М.) наздик мекарданд» [60, с. 8]. 

Н. Ковиёнӣ низ дар ин замина таъсири омилҳои беруниро ба рӯҳияи иҷтимоии 
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Бухоро зикр намуда, меафзояд: «ҷунбиши таҷаддудхоҳӣ ва ислоҳталабонае дар 

қаламрави Аморати Бухоро дар ду даҳаи аввали қарни бистум мусалламан 

мутаъассир аз ҷараёнҳо ва ҷунбишҳои фикрӣ ва сиёсӣ, тағйир ва таҳаввулоти 

сиёсӣ ва иҷтимоии Русия, Эрон, Қафқоз, Афғонистон, шибҳиқораи Ҳинд ва 

императории усмонӣ будааст» [47, с. 38-9]. 

Муҳаққиқи дигари соҳа А. Набавӣ низ ҳарчанд доир ба заминаҳои 

ташаккули рӯзномаи тоҷикӣ дар Бухоро таҳаввулоти иҷтимоию сиёсии 

кишварҳои ҳамҷаворро рад намекунад, вале бо он андешаҳое, ки «пайдоиши 

ҷадидия ва ҳам равандҳои тозаи адабиву фарҳангӣ, публитсистӣ (рӯзноманигорӣ)-

ро бо инқилоби аввали Русияи соли 1905 алоқаманд мекунанд» [77, с. 18], чандон 

мувофиқ нест. Мавсуф бар он ишора мекунад, ки «раванди маънавӣ, бахусус, 

идеявию сиёсӣ наметавонист аз як ҳодисаи беруна (хориҷӣ)-и ба зиндагии дохилӣ 

(маҳаллӣ) иртиботи қавӣ надошта, ибтидо гирад» [77, с. 18]. Ҳарчанд ӯ дар 

интиҳои андешаҳои хеш таъсири «мусбат ва манфӣ» доштани инқилобро инкор 

намекунад, вале таъсири ин инқилобро дар пайдо шудани як наҳзати нав аз 

ҳақиқат берун медонад. Қ. Шарифзода низ назарияи пайдо шудани нашрияҳои 

ҷадидӣ бо забонҳои мардуми Осиёи Миёнаро, ки муҳаққиқони замони Шуравӣ ба 

таъсири инқилоби соли 1905-и Русия марбут донистаанд, «ба ҳақиқат чандон рост 

намеояд» гуфтааст [123, с. 287]. 

Ин масъала моро низ ба андеша овардааст, ки дар поён баррасӣ мекунем. 

Инҷо танҳо ҳаминро илова менамоем, ки баъд аз инқилоби соли 1905 дар Русияи 

императорӣ иттифоқҳои касаба рушд намуд, шӯроҳои ҷамоатӣ шакл гирифт, 

ҷамъомадҳои коргару деҳқонон ба таври анъана даромад, рӯзномаву маҷаллаҳо ба 

маротиб зиёд чоп шуда, аз шӯрову иттифоқҳои коргарону деҳқонони Русия 

хабару гузоришҳо нашр менамуд ва дар манотиқи зери нуфузи императорӣ паҳн 

мешуд. Ин нашрияҳо тариқи почта, тоҷирон, сайёҳон ва омӯзгорони тотор ба 

Бухоро ворид мешуданд, ки дарбориёнро ба ташвиш оварда буд.  

Генерал-губернатори Туркистон низ ҳавасманди вуруди нашрияҳо ба Осиёи 

Марказӣ набуд, балки бо ҳар роҳу васила ба вуруди рӯзнома ва рӯзномахонӣ 

монеа эҷод менамуд. Новобаста аз ин мардум аз даст ба даст, аз маҷлис ба маҷлис, 
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аз ҳуҷра ба ҳуҷра рӯзномаву маҷаллаҳоро ҷӯё шуда, мутолиа ва байни ҳам 

муҳокима мекарданд. 

Вобаста ба ин масъала суоле ба миён меояд, ки чаро Ҳукумати подшоҳии 

Русия мухолифи мутолиаи рӯзномаҷот барои аҳолии Аморати Бухоро ва дар 

маҷмуъ сарзамини Туркистон буд? Ҳол он ки аксари нашрияҳои ба Бухоро 

воридмешуда, дар хоки Русия ба табъ расида, аз тариқи табааҳои Русия, аз ҷумлу, 

тоҷирону сайёҳон ба Осиёи Марказӣ ворид мешуданд ва ба қавли устод Айнӣ «аз 

назари сензори Рус мегузашт»-анд [13, с. 149]. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар оғози даҳаи аввали асри ХХ вазъияти 

дохилии Русияи подшоҳӣ пойбанди як марҳилаи ҳассоси иҷтимоию сиёсӣ гардида 

буд. Дар ин давра падидаҳое дар ҷомеаи русӣ ба вуҷуд омад, ки ба манфиати 

императории рус созгор набуд. Хосатан:  

 - торафт рушд ёфтани андешаҳои пантуркистӣ ва панисломӣ дар миёни 

мусулмонони Русия;  

 - ҷанги номуваффақи Русия дар баробари Ҷопон ва намудор гардидани заъфи 

ҳокимият дар ин росто; 

- инқилоби аввали Русия (солҳои 1905-1907), ки баъдтар инқилоби коргару 

деҳқонон ном гирифт; 

- корпартоиҳои пайдарпайи коргарон дар корхонаву фабрикаҳои Русия ва 

ташаккули ҷамъияту ҳаракатҳои иҷтимоӣ, аз қабили иттифоқҳои коргару деҳқон, 

шӯрои меҳнаткашон, маҳофили сиёсӣ ва ғайра.  

Ин раванд аҳолии Осиёи Марказиро, ки беку амирони он, асосан зери 

сиёсати Генерал-губернатории Туркистон амал менамуданд, фориғ намемонд. Ин 

раванд шикасти сиёсати ҳокимияти Русро дар муқобили инқилобчиён ба намоиш 

мегузошт. Мардум аз шикасти ҳукумати Волоҳазрат суҳбатҳо намуда, масъалаҳои 

сиёсии ҳокимият ва дастовардҳои инқилобчиён дар Русияро байни ҳам муҳокима 

мекарданд. Губернатории Туркистон бошад ташвиш аз он дошт, ки намоиши 

заъфи Ҳукумат ба ҳокимони манотиқи Туркистон низ таъсири манфӣ нарасонад. 

Ин нуктаро аз рӯзномаи «Тараққӣ» (1906) З. Раҷабов дар асари худ иқтибос 

овардааст, ки масъаларо боз ҳам аёнтар месозад: «Баъд аз он ки ба қувваҳои халқ 
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озодии 17 октябр ба даст даромад, бори дӯши фуқарои Россия андаке сабуктар 

шуд ва онҳо андак ба одамони озод монанд шуданд» [85, с. 409]. 

Рӯзномаҳои пантуркистии Русия худро ҳаводори ҳукумати подшоҳӣ нишон 

дода, аз воқеаҳои дохилии Русия хабару гузоришҳои зиёд нашр мекарданд ва 

дастовардҳои инқилобиёнро ба воситаи гирдиҳамоиҳо дар миёни аҳолӣ ба таври 

лозим ташвиқ менамуданд. Мубаллиғон, ки асосан, муаллимони макотиби нав дар 

Осиёи Марказӣ буданд, ин хабару гузоришҳоро ба хостаҳои пантуркистон 

мувофиқ сохта, дар миёни хонандагон шарҳу тафсир менамуданд. Ин дар ҳоле 

сурат мегирифт, ки муаллимони мактабҳои сохти нав, ки дар Осиёи Миёна нуфуз 

пайдо карда, аслан турку тоторҳо буданд ва ба мафкураи ҷамъиятӣ таъсири амиқ 

мерасониданд. 

 Муҳаққиқ Пайванди Гулмуродзода масъалаи мазкурро чунин ташреҳ 

намудааст: «таъсиру нуфузи мактабҳои тоторӣ ба мардуми маҳаллӣ генерал-

губернатории Туркистонро ба ташвиш андохта буд» [28, с. 30]. Ташвиш аз 

мактабҳои сохти нав ва нашрияҳо барои Русияи подшоҳӣ рӯз то рӯз зиёдтар 

мешуд, зеро бо суръати баланд таблиғот бурдани пантуркистон манфиатҳои 

сиёсию минтақавии Русияро бо хатар мувоҷеҳ намуда, ҳатто хавфи тақсим 

шудани онро низ ба миён овард. Аз ҷумла, андешаи ташкил намудани давлати 

мустақили мусулмонии зери нуфузи Туркия орзуи ҳар як пантуркист буд. Онҳо 

хуб дарк карда буданд, ки аз лиҳози нажодӣ ва динӣ заминаҳои ташкил намудани 

давлати мусулмонӣ мавҷуд аст [85, с. 425]. 

Тавре дар боло ишора намудем, барои пантуркистон эҳё намудани 

шаҳомати салтанати Усмониён орзуи ҳамешагӣ маҳсуб мешуд ва ин орзу 

наметавонист миллатҳои туркнажоди Русия ва зери нуфузи онро аз ин берун 

гузорад.  Танҳо дар қаламрави Русияи подшоҳӣ дар ҳамон давраҳо зиёда аз 3 

миллион тотор зиндагӣ менамуд. Илова бар ин халқиятҳои дигари туркнажоди 

Русия низ тамоюли пантуркизм доштанд ва муътадилона амали таблиғотии худро 

ба роҳ мемонданд. З. Раҷабов вобаста ба ин масъала зикр намудааст: «ҷадидон дар 

пеши ҳукумати подшоҳии рус хушомадгӯӣ карда, дар айни замон дар саҳифаҳои 
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матбуоти худ ва ба воситаи мактабҳо ғояҳои пантуркистӣ ва панисломистиро 

тарғиб менамуданд» [85, с. 284]. 

Ин масъала аз ҷониби намояндагони хукумати подшоҳии рус ба пуррагӣ 

омӯхта шуда, онҳоро низ ором гузошта наметавонист. Онҳо дар фикри озод 

кардани муаллимони турку тотор аз мактабҳои сохти нав ва хориҷ намудани 

мубаллиғони турку тотор аз шаҳрҳо шуданд. Генерал-губернатори Туркистон 

П.И. Мишенко (02.05.1908-17.03.1909 давраи раёсат) дар ин маврид ба тобеонаш 

навишта буд: «Ба муаллимони нав омадаи тотор роҳ надодан… Дар шаҳрҳо ба 

истиқомат кардани тарғиботчиёни турк ва тотор, ки ба инҷо меоянд, роҳ надода, 

ин гуна одамони шубҳанокро пеш кардан лозим аст» [85, с. 384-5]. Ин раванд дар 

Осиёи Марказӣ ва хосатан, дар Бухоро тобишҳои дигар низ дошт. Аз ҷумла, 

таблиғи зиддирӯзномаҳо ва бозпурсӣ шудани хонандагони нашарот ба воситаи 

мақомоти аморат аз ин қабил буд. Элчихона ё худ намояндагии Русияи подшоҳӣ 

дар Бухоро ба воситаи одамони худ дар бораи суҳбатҳои мардум ва мутолиаи 

рӯзномаҳо дар мадорису дӯкону фурӯшгоҳҳо маълумот гирдоварӣ намуда, бо 

тартиби муайян ба дарбори амир мефиристод ва тақозои бозпурсии шахсони 

номнависшуда мекард. Дар ин хусус С. Айнӣ навиштааст: «Шулка (муовини 

раиси намояндагии Ҳукумати подшоҳии Русия дар Бухоро. – А.М.) дар аснои 

муҳорибаи умумӣ ба тараққипарварони Бухоро зиёда бадрафторӣ кард. Ҳар рӯз аз 

аҳволи тараққипарварон ба Насруллоҳбийи қӯшбегӣ шикоят мебурд, 

«тараққипарварон ҷамъиятҳои сиёсӣ доштаанду фалон доштаанд»-гуфта, аз 

қушбегӣ талаби тафтиш мекард» [13, с. 147]. 

Устод Садриддин Айнӣ ҳам, ки яке аз хонандагони фаъоли нашрияҳо буд, 

барои мутолиаи рӯзнома назди қушбегӣ даъват ва бозпурсӣ шудааст [13, с. 149]. 

Яъне, дарбори аморат дар якҷоягӣ бо кордорони Русияи подшоҳӣ хостори 

пешгирии мардум аз мутолиаи рӯзномаву маҷаллаҳо буданд.  

Ҳукумати подшоҳии Рус бошад вобаста ба Манифести қабулшудаи 17 

октябри соли 1905, ки яке аз бандҳои аввали он дар баробари озодии иттифоқҳои 

касабаву шӯроҳои ҷамъиятӣ, озодии баён низ буд, наметавонист нашрияҳоро дар 

дохили давлати худ зери сензураи шадид қарор бидиҳад. Бо вуҷуду ин дар фазои 
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иттилоотии Бухоро ва Осиёи Миёна дахолат карда, рӯзномахонҳоро бозпурсӣ 

менамуданд. Муҳаққиқ Қ. Шарифзода ин Манифестро заминаи сиёсию ҳуқуқии 

пайдо шудани матбуоти озодихоҳ дар Осиёи Марказӣ ҳисобида, таъкид 

намудааст: «санади мазкур, бо вуҷуди маҳдудиятҳои зиёд дар роҳи озодии сухан, 

барои пайдо шудани матбуоти озодихоҳи Осиёи Миёна низ, то андозае заминаи 

сиёсию ҳуқуқиро фароҳам месохт» [123, с. 290]. Ин андеша комилан дуруст аст, 

зеро бо ба даст омадани ин ҳуҷҷати расмӣ дар сарзамини Русия нашрияҳо зиёд ба 

табъ расида, ба хоки Бухоро ворид мешуданд. Ба қавли устод Садриддин Айнӣ, 

ҳамарӯза то 1000 нашрия дар Бухоро ба фурӯш мерафт. Гарчанде ин нашрияҳо 

барои миллати тоҷик дар Осиёи Марказӣ нияти хайр надошта бошанд ҳам, вале 

барои бедории фикрии мардумони он мусоидат намудаанд. Аз ин рӯ, манифести 

мазкурро метавон яке аз омилҳои ташаккулдиҳандаи афкори ҷамъиятӣ ҳисоб 

намуд. (Замимаи 2.) 

Дар баробари мушкилоту монеагузориҳои зиёд мардум, хоса, толибилмон 

ба рӯзномаҳо тамоюли бештар пайдо намуданд, зеро онҳо аз ҳавошихонии 

китобҳои мадориси аморат ба рукуди маънавӣ расида, нашрияҳо онҳоро ба дунёи 

нав ошно месохт, дунёе, ки дар он сухан аз тиҷорату сиёсат, фарҳангу санъат, 

мактабу маориф ва дигар унсурҳои ҳаёти ҷадид мерафт. 

Ин ҷо масъалаи дигар низ пайдо мешавад, ки матбуоти воридшуда ба Осиёи 

Миёна, аслан туркӣ, тоторӣ, русӣ ва баъзан форсӣ буд, ба истиснои баъзе шеъру 

эълонҳои тоҷикӣ. Ва дар ин нашрияҳо бештар аз шаҳомату бузургии нажоду 

миллат ва халқиятҳои туркӣ менавиштанд. Ин раванд бо дасти ҷадидони 

туркмаоби Бухоро равнақ меёфт.  

Ин масъала аз ҷониби донишварон борҳо ишора шудааст, ки матбуоти 

даҳаи аввали қарни ХХ-и Осиёи Миёна печида бо идеологияи пантуркистӣ буда, 

зидди манофеи миллии тоҷикон амал мекард. Аз ҷумла, дар китоби 

«Журналистикаи советии тоҷик» дар ин хусус таъкид шудааст: «онҳо матбуоте ба 

вуҷуд оварданд, ки он афкори сармоядорон ва интеллигенсияи барои ҳамон замон 

навандеш-ҷадидонро ифода менамуд…, ки асосан ба забони туркӣ нашр шуда, … 

ба роҳи ғалати пантуркистӣ рафт» [121, с. 17]. 
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Нашрияҳои пантуркистӣ дар баробари таърифу тавсиф ва нишон додани 

бузургзодагии худ ба тавҳину таҳқири миллатҳои дигар ва махсусан, алайҳи 

миллати тоҷик роҳ дода, ҳатто ҳуқуқҳои таърихиву ҷуғрофии тоҷиконро пушти 

по заданӣ мешуданд. З.Ш. Раҷабов иқтибосеро аз маҷаллаи пантуркистӣ чун 

намуна дар китоби худ ҷой намудааст, ки нисбат ба миллати тоҷик навишта 

шудааст: «Тоҷикон худашон гарчанд эронӣ ва забонашон форсист, аммо 

мазҳабашон суннӣ мебошад, бо душмании сахти худ бо шиаҳо номашон 

баромадааст. Симоашон мунтазам ва мутаносиб, занҳояшон дар хушрӯйӣ машҳур, 

боғайрат ва дар кор моҳир, аммо одамони фиребгар ва хулқашон паст мебошанд» 

[85, с. 381]. Ҳамчунин профессор И. Усмонов доир ба ин масъала зикр намудааст: 

«нашароти Мунаввар Қорӣ аз ҷумла, «Хуршед» ақидаи амиқи зиддитоҷикӣ дошт 

ва мавҷудияти тоҷиконро дар Осиёи Миёна инкор мекард. Ҳамзамон ба ин, дар 

«Шӯҳрат» ё «Осиё» барин маҷаллаҳо мақолаҳое ҳам нашр мешуданд, ки дар онҳо 

роҷеъ ба тоҷикон ба таҳқир сухан мерафт» [114, с. 29]. Дар ин миён нашрияҳои 

Ҳиндустону Эрон ҳарчанд вориди Бухоро ва умуман, дар доираҳои хосаи Осиёи 

Марказӣ ҷойгоҳи намоён дошта бошанд ҳам, дархӯри манфиатҳои миллати тоҷик 

буда наметавонистанд. Зеро онҳо аз зиндагии рӯзмарраи мардумони Бухоро 

огоҳии зиёд надоштанд ва кам ҳолатҳое буд, ки дар бораи воқеаву рӯйдод ва 

масоили марбут ба рӯзгори тоҷикон масъалагузорӣ карда бошанд. Ин ҳам ба 

истиснои чанд мавриди номуназзам. Маҳз бо ҳамин хусусияти тоҷикситезӣ ва 

таърихсӯзияшон пантуркизмро ҷараёни зиддитаърихӣ унвон намудаанд, ки бо 

роҳи нораво қонунмандии таърихро поймол намуда, онро бо зӯр ба самти 

номашруъ мекашонанд [21, с. 17]. 

Сели пурхашму фарогири шовинизми пантуркӣ, ки аслан зидди таъриху 

фарҳанг, забону адаб ва асолату ҳувияти миллати тоҷик равона шуда буд, 

андешмандон ва давлатмардони тоҷикро бетараф гузошта наметавонист, зеро 

ҳамарӯза нашрияҳои гуногун ба Бухоро ворид шуда, таблиғи афкори бегона ва 

хосатан зиддитоҷикӣ ба роҳ мемонданд. Ба пиндори муаллиф мавҷудияти 

миллати тоҷик дар минтақа бо фарҳангу адабиёти ғанӣ ва таърихи бузург монеи 

ҳадафҳои стратегии пантуркистон буд. Пантуркистон низ ин монеаи бузургро 
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эҳсос карда, талош менамуданд, ки аз тариқи нашрияҳо мағзи миллиро пок ва 

ғурури тоҷикиро варшикаста намоянд. Дар ин роҳ рӯзномаву маҷаллаҳоро ягона 

василаи муассири мубориза дониста, зидди тоҷикон фавҷ – фавҷи таблиғот 

роҳандозӣ намудаанд.   

Бо назардошти ҳолатҳои ба амаломада чунин гуфтан мумкин мешавад, ки 

аввалин рӯзномаи тоҷикӣ – «Бухорои шариф» дар баробари таблиғи зиндагии 

шоиста, ислоҳи мактабу мадорис, тиббу табобат, тиҷорату истеҳсол, чорводорию 

кишоварзӣ, тарвиҷи сохти ҷадиди зиндагии мардум ҳамзамон барои дифоъ аз 

манфиатҳои миллати тоҷик ва истодагарӣ дар ростои таҳқиру тавҳиноте, ки 

нисбати миллати тоҷик дар нашрияҳои пантуркистӣ нашр мешуд, 4 рабеъ-ус-

сонии 1330-и ҳиҷрӣ, мутобиқ ба 11 марти соли 1912, дар Когон (Бухорои нав) рӯи 

чоп омадааст. Ба далели фикр метавонем аз шумораи аввалини рӯзномаи 

«Бухорои шариф» иқтибос оварем, ки дар саҳифаи дуюми он омадааст: «ҷаридаи 

ҳар миллат забони гӯёи ҳамон миллат аст ва миллате ки ҷарида надорад гӯё забон 

надорад ва ҳоли одами безабон ҳам ба ҳама кас маълум аст, чунончи ҳар гоҳ як 

миллатеро он дигар бе сабаб ва ё бо сабаб таън ва ё ҳақорат кунад ба воситаи 

ҷаридаи худ адо хоҳад кард ва тарафи муқобил ҳам агар ҷарида дошта бошад 

ҷавоб гуфта зиммаи худро барӣ намуда, аз таън ва ҳақорат халос мешавад ва илло 

хомӯш буда, абадуддаҳр зери бори таъну маломати дигарон хоҳад монд. Бинобар 

он доштани ҷарида аз барои ҳар қавм яке аз лавозимоти дунёдорӣ аст» [145, №1]. 

Ин нуктаи муҳим, нишон медиҳад, ки муассисони рӯзнома дар баробари 

нақшаҳои тараққихоҳона, дифоъ аз таъриху фарҳанг, забону адаб, шарафу номус 

ва ғуруру ҳувияти миллати тоҷикро аз ҳадафҳои аслии таъсиси рӯзномаи 

«Бухорои шариф» дониста, дар ҳар як шумораи он вобаста ба ҳолат аз таъриху 

фарҳанг ва забону адабиёти миллати тоҷику форс ёдовар шуда, бо ин роҳ талош 

намудаанд, ки асолату шарофати миллиро таҳким бахшанд.  

 

1.2. Таъсиси «Бухорои шариф» ва вижагиҳои сохтории он 
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Тавре дар фасли аввал ишора шуд, дар Аморати Бухоро то соли 1912 

тамоми заминаҳои нашри рӯзнома фароҳам шуда буд. Ҳам равшанфикрон хоҳони 

нашри рӯзнома буданд ва ҳам аҳли тадрис дарк намуда буд, ки рӯзнома хондан 

ҳеҷ гуна «бобигарӣ ва бадмазҳабӣ» буда наметавонад. Мардум дарк намуд, ки бо 

хондани рӯзнома на эътиқодашон коҳиш меёбад ва на ҷаҳонбинии диниву 

мазҳабияшон халалдор мешавад.  

Тибқи нишондоди устод Айнӣ, «дар соли 1330 ҳиҷрӣ аз ҳамиятмандони 

Бухоро Мирзо Муҳйиддин Мансурзода ва Мирзо Сироҷи Ҳаким барои ба феъл 

овардани ин орзу кӯшиши балеғ карданд» [13, с. 124]. Ин ду шахсияти ҷаҳондида 

ва сарватманд барои нашри «Бухорои шариф» рӯҳи замон, вазъи иқтисодию 

иҷтимоии Бухоро, рукуди маорифи аморат, тангии зиндагӣ,  равандҳои сиёсии 

минтақа ва ҳам вазъияти дохилаи сарзамини Русияи императориро хуб дарк 

намуда, дар андешаи он буданд, ки бо кадом роҳ бояд рӯзномаи тоҷикӣ рӯи чоп 

ояд. 

Нашри рӯзнома бо забони тоҷикӣ барои мардуми тоҷик дар ҳамон замон яке 

аз омилҳои шинохти миллӣ, таблиғи арзишҳои фарҳангию адабӣ ва дифоъ аз 

ҳуқуқҳои таърихии худ ба шумор мерафт. Зеро дастгоҳҳои таблиғотии 

пантуркизм ҳамарӯза бо мағзу ҳувияти мардум кор гирифта, асолати исломиро ба 

туркият пайвастанӣ мешуданд. Ҳукумати Русия низ аз ин раванд нигарон буд. 

Мирзо Муҳиддин ва Мирзо Сироҷи Ҳаким, ки шахсиятҳои кордону боэътибор, 

ҷаҳондидаву рӯзномахон буданд, ҳолати мавҷударо ба хубӣ дарк карда, ибтикори 

нашри рӯзнома бо забони тоҷикиро думбол намуданд.  

Фаъолияти матбуоти даврӣ ва таҷрибаи ҷаҳонии «медиа-групп»-ҳо нишон 

медиҳад, ки барои рӯйи чоп омадани нашрияҳо дар ҳама давру замон 4 унсур 

нақши муҳим дорад: 

1. Идея ё худ ғояи ибтикор. Аз рӯйи хусусиятҳои психологӣ дар ҳама 

ҳолат ғояи мушаххас муттаҳидкунандаи як ҳайат, гурӯҳ, даста ва ё ҷамъият 

мебошад. Бидуни ғояи муайян, хоҳ манфӣ бошад ё мусбат, инсонҳо ба ҳам омада 

наметавонанд. Пас, барои ба майдони нашр баромадани як рӯзнома ё маҷалла, 

қабл аз ҳама, ғоя ҳамчун унсури муҳим ва калидӣ нақш мебозад. 
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2. Сармояи аввалия. Татбиқи ҳар як ғояи мушаххас сармояи аввалияро 

тақозо мекунад, то ҳадафҳо муаррифӣ шавад. Барои нашри рӯзнома низ сармоя аз 

асоситарин аркон аст, зеро коғаз, ранг, саҳифабанд, иҷораи дафтари корӣ, матбаа, 

почта, интиқолдиҳанда, фурӯшанда, хабарнигор ва молиёт, қабл аз ҳама, тақозои 

молиро ба миён мегузорад.  

3. Пуштвона. Ҳар як ҳайат ва даставу ибтикор хоҳ - нохоҳ дар пасманзари 

иттиҳоди худ неруе дорад. Чопи рӯзномаву маҷаллот низ бе такягоҳи мушаххас 

наметавонад арзи ҳастӣ намояд. Аз ин рӯ, таъсиси ҳар гуна нашрия пуштибонии 

як неруи қавиро тақозо мекунад. Дар замони муосир бошад нақши пуштибон дар 

нашри рӯзномаҳоро Конститутсия ва қонунгузории давлатҳо кафолат додаанд. 

4. Ҳайати эҷодӣ. Баъд аз фароҳам шудани се рукни боло, масъалаи ташкили 

ҳайати эҷодӣ ё худ «командаи корӣ» ба миён меояд, ки дар нашри рӯзнома саҳми 

асоситарин мегузоранд. Зеро се шохаи боло бе ҳайати эҷодӣ амаликунандаи 

ҳадафҳо буда наметавонад. 

Аркони таъсиси рӯзнома ва мушкилоти онро, ки дар боло зикрашон рафт, 

албатта, Мирзо Муҳиддин Мансурзода ва Мирзо Сироҷи Ҳаким, ки шахсиятҳои 

ҷаҳондида буданд, ба хубӣ дарк мекарданд. Онҳо бо мақсади нашри рӯзнома, 

нахуст сармоядор ва мудири матбааи Когон Левинро, ки яке аз тоҷирони маъруфи 

Бухоро буд ва аз соли 1894 дар Бухоро чопхонае бо номи «Ширкати китобҳои 

исломӣ» дошту дар самти табъу нашр тиҷорат мекард, барои чопи рӯзнома 

ҳавасманд намуда, пасон элчихонаи Русияи подшоҳӣ дар Бухороро ба миён 

дароварданд. Ба қавли устод Айнӣ, онҳо «аввал соҳиби матбааи Когон Левии 

яҳудиро дида, фоидаи бисёре аз нашри ҷарида ба назараш ҷилва дода, дар майдон 

андохтанд. Дар аъзои элчихонаи Рус он вақт Петров ва Шулка ном ду шахс 

буданд, ки ба Мирзо Муҳиддин ошноии хусусӣ доштанд. Мирзо Муҳиддин 

эшонро дида қаноат кунонда, барои ривоҷ додани тиҷорату зироати Бухоро 

лузуми як ҷаридаи маҳаллиро фаҳмонд» [13, с. 124]. Тавре ишора шуд, Мирзо 

Муҳиддин аз шахсиятҳои сарватманди муҳити тиҷории аморат буд, ки бо 

намояндагиҳои Ҳукумати подшоҳии Рус қаробат дошт ва хуб дарк мекард, ки дар 

ҳамон ҳолат Русия ба чӣ чизҳое эҳтиёҷи бештар дорад. Ҳарчи афзун шудани ашёи 
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хом, аз қабили пашм, пӯст, пахта, пилла ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ барои 

Русия аз муҳимтарин масъалаҳо ба шумор мерафт. Ва маҳз ба хотири тарвиҷи 

кишоварзӣ ва рушди иқтисодӣ нашри рӯзномаро зарур ҳисобида, ба элчихона 

пешниҳод намудаанд. Элчихонаро бовар кунондан лозим буд, ки нашр шудани 

рӯзнома бо забони тоҷикӣ дар Бухоро ба манфиати Ҳукумати подшоҳии Рус 

хоҳад буд. Ба қавли устод Айнӣ, «барои итминони элчихона Ҳайдархоҷа 

Мирбадаловро, ки тарҷумони элчихона буд, ба мудирияти ҷарида нишон дод. 

Аъзои элчихона ба шарти будани ҳаққи сонсурӣ ба худашон, аз ҳукумати Бухоро 

ба номи Левӣ ва Ҳайдархоҷа нашри ҷаридаро изн гирифта доданд» [13, с. 124]. 

Дар он замони ҳассос, ки ҳар лаҳза дар хиёбонҳои Петербургу Нижний 

Новгород аз ҷониби ташкилоту иттиҳодияҳои коргарӣ эътирозу корпартоӣ  сурат 

мегирифт ва ҳам аз ҷониби исломгароёну миллатчиёни тотору турк хавфи 

дасисаҳо вуҷуд дошт, Ҳукумати подшоҳии Русия наметавонист дар ин ҳолат боз 

барои бедории як миллати зери султаи худ шароит фароҳам кунад. Ин ҳам дар 

ҳоле буд, ки пантуркистон ҳамарӯза байни мардуми Бухоро аз шикасти артиши 

Рус дар муқобили Ҷопон ва аз тазоҳуроту гирдиҳамоиҳои коргарону деҳқонон дар 

Русия суҳбатҳо мекарданд. Пайванди Гулмуродзода доир ба ин масъала амиқан 

арза доштааст: «ҳам ҳукумати Бухоро ва ҳам сафорати рус аз минбари баланди 

тараққихоҳон гардидани рӯзнома ва огоҳии мардум аз тараққию тамаддун, 

худшиносию худогоҳӣ, бедории афкор, навҷӯию навпардозиҳо ва навгониҳои 

замон хавф доштанд. Метарсиданд, ки ба дин васила роҳи ҷомеаи нав кушода 

шуда, ҳаракати миллӣ - озодихоҳӣ вусъат ёбад» [28, с. 117]. Яъне, ду неруи 

асосии давр - Ҳукумати Бухоро ва элчихонаи рус будани рӯзномаро хуш 

надоштанд. Вале Мирзо Муҳиддин Мансурзода бо заковати худ элчиёни русро 

бовар кунонда тавонист, ки барои рушди соҳаи кишоварзӣ дар Бухоро будани 

рӯзнома ҳатмист ва элчихона низ ба шарти таҳти сензураи онҳо қарор доштани 

рӯзнома барои чопи «Бухорои шариф» аз Аморати Бухоро иҷозати нашр гирифт.  

То ин дам се рукни таъсиси рӯзнома муҳайё гардид. Яъне, андеша – ғояи 

амал вуҷуд дошт, маблағгузор – ношир пайдо шуд ва пуштибонии сиёсӣ ҳам 

фароҳам гардид, вале масъалаи ниҳоӣ, ки ҷанбаи маънавии рӯзнома аст, 
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номушаххас буд. То он замон аз қаламкашони Бухоро тақрибан касе ба кори 

рӯзнома пайвандии хос надошт. Ба истиснои Абдуқодир Муҳиддинов (Бухороӣ), 

ки бо нашрияҳои беруна ҳамкорӣ намуда, аз вазъияти Бухоро ва воқеаву рӯйдоди 

он мақолаҳо менавишт. Вале ин маъноеро надошт, ки ӯ кори рӯзнома ва услуби 

нигориши маводи рӯзномаро чун мутахассис медонист. Нигориши маводи 

рӯзнома ва кори банду басти рӯзномадорӣ аз ҳам тафовути зиёд дошта, 

наметавонанд ҳамдигарро пурра кунанд. Пас, барои таҳияи маводи рӯзнома 

нафароне лозим буданд, ки бо тафаккури муассисон ҳамоҳанг бошанду вобаста ба 

аҳдофи нашрия ва ормонҳои он хабару мақолаву гузориш ва дигар маводи 

публитсистӣ нависанд. 

Муассисони рӯзнома ҷиҳати ҳалли муаммо яке аз публитсистони варзидаи 

давр Мирзо Ҷалол Юсуфзодаро аз Боку барои муҳарририи рӯзнома даъват 

намуданд, то «умури маънавии ҷарида» [13, с. 125]-ро бар ӯ таҳвил бидиҳанд. 

Даъвати Мирзо Ҷалол ба Бухоро ва он ҳам барои иҷрои масъулияти адабӣ, барои 

Бухорое, ки маркази илму фарҳанг ва гаҳвораи тамаддуну адаб дониста мешуд, 

бесабаб набуд. Ба ин масъала муҳаққиқон В. Самад ва О. Салимзода таваҷҷуҳи 

амиқ зоҳир намуда, ба хулоса омадаанд, ки маҳз омили асосии даъвати Мирзо 

Ҷалол ба Бухоро таҷрибаи бузургаш дар самти табъу нашр ва то андозае ошноӣ 

доштани муассисони рӯзномаи «Бухорои шариф» аз қаламу сабки нигориши 

мавсуф мебошад. Ба таъбири муҳаққиқ В. Самад, «кӯҳнадардони ватанпарасти 

тоҷик як шахси тасодуфиро ба сони тарошаи аз бом афтода, ба Бухоро ба 

муҳарририи рӯзнома нахонда буданд» [93, с. 148]. О. Салимзода бошад таъкид 

намудааст, ки «Мирзо Ҷалол Юсуфзода... на танҳо аз таҷрибаи мактаби бузургу 

нотакрори матбуоти Эрону Туркия ва Қафқозу Ироқ мусаллаҳ ба Бухоро омад, 

балки ҳамкориаш бо маҷаллаи Ҷалил Мамадқулизода (1866-1923) «Мулло 

Насриддин» (1906-1932), омӯзишаш дар мактаби эҷодии бузургтарин суханвари 

ҷадид ва воқеии озарӣ Мирзо Алиакбари Собир (1862-1911) низ буданд, ки дар 

фаъолияти адабию ташкилии вай таъсири самарабахш доштанд» [91, с. 35-36]. Ин 

андеша комилан боиси дастгирӣ аст, зеро аз рӯйи хусусият ва шакли нигориши 

маводи рӯзнома аз таълифи маводи лирикӣ, адабӣ, фалсафӣ ва бадеӣ комилан 
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фарқ мекунад ва дар он замон дар Бухорои бузург мутахассиси соҳаи 

рӯзноманигорӣ ва табъу нашр вуҷуд надошт. Ин нуктаи муҳим аз ҷониби ношири 

рӯзнома Левин низ таъкид шуда буд, ки набуди таҳиягари рӯзнома дар Бухоро 

кори рӯзномаро мушкил менамояд [145, №103]. 

Мирзо Ҷалол Юсуфзода низ барои саҳмгузорӣ дар чопи аввалин нашрияи 

тоҷикӣ – форсӣ дар қаламрави Осиёи Миёна ҳавасмандии амиқ нишон дода, бо 

худ мутахассисони табъу нашр ва ҳарфҳои чопхона низ овард. Ин масъала ҳам 

ҳал шуд ва масъалаи дигар нашри рӯзнома буд.  

Вобаста ба санаи нашри рӯзномаи «Бухорои шариф» муҳаққиқон назари 

якхела доранд. Яъне, 11 марти соли 1912. Новобаста ба ин дар масъалаи санаи 

ҳиҷрии нашри рӯзнома иддае чопи шумораи аввали рӯзномаро ба 4 рабеъ-ул-

аввал ва қисми дигар ба 4 рабеъ-ул-охири соли 1330-и  ҳиҷрӣ  марбут донистаанд. 

Мо равшанӣ андохтан ба ин масъаларо низ мақсад ва вазифаи ин пажӯҳиш 

медонем. 

Соли 1986 дар маҷаллаи «Садои Шарқ» мақолаи донишмандон Азиз 

Мираҳмадов ва Валӣ Самад таҳти унвони «Тафсири як ишораи Айнӣ» (1986, №10, 

саҳ 108-119) нашр гардид. Дар ин мақола иқтибос аз асари машҳури устод Айнӣ 

«Таърихи амирони манғитияи Бухоро» марбут ба нашри «Бухорои шариф» оварда 

шудааст, ки чунин аст: «. . . моҳи рабеъ-ул-аввал ба забони форсӣ рӯзномаи 

«Бухорои шариф» дар майдони интишор баромад» [137, с. 112]. Ин иқтибос аз 

ҷониби муҳаққиқ Валӣ Самад бори дигар ва боз бо такя ба ҳамон асари устод 

Айнӣ дар соли 1992 дар китоби «Аз қаъри Хазар то авҷи Зуҳал» (Душанбе - 1992) 

такрор ёфтааст, ки ба санаи нашри мелодии рӯзнома мувофиқат намекунад. Бо 

зикри 4 рабеъ-ул-аввали соли 1330 ва 11 марти соли 1912 дар санаи нашри 

рӯзнома номувофиқатӣ ба вуҷуд меояд, зеро моҳи рабеъ-ул-аввали соли 1330-и 

ҳиҷрӣ, тибқи солшумории мелодӣ на ба моҳи март, балки ба моҳи феврал рост 

меояд. 

То имрӯз дар соҳаи адабиётшиносӣ, таърихнигорӣ ва журналистика ин сана 

аз мақола ба мақола ва аз рисола ба рисолаи дигар мекӯчад ва ба он касе 

таваҷҷуҳи хос зоҳир накардааст. Аз ҷумла, дар тадқиқотҳои профессор Иброҳим 
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Усмонову Давлат Давронов, Абдухолиқ Набавию Қироншоҳ Шарифзода низ ин 

сана такрор ёфтааст. Агар дар китоби «Таърихи матбуоти тоҷик» санаи нашри 

рӯзнома - «11 марти соли 1912 (4-рабеъ-ус-сонии 1330) шумораи якуми «Бухорои 

шариф» аз чоп баромад»[114, с. 35] нишон дода шуда бошад, пас дар соли 2008 

(пас аз 11 сол) дар китоби «Таърихи журналистикаи тоҷик» муаллифон санаи 

қаблиро тағйир дода, боз ҳамон иқтибос (рабеъ-ул-аввал)-ро зикр намудаанд. 

Вобаста ба ин як нуктаи дигарро низ бояд таъкид намоем, ки дар китоби 

«Таърихи журналистикаи тоҷик», дар бахши «Матбуоти тоҷикии Мовароуннаҳр» 

дар қисмати «Бухорои шариф» ду иқтибоси мутааллиқ ба устод Айнӣ истифода 

шудааст: Якум, иқтибоси «соли 1912 чораи ин корро Мирзо Муҳиддин ва Мирзо 

Сироҷи Ҳаким ёфтанд...» [115, с. 48] ва иқтибоси дуюм - «ҷавонбухориён бо 

латоиф-ул-хаёли бисёр дар соли 1330 ҳиҷрӣ (моҳи марти соли 1912 мелодӣ) ба 

воситаи вакили сиёсии Русия аз амир рухсати нашр кардани як рӯзномаро 

гирифтанд» [115, с. 48]. Муаллифон ин ду иқтибосро ба китоби «Таърихи 

инқилоби Бухоро» тавъам дониста, онҳоро давоми якдигар нишон додаанд, ки 

чунин нест. Ин ду иқтибос на танҳо давоми якдигар нестанд, балки аз ду китоби 

алоҳидаи устод Айнӣ мебошанд, ки муаллифон танҳо бо илова намудани «устод 

Айнӣ боз ёдовар мешавад:» [115, с. 48] иқтибосҳоро пайи ҳам овардаанд. Ҳатто 

дар интиҳои китоб низ дар бахши феҳристи адабиёт сарчашмаи иқтибоси дуюм 

нишон дода нашудааст. Бояд зикр намоем, ки иқтибоси аввал ба китоби «Таърихи 

инқилоби Бухоро» (Душанбе, 1987. с.106) ва иқтибоси дуюм ба китоби «Таърихи 

амирони манғитияи Бухоро» («Куллиёт», ҷ10. – 146 с.) тааллуқ дорад. 

Санаи «4 рабеъ-ул-аввал» дар мақолаҳои аввали Қ. Шарифзода  «Дидор 

баъд аз 80 сол» (Садои мардум. – 1992. – 29 январ), «Аввалин рӯзномаи миллат» 

(Садои мардум. – 1998. – 11 март) ва ғайра ҷой надошт, вале дар мақолаи «Замина 

ва омилҳои пайдоиши нахустрӯзномаи тоҷикии «Бухорои шариф» (Паёми 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, №4/6(177) с. 2015) ин сана роҳ ёфтааст. 

Абдухолиқ Набавӣ низ дар рисолаи худ - «Бухорои шариф» сароғози матбуоти 

миллӣ» ин иқтибосро истифода намуда, хулоса ҳам баровардааст: «ҳамин тавр 

«Бухорои шариф» аз 4 рабеъ-ул-аввали соли 1330 ҳиҷрӣ (11. 03. 1912) ба нашр 
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оғоз карда, дар 24 муҳаррами 1331 ҳиҷрӣ (2-3. 01. 1913) суқут кардааст» [77, с. 

27]. Ин дар ҳолест, ки дар китоби мазкур муҳаққиқ дар бахши «Шиноснома ва 

сохтори рӯзнома», шиносномаи рӯзномаро тасвир карда, санаи нашри рӯзномаро 

аз рӯи нусхаи асл чунин муаррифӣ намудааст: «нумраи 1, Якшанбе, 4 

рабеъулохири санаи 1330» [77, с. 40]. Ин духӯрагӣ дар масъалаи нашри санаи 

ҳиҷрии рӯзнома дар осори таърихӣ ва ҳатто дар як китоб ва он ҳам аз ҷониби як 

муаллиф нишондиҳандаи он аст, ки масъалаи муҳими таърихӣ – рӯзи нашри 

нахустрӯзномаи тоҷикӣ наздик ба як аср мешавад, ки аз диди муҳаққиқона берун 

мондааст. 

Агар ба санаи 4 рабеъ-ул-аввал мутмаин шавем, пас чопи рӯзномаи 

«Бухорои шариф» на ба моҳи март, балки ба моҳи феврал рост меояд, зеро тибқи 

солшумории ҳиҷрӣ 4 рабеъ-ул-аввали соли 1330 ба 10-11 феврали соли 1912 

(фарқият як моҳи расо) мутобиқ мебошад. Илова бар ин баъд аз Инқилоб низ дар 

низоми солшуморӣ тағйирот ворид карда шуд, ки чун ҳадафи кор масъалаи дигар 

ба он намепардозем.  

Бино ба омӯзишҳои мо ин иқтибоси иштибоҳовар ба нигоштаҳои 

муҳаққиқон аз китоби «Таърихи амирони манғитияи Бухоро» роҳ ёфтааст. Китоби 

мазкур баргардони нусхаи нашршудаи соли 1923-и ш. Тошкант аст (Нашриёти 

давлатии Туркистон, Тошкант-1923. Бо алифбои тоҷикӣ – форсӣ), ки дар он 

санаи нашри шумораи якуми рӯзнома ба таври зайл омадааст: «дар соли мазкур 

моҳи рабеъ-ул-аввал ба забони форсӣ рӯзномаи «Бухорои шариф» дар майдони 

интишор даромад» [11, с. 115]. Аммо шумораи нахустини рӯзномаи «Бухорои 

шариф» нишон медиҳад, ки он 4 рабеъ-ул-охари соли 1330-и ҳиҷрӣ, мутобиқ ба 11 

марти соли 1912-и мелодӣ, дар Когон ё худ Бухорои нав дар матбааи «Ширкати 

китобҳои исломӣ» аз чоп баромадааст. 

Ин нуктаро мебояд таъкид кард, ки то ин дам дар мақолаи Раҳим Ҳошим – 

«Ба газетачигии мо як назар» санаи нашри рӯзнома ҳам дар шакли ҳиҷрӣ ва ҳам 

дар шакли мелодӣ дуруст, яъне 4 рабеъ-ус-сонии 1330-и ҳиҷрӣ нишон дода 

шудааст. Бо ин вуҷуд дар солҳои баъдӣ, асарҳои дигари устод Айнӣ иштибоҳ 

будани ин санаро нишон медиҳанд, аз ҷумла, «Таърихи инқилоби Бухоро» 
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(Душанбе - 1987) ва «Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро» (Душанбе - 2005), 

вале то ҳол пажӯҳандагон иқтибоси ғалату носаҳеҳро ҳамчун санаи нашри 

нахустин рӯзномаи тоҷикии «Бухорои шариф» истифода менамоянд. 

«Бухорои шариф» ба маънои томаш рӯзнома буда, «ҳаррӯза ба истиснои 

айёми ид ва ҷумъаҳо» [145, №1] нашр мегардид. Чопи ин рӯзнома барои тоҷикони 

Осиёи Марказӣ ҳарчанд қадами нахуст дар соҳаи рӯзномадорӣ буд, вале он 

ҷавобгӯ ба талаботи баландтарин намунаи рӯзноманигорӣ, банду басти табъу 

нашр, принсипҳои ягонаи нашриявӣ ва мушаххасоти махсуси тараққихоҳона чоп 

шуд. 

То имрӯз нафароне, ки дар мавриди «Бухорои шариф» навиштаанд, 

бештарашон ба таври умум сухан гуфта, аксар маврид як иқтибосро такроран 

истифода намудаанд. Инро як навъ муҳаббати муҳаққиқон ба нахустрӯзномаи 

тоҷикӣ пиндоштан мумкин аст, ки новобаста аз дастнорас будани рӯзнома дар 

мавриди он чизе гуфтаанд ва ё гуфтан хостаанд. 

Имрӯз дар Тоҷикистон шакли электронии аввалин рӯзномаи тоҷикӣ - 

«Бухорои шариф» дар ихтиёри пажӯҳандагон қарор дорад. Ин имкон додааст, ки 

доир ба шаклу намо, мавзуву мундариҷа, муаллифон, услуби нигориш ва 

вижагиҳои «Бухорои шариф» рисолаву китоб ва мақолаҳои пурмуҳтаво таълиф 

гардида, роҳ барои таҳқиқотҳои навини илмӣ равшан шудааст.  

Шакл ва ороиши рӯзнома. Имрӯз дар санъати рӯзномасозӣ ва табъу нашр 

стандартҳои мушаххас ва барномаҳои муайян вуҷуд доранд, ки кори 

рӯзноманигорон ва рӯзномадоронро ба маротиб осон намудааст. Масъалаҳои 

назариявии табъу нашр, саҳифабандии анъанавӣ ва муосир то имрӯз аз ҷониби 

муҳаққиқони тоҷик, махсусан, аз ҷониби профессор А. Саъдуллоев мавриди 

таҳқиқ қарор гирифтааст. Муҳаққиқ вобаста ба табъу нашри рӯзномаву маҷаллаҳо 

аз унсурҳои хурдтарин оғоз карда то ҳуруфи матну сарлавҳа, тасвиру арқому 

суратҳо, ҷойгирсозии рекламаву истифодаи маводи ороишӣ ва дигар унсурҳои 

тахассусии банду бастро мавриди баррасӣ қарор додааст. Ӯ дар китоби худ 

«Саҳифабандӣ ва чопи газета» доир ба нашри рӯзнома чунин навиштааст: «ҳар як 

шумораи ҷарида ё маҷалла аз ҷузъҳои доимӣ иборат аст. Ба онҳо паспорти газета 
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(унвон), саҳифаи шумора (сутунҳои пайиҳам ё ҳадафнок таҳияшуда), матни 

мавод, сарлавҳаи хабару мақолаҳо ва тасвирҳо шомил мешаванд» [97, с. 13]. Ин 

асари А. Саъдуллоев, ки фарогири масъалаҳои техникии рӯзномадорӣ мебошад, 

паз аз 87 соли чопи «Бухорои шариф» ба дасти мутахассисон расида бошад ҳам, 

таҳлили қиёсии масъала нишон медиҳад, ки рӯзномаи «Бухорои шариф» аз рӯйи 

нишондодҳои стандартӣ нашр шудааст. 

«Бухорои шариф» аз шумораи аввал бо тарҳи мушаххас, шаклу намо ва ғояи 

ягона интишор гардидааст, ки ороишоти рӯзнома тибқи нигоштаи Қ. Мухторӣ 

«ҳамчун масъалаи мавриди таваҷҷуҳи нашрияву матбаа дар маркази диққат» [75, 

с. 86] қарор дошта, то имрӯз аз ҷониби муҳаққиқони соҳа М. Муродов, П. 

Гулмуродзода, А. Набавӣ ва Қ. Шарифзода дар мақолоти гуногун таҳлил ва 

тасниф шудаанд, вале пажӯҳиши мо нуктаҳои дигареро муайян намуд, ки бояд 

баррасӣ кард. 

Рӯзномаи «Бухорои шариф» аз шумораи якум бо чунин шакл ба дасти 

муштариёни худ расид: дар қисмати болоии саҳифаи аввали рӯзнома, миёни ду 

рахи сиёҳ бо ҳуруфоти калони чашмрас, бо ранги сиёҳи баланд унвони рӯзнома – 

«Бухорои шариф» нигошта шудааст. Унвон ё ба истилоҳ «паспорт»-и он бо 

устокории баланд наққошӣ шудааст. Дар калимаи дуюм, дар миёнаҷои ҳарфи 

«шин» тасвири моҳи нопурра ва ё ба истилоҳ ҳилол ҷойгир гардида, қисмати 

болоии он нуктаҳои ҳарфи «шин»-ро соябон шудааст. Ҳарчанд тасвири моҳ дар 

давраҳои баъдии нашри  рӯзнома боиси сарусадоҳо ва норизоии иддае аз 

хонандагон шуда бошад, вале аз рӯйи шакл ва намо маҳз тасвири моҳ ба паспорти 

рӯзнома ҳусни дигар зам намудааст. Муҳаққиқ А. Набавӣ дар ин маврид дуруст 

қайд кардааст: «дар замина (фон) тасвири моҳи ҳилолро дошт ва ин намоди ҳилол 

ишораи садоқати рӯзнома ба ғояҳои исломист, зеро ҳилол дар замонҳои охир дар 

фарҳанги исломӣ, дар муқобили салиби насрониҳо, баёнгари исломият будааст» 

[77, с. 38]. 

Дар қисмати поёнии унвони форсии рӯзнома бо забони русӣ ва ҳуруфоти 

нисбатан хурди кириллӣ номи рӯзнома дар нохунак гирифта шуда, ба шакли 

«БУХАРАИ ШАРИФЪ» тасвир ёфтааст. Дар шакли русии унвони рӯзнома, миёни 



46 
 

калимаҳои «БУХАРАИ» ва «ШАРИФЪ» фосила ҷой дода шудааст, ки дар он 

фосила, миёнаи ҳар ду калима дар қавсайн бо ҳуруфи форсӣ нархи рӯзнома бо 

ишораи «қиммати як нусха 3 тин» ҷойгир шудааст. Ин шакл то шумораи 37 давом 

карда, аз шумораи 38 нархи рӯзнома аз миёни калимаҳои «БУХАРАИ» ва 

«ШАРИФЪ» бардошта шуда, калимаҳо ба ҳам наздик карда шудаанд ва нархи 

рӯзнома аз ду тарафи унвони русӣ ҷой дода шудааст, ки аз тарафи рост: «қиммати 

як нусха дар Бухоро 3 тин» ва дар самти чапи унвон «қиммати як нусха дар соири 

шаҳрҳо 4 тин» нишон дода шудааст.  

Дар қисмати болоии рӯзнома, қабл аз рахи сиёҳи аввал, дар тарафи рости 

саҳифа бо ҳуруфоти форсӣ чунин навиштаҷотро мехонем: «нумраи як 4 рабеъ-ул-

охар санаи 1330». Миёни нигоштаи «нумраи як» ва «4 рабеъ-ул-охар» фосилаи 

намоён ҷой дода шудааст. Аз тарафи чапи саҳифа бо забони русӣ ва ҳуруфоти 

сирилик навишта шудааст: «№1 воскресены 11-го марта 1912 г.1-й годъ 

(изданiя)». Дар миёни нигоштаҳои ҳар ду бурҷи рӯзнома, бо ҳуруфи форсӣ «соли 

аввал» ҷой шудааст. 

Дар бурҷи рости унвони рӯзнома нархи обунаи солона, шашмоҳа ва семоҳа 

ба таври мустақим ба идораи рӯзнома тасвир ёфта, ҳамчунин обуна ба шаҳрҳои 

дигар ва кишварҳои хориҷ нашр шудааст. Аз ҷумла, обунаи мустақим ба идораи 

рӯзнома: солона 5 манат, шашмоҳа 2,5 ва семоҳа 1,5 манат нишон дода шудааст. 

Бо назардошти хизматрасониҳои почта арзиши обуна барои Бухоро ва дигар 

шаҳрҳои минтақа, аз ҷумла, Русия солона 6 сум, шашмоҳа 3 сум ва семоҳа 1,5 сум 

нарх гузошта шудааст. Барои хориҷа бошад, арзиши обуна 8 сум муқаррар 

шудааст. Инчунин, қимати эълону рекламаҳо вобаста ба саҳифаҳои якум ва охир 

нишон дода шудааст. (Замимаи 3.) 

Муҳаққиқ П. Гулмуродзода дар мақолаи худ «Мулоҳизае чанд перомуни 

шумораи якум» вобаста ба масъалаи эълонот чунин таъкид дорад: «барои 

интишори эълону реклом ва хабарҳои тиҷоратӣ дар саҳифаҳои сеюму чорум 

муассису идораи рӯзнома 20 тин ва дар саҳифаи аввалу дуюм 30 тин муқаррар 

намуда буд, ки иқтисоди бозорӣ чунин муносибатро тақозо мекунад» [33, с. 85]. 

Воқеан, иқтисоди бозаргонӣ нархи мушаххасро тақозо мекунад, аммо пажӯҳиш 
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нишон дод, ки вобаста ба саҳифаи дуюму сеюм дар рӯзнома чизе гуфта 

нашудааст. Танҳо дар зери сарлавҳачаи хурди «Қимати эълонот» дар ду сатр, бо 

ҳуруфоти хурд ба навиштаи: «дар саҳифаи аввалӣ 30 тин дар саҳифаи охарӣ 20 

тин» [145, №1] вомехӯрем. Агар масъулин саҳифаҳои 2-юм ва 3-юми рӯзномаро 

барои нашри эълону реклом дар назар медоштанд, пас, дар эълони худ на «дар 

саҳифаи аввалӣ», балки «дар саҳафоти аввалӣ» менавиштанд. Шояд таъкиди 

муҳаққиқ вобаста ба саҳифаи дуюму сеюм аз рӯйи кадом нусхаи тирагардидаи 

рӯзнома сурат гирифта бошад, зеро аз шумораи якум то охир, эълони  «дар 

саҳифаи аввалӣ 30 тин дар саҳифаи охарӣ 20 тин» иваз карда нашудааст. Яъне, 

идораи рӯзнома пойбанди нархгузории аввали худ монда, бо зиёд шудани 

рекламадиҳандагон низ арзиши рекломро боло набурдааст.  

Дар шумораҳои аввали рӯзнома эълону реклама камтар ба назар мерасад, 

аммо дар шумораҳои баъдӣ саҳифаи чорум пурра ва саҳифаи аввал 25, то 70 ва 

баъзан то 100 фисад бо эълонот пур карда шудаанд. Илова бар ин дар саҳифаҳои 

дуюм рекламаро дучор нашудем, вале дар саҳифаи сеюм аҳён-аҳён реклама нашр 

шудааст. 

Нархи обуна бошад, бар хилофи арзиши эълонот аз шумораи 55-ум (15 майи 

соли 1912) баланд шуда, арзиши он дар худи Бухоро ҳам баробар ба дигар шаҳру 

вилоятҳо ва шаҳрҳои Русия: солона 6, шашмоҳа 3 ва семоҳа 1,5 сӯм муқаррар 

шудааст. Баъд аз 10 шумораи нашр нархи обуна боз ҳам баланд мешавад: барои се 

моҳ аз 1,5 сӯм ба 1,8 сӯм. 

Дар қисмати чапи унвони рӯзнома суроғаи нашрия, иртибот бо идораи он ва 

принсипҳои рӯзнома, аз қабили «мактуботе, ки ба идора фиристода мешаванд дар 

сурати адами дарҷ ба соҳибонашон барнамегардонем. Покетҳои бемарка аз пуста 

гирифта нахоҳанд шуд» [145, №1] ҷойгир шудааст. Ин нигошта то шумораи 

охирин бе тағйир мондааст. 

Дар зери паспорти рӯзнома эълони дигаре, ки онро муаррифинома ё ҳамчун 

низомномаи бевоситаи рӯзнома шинохта мумкин аст, ба таври зайл чоп шудааст: 

«саҳафоти рӯзномаи мо ба ҷиҳати таҳрироти илмия ва адабия ва фанния ва 

билъумум ба мақолоти нофеъ боз аст мақолоти муғоира бо маслаки 
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тараққихоҳона дарҷ нахоҳанд гардид», ки онро ҳамчун принсипи дигари идораи 

рӯзнома вобаста ба раванди фаъолияти он шуморидан мумкин аст. Баъд аз ин 

эълон як хати сиёҳи рост кашида шудааст. Дар зери он эълони дигаре вобаста ба 

самтҳои фаъолият, ҳадафу вазифаҳо ва сабки рӯзнома бо сарлавҳаи «Бухорои 

шариф» дарҷ гардидааст, ки чунин аст: «аз ёздаҳуми моҳи марти авоили баҳор – 

ҳаёти осор, шурӯъ ба нашри рӯзномаи «Бухорои Шариф» намуда, ҳаррӯза ба 

истиснои айёми ид ва ҷумъаҳо ба тавфиқи Борӣ нашр хоҳад шуд. 

Рӯзномаи илмӣ, адабӣ, ахлоқӣ, фанӣ, иқтисодӣ буда, ба тараққии 

бародарони исломӣ хоҳад кӯшид. Мизони мундариҷот мутобиқи Қуръони Шариф 

ва заруроти ислом хоҳад буд. Рӯзномаи мо аз ярмаркаҳо мисли Нижний-Нувғуруд 

ва ғайра маълумот дода, аз моли алтиҷорати дохилу хориҷ ва маҳсулоти Бухорои 

Шариф ва атрофу навоеъи он мисли пунба, пашм, пӯсти қарокӯл, қимати мизонии 

нон, гӯшт, пунба, абрешим, чой ва ғайраву ғайра иттилоот хоҳад дод. 

Мақсад ва маслаки «Бухорои Шариф» бетарафӣ буда, эҳтиёҷот ва лавозими 

аҳолии Бухоро ва умумиисломиро шарҳ хоҳад намуд: дар интишори тамаддун ва 

ҳусни иҷтимоъ саъй хоҳад буд. 

Мундариҷоти умумия: Телегрофоти оҷонси Петербурғ, мақолоти илмия, 

ҳикоёти таърихия, мустахбироти Исломбул, Мадинаи Мунаввара, Миср, Теҳрон, 

Рашт, Тошканд, Марғелон, Андиҷон, Хуқанд, Самарқанд, тарҷимаи аҳволи 

ашхоси машҳурин. 

Унвонии рӯзнома: Бухорои нав, идораи рӯзномаи «Бухорои Шариф». 

Мудири рӯзнома: Мир Ҳайдар писари Хоҷа Қосим Мирбадалуф ва М.Ҷалол 

Юсуфзода».  

Матни боло то №34 – 19 апрели соли 1912 дар ҳар шумора нашр шуда, аз 

шумораи 35 чопи ин маромнома қатъ гардидааст. Таҳлили шумораҳои дигари 

рӯзнома нишон дод, ки яке аз омилҳои нашр нагардидани маромномаи мазкур, ки 

ба намои рӯзнома ҳусни изофӣ низ зам мекард, зиёд шудани талаботи 

рекламадиҳандагон барои саҳифаи аввал будааст, зеро дар шумораҳои минбаъда, 

дар саҳифаи аввал эълону рекламаҳо зиёдтар ба назар мерасад.  
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А.Саъдуллоев вобаста ба хусусиятҳои саҳафоти рӯзнома ва унсурҳои нашри 

рӯзнома чунин ишора мекунад: «ҷузъи ороиш як ҳиссаи муайяни шакли зоҳирии 

нашрияи даврӣ мебошад, ки дар пахши мундариҷаи муайян мавқеи хос дорад, 

таиноташ мушаххас буда, аломатҳое дорад, ки онро байни дигар маводи чопӣ 

мутафарриқ муаррифӣ мекунад. Минҷумла, ҳуруфи матн, фосилаи байни сутунҳо, 

линейкаҳо ва ғ» [97, с. 13]. Ин таъкиди профессор аз мо тақозо мекунад, ки ҳар як 

шумораи рӯзномаи «Бухорои шариф»-ро саҳифа ба саҳифа, сутун ба сутун, сатр 

ба сатр таҳлил намоем, зеро рӯзномаи «Бухорои шариф» дар замоне нашр гардид, 

ки ҳам аз лиҳози техникаи корӣ ва ҳам аз лиҳози санъати соҳаи табъу нашр 

тараққӣ накарда буд.  

Муҳаққиқон то андозае дар бораи шаклу намои рӯзнома бо диду нигоҳи 

пажӯҳишгаронаи худ таълифоте анҷом додаанд. Аз ҷумла, муҳаққиқ А. Набавӣ 

дар мавриди шакли рӯзнома навиштааст: «рӯзнома дар ҳаҷми 4 саҳфаи бузург ба 

нашр мерасид ва сохтори онро бахши унвони рӯзнома, нишонӣ, арзиш, тарзу 

тариқи иртибот ба хонандагон (шарту шароити обуна) ва муаррифии он ташкил 

менамояд» [77, с. 38]. Ин ҷиҳат аз ҷониби профессор М. Муродов бо нишон 

додани ҷузъиёти дигар аз қабили саҳифа, сутун, ҳуруфот, андозаи дарозӣ ва 

паҳноии саҳифаҳои рӯзнома ба таври зайл тасвир ёфтааст: «... дар андозаи 43 бар 

26, ҳаҷми чаҳор саҳифа (ҳар саҳифа 4 сутун), бо ҳуруфи мехӣ, қиммати 3 тин» 

[67, с. 95] нашр шудааст. Дар ҳар ду маврид муҳаққиқон сохти рӯзномаро дуруст 

тасниф кардаанд, аммо пажӯҳиш тақозо менамояд, ки чанд нуктаи дигарро илова 

намоем:  Рӯзнома дар формати стандартии А-3 нашр гардида, аз 4 саҳифа иборат 

мебошад. Ҳар як саҳифа аз 4 сутун таркиб ёфтааст ва ҳар як сутун вобаста ба 

жанр ва ҳаҷми мавод дорои 45, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 56, 59, 60, 61 ва 64 сатр 

мебошад. Доир ба сутунҳои рӯзнома бояд гуфт, ки дар баъзе маврид рӯзнома бо 3 

сутун ва ҳатто бо 2 сутун низ нашр гардидааст. Масалан, дар шумораҳои 14, 22-

24, 26, 27, 82, 83, 84, 85, 97, 98, 101, 102, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 139 ва ғайра 

саҳифаи якум дар се сутун тарҳрезӣ шудааст. Шумораҳои 13 ва 81 бошад бо 2 

сутуни ҳаҷман калон, ки пурра эълону реклама мебошанд, нашр гардидааст. 

Сутунҳоро аз ҳам рахи сиёҳи борик ҷудо менамояд, ки дар сурати анҷоми мавод 
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ва дигар шудани шакли саҳифа рахи сиёҳ онро танзим кардааст. Ҳамчунин аз 

шумораи 51 дар қисмати болои саҳифаи аввал эълону рекламаҳои гуногун дар ду 

сутун нашр шудааст. Қисмати поёнии саҳифа бошад бо се сутун ва ё ба таври 

маъмулӣ бо чаҳор сутун саҳифабандӣ шудааст. Ин шакли саҳифабандӣ дар 

шумораҳои 53, 54, 56, 59 ва 139 низ дида мешавад.    

Аз шумораи 112 ба ҷойи маромномаи рӯзнома лавҳаи «Эълон», ки бо 

чорхатаи мунаққаш зиннат ёфтааст, ҷойгир шуда, нашри замимаи «Тӯрон», чопи 

китобҳои ҷадид ва масъалаҳои обунаро дар бар гирифтааст. Ин лавҳаи эълон то 

шумораи охир нашр шудааст. (Замимаи 4) 

 Рубрика, сарлавҳа, зерсарлавҳа ва истифодаи тасвир. Ин аносири 

рӯзнома яке аз бахшҳои асосӣ дар рӯзномасозӣ ва табъу нашр маҳсуб мешавад. 

Ин кор осон набуда, заҳмати интеллектуалӣ ва касбиро мехоҳад. Ба таъбири А.Г. 

Шитсгал, «душвории таҳия ва ба хусус, газета, аз он иборат аст, ки дар саҳафоти 

он маводи басо гуногунҳаҷму гуногунавзо ба назар мерасад. Ҳар яке аз ин 

материалҳо бояд чунон гузошта шаванд, ки хонанда ба як дид хабар ё мақолаи 

даркориашро зуд пайдо карда тавонад» [97, с. 22]. Агар масъаларо аз ин нигоҳ 

баррасӣ намоем, ба назар мерасад, ки гӯё муҳаққиқ «Бухорои шариф»-ро 

сарчашмаи таҳқиқоти худ қарор дода бошад, зеро аз шумораи аввал то охир дар 

«Бухорои шариф» унсурҳои рӯзномасозӣ ва табъу нашр ба таври касбӣ истифода 

шудаанд. Аз ҷумла, дар истифодаи ҳуруфи рубрика, ҳуруфи сарлавҳа, 

зерсарлавҳаҳо, хабарҳои кӯтоҳ, эълону реклама, тасҳеҳот, чорчӯба ё худ рамкаҳои 

таблиғоту эълонот ва суратҳо «Бухорои шариф» новобаста аз нахустрӯзнома 

буданаш ба таври касбӣ амал намудааст, ки ин аломатҳоро дар алоҳидагӣ баррасӣ 

менамоем.  

Рубрика. Дар рӯзномаи «Бухорои шариф» рубрикаҳои гуногун истифода 

шуда, ки «Телегрофотика», «Ахбори маҳаллӣ ва Туркистон», «Ахбори хориҷа», 

«Ахбори тиҷоратӣ» аз қабили онҳост. Ин рубрикаҳо асосан маводи Оҷонсии 

телеграфии Петербургро нашр намуда, хусусияти иттилоотӣ доранд ва маводашон 

дар қолаби жанри хабар таҳия шудааст. Ҳаҷми матолиби ин рубрикаҳо кӯтоҳ 

буда, 4, 6, 7, 9 ва 11 сатрро фаро гирифтаанд. Албатта, баъзан хабарҳои аз лиҳози 
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ҳаҷм калон ё хурд низ ба назар мерасанд. Рубрикаҳои «Телегрофотика», «Ахбори 

хориҷа» ва «Ахбори маҳаллӣ ва Туркистон» дар ҳар шумораи рӯзнома истифода 

шуда, ҷойгоҳи хос доранд. Шумораеро наметавон дид, ки бе ин се рубрикаи асосӣ 

нашр гардида бошад. Ҳуруф-шрифти рубрика сиёҳи калонҳаҷм буда, аз 

сарлавҳаҳои маъмулӣ бо калонии ҳаҷм ва равшании ранг фарқ мекунад. Он бо 

ҳуруфи сарлавҳаи мақолаи асосӣ ё калонкаи муҳаррир баробар аст. Дар зери 

рубрика, баъзан, хабарҳои муҳим бо зерсарлавҳаҳои ҷудогона мунъакис шудаанд. 

Рубрикаҳои дигари рӯзнома, ки нисбатан камистеъмоланд «Ахбори 

дохила», «Эрон», «Туркия», «Лавҳи хабар» ва «Сандуқчаи истихборот» 

мебошанд. Ин рубрикаҳо аз воқеаву рӯйдодҳо хабару гузоришҳо ба табъ 

расонида, ҳамзамон иртиботи байни хонандаву рӯзномаро таъмин менамоянд. Бо 

сабабҳои номаълум рубрикаи «Эрон» дар шумораҳои баъдӣ дар алоҳидагӣ ва бо 

унвони ҷудогона нашр намегардад. 

Рубрикаҳо аз ҳамдигар бо вижагиҳои хос фарқ мекунанд. Чунончи, 

рубрикаи «Телегрофотика» яке аз сареътарин бахши хабарии рӯзнома маҳсуб 

шуда, аслан воқеаҳои як ё ду рӯз қабл рухдодаро фаро мегирад. Масалан, дар 

шумораи аввали рӯзнома хабарҳои рӯзи 9 март нашр шудааст, ки рӯзи 10 март ба 

идораи рӯзнома расида, рӯзи 11 март пешкаши хонандагон шудааст. Ҳамчунин, 

маводи дигари он рубрика дар шумораи 2-юм, ки 13 март нашр шудааст, ба 

идораи рӯзнома 12 март расидаанд. Дар тамоми шумораҳои рӯзнома хабарҳои як 

рӯз қабл ба идораи нашрия расида, манзури хонандагон шудаанд. 

Рубрикаи «Телегрофотика», ки аслан фарогири хабарҳои кӯтоҳи хориҷӣ аст, 

бо аҷобати худ барои мардуми Бухоро як чизи навро маълум менамуд. Аз ҷумла, 

ҳаракати киштиҳои баҳрӣ, ҷангҳои байнидавлатӣ, истиқлолхоҳии кишварҳо, 

сохту сози қатораҳо, киштиҳои азими борбар, бунёди корхонаву фабрикаҳо ва 

монанди ин аз қабили рӯйдодҳое буданд, ки дар шакли кӯтоҳ ба хонандагон 

пешниҳод шудааст. Дигар хусусияти шаклии ин рубрика он аст, ки хабарҳо аз 

якдигар бо се ситорачаи хурд (***) ҷудо шудаанд. Ҳар як хабар аз сархат оғоз 

гардида, нахуст номи шаҳру вилоят ва ё навоҳиеро, ки воқеа дар он рух додааст, 

зикр гардида, баъд аз он бо гузоштани аломати тире (-) матни хабар ҷой дода 
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шудааст. Дар баъзе ҳолатҳо дар қавсайн шарҳ низ илова шудааст. Барои далел 

чанд намуна аз ин хабарҳоро дар зер меорем: 

Лондон - Иҷтимои фаъалаи ангиштсанг таклифи Кумитаи марказии худро 

дар бораи шурӯъ ба кор намудан қабул намуда, 26 ва ё 27 март ба кор шурӯъ 

хоҳанд кард.  

*** 

Мукедун - (Ҷезенвер Сбу) (ҳокими Мукедун) ба корхонаи Фаронса 8 тӯпи 

мусалсал ва 60 тӯпи саҳроӣ фармоиш додааст ва эълон намудааст, ки ба ҷиҳати 

эълони ҷумҳурият ҳама молиёти куҳна бахшида шудааст [145, №15]. 

 Рубрикаи дигаре, ки дар тамоми шумораҳои рӯзнома ба назар мерасад, 

«Ахбори маҳаллӣ ва Туркистон» мебошад. Зери ин рубрика низ чун рубрикаи 

«Телегрофотика» хабарҳо бо се ситорача аз ҳам ҷудо карда шудаанд. Аксари 

хабарҳои ин рубрика аз воқеаву рӯйдоди дохили Бухоро ва гирду атрофи он таҳия 

шудаанд. Дигар вижагии ин рубрика дар он аст, ки маводи он бо сарлавҳаҳо чоп 

шудааст. Ҳуруфот ва ё шрифти сарлавҳаҳо баробари ҳуруфи матн ва баъзан як ва 

ё ним андоза фарқ мекунад. Намуна аз ин рубрика: 

Идораи ҳамлу нақл бо Эрон мехоҳад, ки аз роҳи оҳани Осиёи Вусто хоҳиш 

бикунад, ки барои пунбаи Эрон ва Зақафқоз ҷиҳати бузургии бастаи онҳо иҷоза 

дода шавад, ки ҳар воғуни пӯшида 400 пут бор бардорад. Воғуни боз 600 пут бор 

бардорад. 

***  

Ширкати саҳмии «Хева» мехоҳад, ки дар Амударё ва дарёи Орал 

киштиронӣ намояд. Порохуди аввали ин ширкат (генерал Сомсулуф) шурӯъ ба 

боркашӣ намудааст ба қавли маллоҳон бо порохуди мазкур шино дар наҳри 

Омударё осон аст[145, №23]. 

Тахсис барои тараққии пунба (пахта) 

Комисюни пунбакории қосударствинии Думо ба Думо лоиҳаи қонуни 

тахсиси 218 ҳазор сӯмро барои тараққии пунбакорӣ дар Туркистон ва Зақафқоз 

пешниҳод хоҳад кард. Мехоҳанд, ки арозӣ ба даст биёранд ва корхонаҳои 
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пиллагирии ҳозираро тараққӣ дода ва ё ҷадидашро бино кунанд ва арозии 

имтиҳония муҳайё карда, иддаи ошноён пунбакориро зиёд кунанд [145, №20]. 

 Рубрикаи «Ахбори хориҷа» низ бо хусусиятҳои худ аз рубрикаҳои дигар 

фарқ мекунад. Зери ин рубрика бо ишораи сарлавҳаҳо доир ба воқеаҳои ин ё он 

кишвар, шаҳрҳо, ба монанди  «Инглис», «Гермониё», «Чин», «Қоҳира» ва ғайра 

хабару гузоришҳои (репортаж) ҳаҷман хурд нашр шудааст. Баъзеи ин хабарҳо 

вобаста ба аҳаммияташон аз рӯзномаҳои дигар бознашр шудаанд. Барои намуна: 

Олмон ва Фаронса 

Олмон ба Ҳукумати Фаронса дар бораи муҳофизати табааҳои Олмон дар 

(Оқодир) ва (Муқудур) иттилоъ додааст. Фаронса ба ин боргоҳҳо ду киштии 

ҷангӣ мефиристад.  

Қоҳира 

20 апрел дар Боргоҳ солуми қочоқчиҳои Туркияро, ки ашёи зиёд ба 

Кариноибкий мебурданд, дастгир кардаанд. Дастгиршудаҳоро ба Искандария 

фиристодаанд [145, №20]. 

Рубрикаи дигаре, ки дар баъзе аз шумораҳои рӯзномаи «Бухорои шариф» ба 

назар мерасад, «Ахбори тиҷоратӣ» мебошад. Он бо зерсарлавҳаҳое чун «пунба», 

«пашм», «пӯст», «гӯшт», «равған», «қанд», «гандум», «ҷав», «пая» ва дигар анвои 

зироати кишоварзию чорводорӣ таркиб ёфтааст, ки ҳуруфи сарлавҳаҳо бо ҳуруфи 

матн баробар мебошанд, вале ранги сарлавҳаҳо аз ранги ҳуруфи матн бо баландии 

андак фарқ мекунад.  

«Ахбори тиҷоратӣ» яке аз он рубрикаҳоест, ки ба маромномаи рӯзнома 

мувофиқ буда, бештари вақт дар саҳифаи сеюм ва баъзан дар саҳифаи 3-4 ҷой 

дода шудааст. Хабарҳои онро вазъи бозори ҷаҳон ва минтақа ташкил медиҳад. 

Баъд аз шумораи якум, ин рубрика кам ба назар расад ҳам, маводи онро 

масъалаҳои «Пунба», «Пашм», «Бозори байналмилалии пахта» ва монанди ин 

ташкил медиҳад. Аз шумораи 56 то шумораи 95 ин рубрика фаъолтар шудааст.  

Хусусияти дигари рубрикаи мазкур дар он аст, ки дар зери сарлавҳаҳои 

«Пунба», «Пашм» ва «Равған»-у «Қанд» аз шаҳру вилоят ва кишварҳои  гуногун 

хабарҳо дарҷ гардидааст. Хабарҳоро як ситора, ки дар оғози ҷумла гузошта 
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шудааст ва ҳамчунин номҳои шаҳру вилоят аз ҳам ҷудо мекунад. Дар зер чанд 

намуна:  

Қанд 

    * Киев - 11 май қиммати қанд киллопути 4-45 тин, харидашуда 4-65.  

    *Одес - 11 май-қанд килло заводи Брудский путӣ 4-80 тин, харидашуда 5 сум.  

Гӯшт 

* Маскав -11 май- гӯшти гов путе 5-80 тин ва 8 суму 15 тин, гӯшти гусола 

путе 8-50 тин ва 13 сум.    

Пунба 

* Искандария - 11 май-бозори пунба пойдор аст. 

* Ливерпул - 11 май - бозор аввал сокит буд, баъд боло омад. 

* Ню-Йорк- бозор ширин аст.  

Бо чунин сурат рубрикаҳо дар рӯзномаи «Бухорои шариф» яке аз омилҳои 

шаклсоз мебошанд, ки ҷойгоҳи хоса доранд ва хабарҳои сиёсию иқтисодӣ, 

иҷтимоию фарҳангӣ бо дигар воқеоти муҳими дохиливу хориҷӣ аз тариқи онҳо 

манзури хонандагони Аморати Бухоро гардонида шудааст. 

«Сандуқчаи истихборот» бошад на дар ҳама шумораҳои рӯзнома ба назар 

мерасад. Ин рубрика як навъ василаи иртибот ва мубодилаи калом байни 

муаллифони мактубу мақолаҳо ва идораи рӯзнома мебошад. Зеро дар он сабабҳои 

дарҷ нашудан, таҳрир ва ё ихтисор шудани маводи муаллифони берунӣ ва шарҳу 

тавзеҳи идораи рӯзнома доир ба нигоштаи муаллифон нашр шудааст. Рубрикаи 

мазкур аз шумораи 14 ба нашр оғоз намуда, нахуст бо номи «Сандуқи ахбор» ва 

дар шумораи 15 ба «Сандуқчаи ахбор» табдили ном кардааст. Аз шумораи 19 

«Сандуқчаи истихборот» ном гирифта, то охир бо ҳамин унвон нашр шудааст.  

Доир ба чигунагии рубрикаҳо ё худ сарлавҳаҳои доимӣ дар рӯзномаи 

«Бухорои шариф» А. Набавӣ дар китоби худ «Бухорои шариф» сароғози матбуоти 

миллӣ» таваҷҷуҳи махсус намудааст. Ӯ дар раванди таҳлил дар баробари 

«Телегрофотика», «Ахбори хориҷа», «Ахбори тиҷоратӣ» ва ғайра сармақолаҳо ва 

сарлавҳаҳои дигарро низ ба унвони рубрика шинохтааст. Ҳатто рисолаи машҳури 

тиббии Мирзо Сироҷи Ҳакимро, ки таҳти унвони «Ҳифзулсиҳат» нашр 
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гардидааст, ҳамчун рубрика «номзад» кардааст: «Ҳатто метавон «Мактубҳо» аз 

хонандагон, «Фелятон»-ҳо ва «Ҳифзуссиҳат»-ро низ ба сифати бахши (рубрикаи) 

алоҳида номзад кард, ки мавзуъ ва мақсади умумӣ дошта, онро пайгирӣ 

менамуданд» [77, с. 45]. Воқеан, дар «Бухорои шариф» маводи тарҷума, 

фелетонҳо ва маводи зери унвони «Ҳифзулсиҳат» аҳаммияти маънавӣ доранд, 

вале аз лиҳози қавоиди рӯзномасозӣ ин сарлавҳаҳоро наметавон  ҳамчун  рубрика 

ё худ сарлавҳаи доимӣ унвон кард. Рубрика он аст, ки ҷойи махсус, саҳифаи 

махсус ва хусусияти махсуси худро дорад. Ба монанди «Телегрофотика», «Ахбори 

маҳаллӣ ва Туркистон», «Ахбори хориҷа», «Ахбори дохила», «Ахбори тиҷоратӣ», 

«Сандуқчаи истихборот» ва ғайра. Ҳарчанд ин рубрикаҳо дар рӯзнома баъзан 

тағйири ному ҷой кардаанд, вале ҳамеша бо хусусиятҳои хос нашр гардида, кори 

хонандаро дар интихоби матлаб осон намудаанд. 

Рисолаи машҳури Мирзо Сироҷро низ наметавон ба ҳеҷ ваҷҳ рубрика унвон 

кард, зеро аз рӯйи хусусиятҳои рубрика, ки яке аз он пайвастагӣ аст, дар 

«Ҳифзулсиҳат» дида намешавад. «Ҳифзулсиҳат» номи асари муаллифи мушаххас 

аст, ки дар чанд шумора чоп шудааст. 

Аслан ин гуна маводро дар рӯзномаҳо ба маънои маводи эҳтиётӣ нашр 

мекунанд. Як рисола ва ё достон барои пур кардани саҳифа нашр карда мешавад 

ва дар ҳолати пайдо шудани маводи муҳимтар аз чопи он худдорӣ низ мекунанд. 

Дар таҷрибаи кори рӯзномаву маҷаллаҳо ин гуна усули чопи мавод маъмул аст. 

Яке аз намунаҳои он рисолаи машҳури устод С. Айнӣ – «Таърихи амирони 

манғитияи Бухоро» мебошад, ки дар шумораҳои нашрияи «Шуълаи инқилоб» чоп 

шудааст. Рисолаи мазкур низ пайваста нашр нагардида, баъзан то ду ё се шумораи 

пайиҳам нашр нашудааст. Фаъолияти ҳафтанома қатъ гардид, вале ҳамоно рисола 

ба анҷом нарасида буд. 

«Ҳифзулсиҳат» низ ба монанди ин рисолаҳост, ки на дар ҳама шумораҳо 

нашр шудааст. Нашри рисолаи мазкур аз шумораи 13 оғоз гардида, дар 

шумораҳои 14, 15, 18, 19, 20, 27, 29, 30, 35, 40, 44, 46, 50, 51, 53, 56, 57, 62, 66, 67, 

68, 69, 71, 72, 73, 77, 80, 82, 85, 90, 100, 118, 119 ва 122 идома ёфтааст. Дар 

шумораҳои баъдӣ, унвони «Ҳифзулсиҳат»-ро мо дучор намеоем. Дигар ин ки дар 
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ҳар шуморае, ки «Ҳифзулсиҳат» нашр гардидааст, дар зери унвон ибораи «бақия 

аз нумраҳои қабл» таъкид шудааст ва дар поёни мавод бошад, ишораи «боқӣ 

дорад» зикр шудааст, ки аз идомаи мавод хабар медиҳад. Охирин шуморае, ки 

«Ҳифзулсиҳат» ба нашр расидааст, №122 мебошад, ки дар интиҳои он низ 

таъкиди «боқӣ дорад» ҷойгир шудааст. Дар шумораҳои баъдина ин маводро дучор 

нашудем. Пас, хулоса кардан мумкин аст, ки рисолаи «Ҳифзулсиҳат» низ анҷом 

нашуда, рӯзномаи «Бухорои шариф» аз нашр боз мондааст.  

Ҳамин тавр, рубрикаҳои «Бухорои шариф» бо мазмун, моҳият ва шакл 

ҷавобгӯи талаботи воқеият ва мавзуоти рӯз буда, нашри пайвастаи онҳо кори 

хонандаро дар интихоби мавод ва мутолиаи он осон намудаанд. Ҳамзамон 

навоварӣ, муъҷазият ва вижагиҳои ҳар як рубрика дар нашри рӯзнома ҷойгоҳи хос 

дошта, на танҳо ҷанбаҳои шаклии рӯзномаро ороиш додааст, балки дар 

гурӯҳбандӣ ва типсозии маводи нашрия мусоидат намудааст. 

Сарлавҳаҳо. Дар рӯзномаи «Бухорои шариф», махсусан, дар ороиши он 

нақши сарлавҳа, рубрика ва зерсарлавҳаҳо назаррас аст, зеро интихоб ва 

ҷобаҷогузории сарлавҳаҳо ба намои рӯзнома зебоӣ ва гуногунӣ зам намуда, 

якрангии шакли онро аз байн бурдааст. Ин зебоӣ дар саҳифаҳои дуюму сеюм 

ҷилои тоза дорад. Саҳифаҳо аз эълону реклом ва аз нақшаву чорчӯбаҳо орӣ буда, 

дар бештари маврид (96-98%) танҳо матнро фаро гирифтаанд. Саҳифаи аввалу 

охир, ки дар онҳо паспорт ва эълонот бартарӣ доранд, нақши сарлавҳа чандон 

намоён нест. 

Тибқи пажӯҳиши муҳаққиқон сарлавҳа, аслан, барои аз якдигар ҷудо 

кардани мавод ва чашмрас намудани матн истифода мешавад. Вале ҷобаҷогузорӣ, 

интихоби ҳарфҳо ва устокорона чидани ҳуруфи сарлавҳа на танҳо маводро аз ҳам 

ҷудо месозад, балки саҳифаро зебо ва диданӣ низ мегардонад. Ба ин маънӣ, А. 

Саъдуллоев  чунин навиштааст: «Дар газетасозии муосир ба ҳуруфи сарлавҳа 

эътибори хоса медиҳанд. Бе муболиға гуфтан мумкин аст, ки шрифт симои 

газетаро муайян мекунад» [100, с. 42]. Ин таъкиди муҳаққиқро мо на танҳо дар 

ҳуруфи сарлавҳаҳои асосӣ, балки дар зерсарлавҳаҳо низ мушоҳида мекунем, ки 

сарлавҳа бо як ҳуруф ва бо ранги баланду чиниши хоси шрифт, зерсарлавҳа бо 
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ҳуруфи хурдтару ранги нисбатан паст ва ҳуруфи матн бошад комилан бо ранги 

дигар тарҳрезӣ шудааст. Барои мисол мо метавонем аз мақолаҳои «Муросилоти 

Истамбул» ва зерсарлавҳаҳои он, «Тарақии кобинҳо» ва «Ҳифзулсиҳат» бо 

зерсарлавҳааш ёдрас шавем, ки дар шумораи 66 дар саҳифаҳои 2 ва 3 ба нашр 

расидаанд. Инчунин сарлавҳаҳои «Ахбори Дума», «Вазоиф», «Тартиб лозим аст», 

«Чӣ бояд кард?», «Мактубҳо», «Аснои сафар», «Пунбакорӣ», «Мусоҳибаи хаёлӣ», 

«Мактуб», «Вазифашиносӣ», «Қавоиди форсия», «Ҷидду ҷаҳд», «Ахбори 

Усмонӣ»,  «Шеъри мансур»  ва ғайра нишон медиҳанд, ки дар баробари ҷудо 

намудани як матн аз матни дигар бо устокорӣ ва чиниши ҳуруфот ба саҳифа тарҳи 

зебо бахшида, матолибро намо додааст.  

Нуктаи дигарро низ лозим аст таъкид намоям: дар рӯзноманигории муосир 

сарлавҳаро «ними муваффақият» мегӯянд, ки бо кӯтоҳ, ҷозиб ва ҷолибияти худ ба 

мавод ва рӯзнома нуфузи дигар мебахшад. Тавре муҳаққиқи ҷавон Х.Сафаров 

навиштааст: «дараҷаи мутолиаи рӯзнома аз техникаи дизайн, сарлавҳа ва 

гузоштани он дар саҳифаи рӯзнома вобаста аст» [95, с. 18]. Ҳатто дар рӯзнома-

нигории муосир, иддае аз муаллифон барои ҳангома аз сарлавҳаҳое кор мегиранд, 

ки ба номи ин ё он шахсият часпоиш дошта, ба ҷалби диққати мардум равона 

шудаанд. Албатта, дар «Бухорои шариф» чунин нест, балки аксари сарлавҳаҳои 

он аз як калима иборат мебошанд. Ба монанди «Ифтитоҳ», «Мулоҳиза!», 

«Фурсат», «Вазоиф», «Таҳайюр», «Одот», «Вазифашиносӣ» ва ғайра. Инчунин 

сарлавҳаҳои аз ду калима таркибёфта низ дар нашрия ҷой доранд, ки «Ғояи 

омол», «Дину мазҳаб», «Таҷдиди матлаъ», «Мусоҳибаи илмия», «Ислоҳи 

мадорис», «Муаллим ва таълим», «Маслаки Татбиб» ва ғайра аз зумраи онҳо 

мебошанд. Ин шакли сарлавҳасозӣ, ки ҳунари касбиро мехоҳад, ҳам аз ҷиҳати 

маъно ва ҳам шакл ҷолибу муассир аст. 

Бо назардошти ин баррасиҳо метавон хулоса кард, ки дар рӯзномаи 

«Бухорои шариф» интихоби сарлавҳа ва сарлавҳасозӣ бо санъати хос шакл 

гирифта, интихоби дуруст ва тарҳрезии он дар саҳифа ҳам боиси ороиш ва ҳам 

таваҷҷуҳи хонанда гардидааст.  
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Аломоти имлоӣ ва тасвирҳо. Дар «Бухорои шариф» масъалаи 

аломатгузории матн аз нуктаҳои муҳим буда, дар бештари ҳолат аломатҳои савол 

(?), хитоб (!), баён (:), нуқта (.), се нуқта (...), вергул (,), нуқтавергул (;), тире (-), 

дефис (–) ва амсоли он истифода шудаанд. Ҳамчунин ҳолатҳое низ дучор меоянд, 

ки аломатҳои имлоӣ саҳван ва ё бо сабаби техникӣ афтидаанд. Намунаи ин гуна 

матнҳоро, ки аломатҳои имлоӣ дар онҳо тибқи қавоиди имло истифода шудааст, 

метавон дар мақолаҳои «Чӣ бояд кард?», «Дигарон чӣ карданд?», «Тартиб лозим 

аст!», «Мулоҳиза!», «Эътироз:» ва амсоли инҳо ба мушоҳида гирифт. 

Мавриди зикр аст, ки аломатҳои имлоӣ дар матнҳои хусусияти хабарӣ 

дошта, ки зери рубрикаҳои «Ахбори маҳаллӣ ва Туркистон», «Ахбори тиҷоратӣ» 

ва «Ахбори хориҷа» нашр гардидаанд, камтар истифода шудааст. Вале дар 

мақолаҳои саҳифаи аввал ва ё сармақолаҳо аломати имло ба таври бояду шояд 

истифода шудааст, ба истиснои ғалатҳои техникӣ ё иштибоҳу саҳви кормандон.  

Дар рӯзнома новобаста аз мушкилоти зиёди техникӣ тасвирҳо низ ба назар 

мерасанд. Аз ҷумла, дар хабару эълонҳои дорои хусусияти бозорӣ ва рекломҳои 

ширкату ташкилотҳои тиҷоратӣ ва сайёҳӣ суратҳоро дидан мумкин аст, ки 

вобаста ба шароити давру замон истифода шудаанд.   

Истифодаи тасвир аз шумораи 6 бо тасвири муҳр дар эълони корхонаи 

муҳрсозӣ оғоз гардидааст. Ин эълон дар шумораҳои 7, 8, 9, 10, 13, 14 ва 16 давом 

кардааст. Инчунин тасвири кӯдаки болдор ва хомадардаст, ки дар эътиқодоти 

насорову масеҳият рамзи фаришта мебошад, дар эълони мағозаи фурӯши соат ва 

граммофон ҷой дода шудааст. Эълони мазкур таҳти унвони «Мағозаи ғромуфун 

ва соъат» аз саҳифаи якуми шумораи 20 оғоз ва дар шумораҳои баъдӣ ба саҳифаи 

чорум кӯчонида шудааст. Дар зери тасвири кӯдаки болдор «малоикаи нависанда» 

навишта шудааст. Ин эълон дар бештари шумораҳои рӯзнома ҷой дорад ва онро 

яке аз эълонҳои доимии рӯзнома номидан мумкин аст, ки ба истиснои чанд 

шумораи ҷудогона қариб дар ҳамаи шумораҳои рӯзнома такроран чоп шудааст. 

Аз шумораи 83 дар паҳлуи ибораи «малоикаи нависанда» тасвири граммофон 

ҷойгир шудааст ва то охирин шумораҳои рӯзнома бо чунин шакл нашр шудааст. 
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Баъд аз шумораҳои 80, дар саҳифаи 4 эълони корхонаи кафшдӯзӣ бо 

тасвири мӯза ба табъ расида, дар шумораҳои баъдина чопи ин тасвир низ идома 

ёфтааст. 

Ҳамзамон рӯзнома суратҳои шахсиятҳоро низ инъикос намудааст, ки 

расмҳои сароянда ва навозандаи мумтоз Собир Набӣ (№№22, 23, 24, 25, 26, 27 дар 

саҳифаи аввал) аз намунаи онҳост. Ин суратҳо дар эълоне, ки унвони «Тамошо»-

ро дорад, истифода шуда, мардумро ба консерте, ки 8 апрел бар Бухоро баргузор 

мегардид, даъват мекунад. Ҳамчунин, дар эълони ширкати атриёту собунҳои 

«Гулҷаҳон» акси бонуе ба нашр расидааст, ки ҳам ба зебоӣ акс ва ҳам ба сифати 

волои сурат, ки он сад сол қабл аккосӣ шудааст, ҷои ҳайрат аст. Илова бар ин, дар 

шумораҳои охири рӯзнома тасвирҳои гуногун низ ба нашр расидаанд.  

 Рӯзнома бо чунин усул дар миёни аҳолии Бухоро ва атрофи он шуҳрат 

пайдо намуда, хонандагонро рӯз то рӯз ба сӯи андешаҳои созанда ҷалб мекард. 

«Бухорои шариф» дар миёни аҳолӣ бо рӯҳияи волои тараққихоҳона, инъикоси 

арзишҳои миллию динӣ, бедор намудани ҳувияти тоҷикӣ – форсӣ, иттиҳоди 

миллӣ, нишон додани роҳҳои расидан ба зиндагии шоиста, ислоҳи маорифу 

фарҳанг, рушди тиҷорату иқтисод, танзими маросимоти динию мардумӣ, маҳкум 

намудани хурофотпарастии динию мазҳабӣ ва дар маҷмуъ бо афкори ҷадид ошно 

намуд. Рӯзнома аз рӯзи аввал тараққихоҳ будани худро таъкид намуда, ба сӯйи 

фардои дурахшон роҳ нишон медод. 

Вобаста ба ин, муҳаққиқ Қ. Шарифзода қайд мекунад, ки «ҳарчанд дар 

таъйиноти мазкур таъкиде ба нашрияи афкори ҷадидон будани «Бухорои шариф» 

ишорае нест, вале аз сатрҳои мақолаи «Ғояи омол», ... дарёфтани ин маънӣ 

мушкиле надорад» [123, с. 287]. Воқеан, дуруст аст, ки мақолаи «Ғояи омол» 

«нашрияи афкори ҷадидон будани «Бухорои шариф»-ро бозгӯ мекунад, вале 

«Бухорои шариф» низ аз шумораи аввал то охирин шумора рӯзномаи 

тараққихоҳон будани худро таъкид намудааст. Ин ғоя барои рӯзнома чун роҳи 

муқаддас ва эҳёи худшиносию худогоҳии миллат дар марҳилаи ҳассоси таърихӣ 

маҳсуб мешуд ва онро нашрия аз шумораи якум то шумораи охир, дар зери 

шиносномаи рӯзнома, дар эълони «мақолоти муғоира бо маслаки тараққихоҳона 
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дарҷ нахоҳанд гардид» [145, №1] возеҳ намудааст. Ин эълон нишондиҳандаи он 

аст, ки рӯзномаи «Бухорои шариф» минбари таҷаддудхоҳон ва навгароёну 

равшанфикрони бухорӣ буда, мардумро ба ин маслаки воло ошно менамуд. 

«Бухорои шариф» ба нигоштаи Наҷмиддини Ковиёнӣ «ношири афкор ва 

андешаҳои рӯшанфикрон ва таҷаддудхоҳони бухороӣ буд», ки «огоҳ сохтани 

мардуми Вароруд ва Туркистон аз авзоъ ва аҳволи минтақа ва ҷаҳон, бедор ва 

босавод сохтани ҷавонони Бухоро, саъй дар роҳи тарвиҷи улуми динӣ ва дунявӣ, 

густариши маориф, ... мубориза алайҳи ҷаҳл ва хурофотпарастӣ ... ва даъвати 

мусулмонон ба ваҳдат» [47, с.38] аз ҳадафҳои он маҳсуб мешуд. 

Афкоре, ки рӯзномаи «Бухорои шариф» дар он замон таблиғ менамуд, на 

танҳо ба мардуми тоҷик, балки ба сокинони кулли минтақа зарур ва аҳаммиятнок 

буд, зеро рӯз то рӯз арзишҳои давлатию динии мардум, шарофати инсонии 

миллату халқиятҳо ва ҳақиқати таърихии минтақа зери таъсири афкори бегона ва 

таҳти ғубори пантуркизм тира мешуд. Мавқеъгирии фаъолу боҷуръатонаи 

«Бухорои шариф» боис шуда буд, ки рӯзномаро мардум аз даст ба даст, аз хона ба 

хона ва аз масҷид ба масҷид гардонда, мутолеа менамуданд. Нуфузу обрӯ ва 

овозаи рӯзнома аз ҷуғрофиёи Аморати Бухоро баромада, ба минтақаи зери нуфузи 

забони форсӣ паҳн мешуд. Муҳаққиқ П. Гулмуродзода нуфузи рӯзномаро чунин 

маънидод намудааст: «Бухорои шариф» на танҳо дар қаламрави аморату байни 

мардумони Осиёи Миёна, балки Эрону Афғонистон, Русияву Ҳиндустон ва 

Қафқозу Туркия ва дигар мамлакатҳои мусулмонӣ ном баровард» [28, с. 118]. Ин 

нуктаи муҳим, ки муҳаққиқ баён намудааст, бе шубҳа дуруст мебошад, зеро дар 

рӯзнома дар баробари арзиши обуна барои муштариёни дохили аморат, қимати 

ҳар як нусхаи газета барои хонандагони атроф ва хориҷа низ нишон дода шудааст. 

Инчунин паҳн шудани рӯзномаро ба берун аз шаҳри Бухоро бо он метавон собит 

намуд, ки дар рӯзнома мактубҳои зиёде аз шаҳру билоди дигар, ба монанди 

Самарқанд, Ишқобод, Қуқанд, Қаракӯл, Хуҷанд, Кӯлоб, Тошканд, Ғиждувон, 

Кармина, Фарғона ва Афғонистону Эрону Қафқоз низ нашр шудааст.  

Мактубҳо низ хусусияти тараққихоҳона дошта, андешаҳои пешрафта ва 

масъалаҳои мактабу маориф, рӯзномаву маҷалла ва дигар унсурҳои 
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таҷаддудхоҳонаро инъикос намудаанд. Барои мисол аз мактубе, ки дар шумораи 

75-и рӯзнома нашр шудааст, намуна меорем, ки аз Фарғона ба идораи рӯзнома 

расида, дар он перомуни зарурати матбуот сухан меравад: «Маълум ба хотири 

ҳақоиқшиносу макшуфзамоири дақоиқиқтинос аст, ки ҳусули тараққиёти миллия 

ба тавассути (ғазита) ва (журнал) аст. На мавқуф ба кашфу каромат! Ва ҳавоиҷи 

диния мавқуф ба китоболоти улуму фунун аст, на марбут ба авҳому хаёлоту 

ҷунун! Дар ҳар ҷои дунё ҳама миллал эҳтимом ба матбуот мекунанд. Пас, издиёди 

матбуот аз аҳми заруриёт аст, зеро матбуот инсонро аз соири ҳайвоноту оламро аз 

ҷоҳилу маданиро аз бадавӣ имтиёз медиҳад. Қавме ки ӯро матбуот набошад ва 

матбуотро надонанд, онҳо дар зумраи ояи карима «Кар, лол, куранд, ақл 

надоранд» дохил ҳастанд. Хусусан, замоне ки мо дар он замон ҳастем... Зеро 

миллатҳои рӯйи дунё эҳтиёҷоти миллӣ ва диниро ба тавассути матбуот ба низори 

омма арз менамоянд ва ба талоқии афкор ба ҳусули натоиҷ мерасанд. Ва лиҳозо 

баъзе уламои бобасират зарурӣ будани ғазиту журналро аз ояи «Мушовара кун бо 

онҳо дар амр» истидлол менамоянд... Умеди восиқ аз уламои соҳибфикрат ин аст, 

ки дар ҳама вақт ба кутуби нофеъа ва ба ҷароиди муфида иштиғол варзида, 

эҳтиёҷи диниву миллиро баён фармоянд ва ... ба танвири афкори муслимин саъйи 

балеғ намоянд...» [145, №75]. Мактуби мазкур, саропо эҳсосу алам буда, бо имзои 

мустаори «Муҳиқ» нашр гардидааст. Ин мактуб дар замоне дарҷ гардидааст, ки 

барои мардуми аморат сухани рӯҳониён чун қонун таъсир дошт, вале новобаста аз 

мавҷуд будани хатар мактубро нашр ва пешкаши хонанда намудаанд. Нашри 

ингуна мавод барои рӯзнома бисёр душвор буд, зеро он дар миёни ду хоҷа қарор 

дошт: ҳукумати амир, ки аз ояндаи аморати худ дар ҳарос буд ва элчихонаи рус, 

ки рушди афкори миллиро ба ҳеҷ ваҷҳ намехост. Пас, рӯзнома миёни ду қудрати 

таъсиргузор – обу оташ маводи мутобиқ ба афкори таҷаддудхоҳонро нашр 

мекард. П. Гулмуродзода хуб таъкид намудааст: «Мирзо Ҷалол, аз як тараф, бо 

таъкиди аз доираи Қуръони шариф ва аҳкоми ислом берун набаромадан ҳукумату 

рӯҳониёни Бухороро аз рӯзномаи аҳли ислом будани «Бухорои шариф» 

хотирҷамъ карда бошад, аз тарафи дигар, бо нияти иттилои доимӣ додан аз 

ярмаркаҳо, молҳои тиҷоратии дохилию хориҷӣ кормандони сафорати Русияро 
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дилпур месохт, ки ин рӯзнома ҳамчун нашрияҳои расмии ҳукумати подшоҳӣ дар 

Туркистон ба манфиати онҳо хидмат хоҳад кард» [28, с. 119]. Дар ин шароит 

нашр намудани рӯзнома ва он ҳам бо афкори мухолифи ду қудрат аз ҳайати корӣ 

ҳам ҷуръати волои эҷодӣ ва ҳам худгузаштагиро тақозо менамуд. Бо ин вуҷуд, 

муаллифон тавонистаанд, ки хостаҳои худро ба мардум бирасонанд, онҳоро ба 

худшиносӣ, рушду нумӯи зеҳнӣ ва талаби касбу ҳунар даъват намоянд.  

Боиси зикр аст, ки дар ин росто хидматҳои софдилонаи Мирзо Ҷалол 

Юсуфзода бағоят муҳим, созанда ва таъсиргузор мебошанд. Ӯ дар баробари 

мусофир буданаш дар Бухоро бо мақолаҳои пурмуҳтавои намакини худ баромад 

намуда, дар ростои мутаассибони бухорӣ истодагарӣ карда тавонист. П. 

Гулмуродзода дуруст навиштааст, ки «барои ба ҳар ҷузъиёти ҳаёти иҷтимоӣ бо 

чашми ибрат назар кардан раҳнамун месохт, аз саҳифаҳои таърих панд гирифтан 

ва аз таҷрибаи дигарон баҳра бардошта, ба ислоҳи камбуду норасоиҳои хеш 

пардохтанро талқин мекард» [28, с. 119].  

Бо чунин тарз, рӯзномаи «Бухорои шариф» дар Аморати Бухоро рӯи нашр 

омада, бо мақолаву хабар, гузоришу мактуб, шеъру ҳикоя ва тарҷумаҳо дар 

ботини мардуми минтақа ҳисси худшиносиро бедор ва дар тафаккури онҳо 

инқилоби фикрӣ созмон дод. Инқилобе, ки миллатро аз қавм, асолатро аз разолат, 

озодиро аз асорат, динро аз хурофот, рӯшаниро аз зулмот, ҳалолро аз ҳаром ва 

адолатро аз зулм ҷудо менамуд. 

Ба ин тариқ, рӯзнома бо банду баст, саҳифаҳои муҷалло, сарлавҳаҳои 

чашмгиру пурмуҳтавои худ фаъолияти Аморати Бухороро дар зеҳни мардум 

нокифоят тасвир кард. Ин раванд ҳам барои аморат ва ҳам барои Ҳукумати 

подшоҳии Русия хатарнок мешуд. Зеро «Бухорои шариф» аслан барои рушди 

соҳаҳои кишоварзӣ пешбинӣ шуда буд, вале андешаҳои миллӣ – навгароёна бар 

интизороти Элчихонаи рус ва арки Бухоро бартарӣ пайдо намуд. Пас, ду ниҳоди 

муқтадири вақт роҳи халосӣ аз ин «муфаттиш»-ро дар баста шудани он диданд. 
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1.3. Омилҳои аз нашр бозмондани рӯзнома 

 

Масъалаи қатъи фаъолияти нахустрӯзномаи тоҷикӣ, омилҳои суқут ва 

теъдоди дақиқи шумораҳои нашршудаи ҷарида аз масъалаҳое мебошанд, ки бо 

вуҷуди таълифоти мақолаву рисолаҳои гуногун, боз ҳам ҷавҳари каломи устод 

Айнӣ, ки навишта буд: «Бухорои шариф» аз 4 рабеъулохири 1330 ҳиҷрӣ то 7 

сафари 1331, мутобиқи 2 январи соли 1913, ҷамъан 153 рақам баромада, ҳалок 

шуд» [13, с. 128], бетағйир мондааст. Ҳар нафаре, ки дар ин маврид матлабе 

навишта бошад, албатта асоси афкори ӯро нишондоди устод Айнӣ ҷанбаи илмӣ 

мебахшад. 

Шумораи аввали нашр, тартиби ба табъ расидан, омилҳои аз нашр 

бозмондани рӯзнома, шумораҳои чопшуда, шумораҳои дастрас ва монанди инҳо, 

ки аз масъалаҳои муҳими таърихи як нашрия маҳсуб мешаванд, дар тамоми 

сарчашмаву адабиёти баъдина якранг аст. Ҳарчанд талошҳои навгӯӣ сурат 

гирифтааст, вале ҳамоно сухани аслӣ марбут ба як сарчашма аст. 

Дар нигоштаҳои иддае аз муҳаққиқони тоҷик, омилҳои суқути рӯзнома ба се 

ишораи устод Айнӣ: танвири афкори мардум; мисли муфаттиш ҷилва кардан дар 

ҷашми Ҳукумати амир; бар хилофи интизориҳои элчихонаи рус амал кардани 

рӯзнома [11, с. 147], ки дар ҷилди Х-и «Куллиёт» зикр шудааст, марбут дониста 

мешавад. Ҳамзамон иддаи дигари муҳаққиқон дар баробари фишорҳои сиёсӣ яке 

аз омилҳои аслии баста шудани рӯзномаро дар мушкилоти молӣ дониста, онро 

қабл аз ҳама, ба даст кашидани Левин аз идомаи нашри «Бухорои шариф» рабт 

медиҳанд, ки гӯё ин амали Левин ба иттиҳоди ҷавонбухориён боис шуда, кори 

нашри рӯзномаро минбаъд ба дасти худ гирифтаанд. 

Ин назария, дар пажӯҳишоти иддае аз муҳаққиқон то ҳадди иттиҳомоти 

ноадолатона дар ростои ношири яҳудитабор Левин Л.Н.  печида, шахсияти ӯ ба 

сифати инсони манфиатҷӯю сармояталаб тасвир ёфтааст. Ин фаҳм дар 

нигоштаҳои муҳаққиқон бо ҷумлаҳои «фоидаи моддии вай камӣ кард» [114, с. 

280], «дид, ки аз чопи нашрия фоида камтар ба даст меояд» [122, с. 31] ва 
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монанди инҳо инъикос шудааст. Ин дар ҳолест, ки 115 шумораи нахустрӯзномаи 

тоҷикӣ аз ҷониби Левин ба нашр расонда шуд.  

Ковишҳои мо нишон дод, ки тавлиди ин андешаҳо низ аз як нигоштаи устод 

Айнӣ сарчашма гирифааст, ки чунин аст: «онҳо аввал мудири матбааи Когон 

Левини яҳудиро дида, ба вай аз нашри рӯзнома ваъдаи манфиати зиёд нишон 

дода, ӯро ба майдон андохтанд. Левин ба умеди фоида ба майдон баромада, дар 

ин бора ба элчихона муроҷиат кард» [12, с. 160]. Ин андешаи устод, ки аслан, 

тарҷумаи нусхаи ӯзбекии китоби устод аст, мояи ба иттиҳом кашидани Левин аз 

ҷониби муҳаққиқон шудааст. Аммо аксари муҳаққиқон ишораи дигари устодро, 

ки ба таври возеҳ дар саҳифаи 125-и «Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро» ба 

таври зайл омадааст: «дигарон маънан ва моддатан ба қадри имкон муовинат 

карданӣ шудаанд»-ро сарфи назар намуда, иттиҳоми беасосро танҳо болои 

шахсияти Левин таҳвил карданӣ шудаанд. Аз ин ишораи устод бармеояд, ки 

Левин қабл аз нашри рӯзнома интизориҳои «муовинат» доштааст ва таҳқиқот 

маълум намуд, ки ҳатто дар ин замина ваъдаи мутақоидона низ шудааст. 

Ҳарчанд то ҳол пажӯҳиши нисбатан мукаммали бойгонишиносӣ доир ба ин 

масъала анҷом нашудааст, вале ташхису таҳлили маводи дастраси нашрия моро ба 

маҳфилҳои машваратӣ ва рӯзҳои қабл аз нашри рӯзнома ошно месозад, ки сухани 

устод Айнӣ - «дигарон маънан ва моддатан ба қадри имкон муовинат карданӣ 

шудаанд»-ро тақвият менамояд ва собит месозад, ки Левин дар қазияи нашри 

«Бухорои шариф» то ҳадде фирефта шудааст.   

Аз рӯйи нигоштаҳои худи Левин қабл аз нашри рӯзнома дар манзили яке аз 

саркардагони ин ғоя, ки бо исми мустаори «М. Ҳ. Х. М. Б.» ёдоварӣ шудааст, ба ӯ 

«як даста аз бухороиҳо» ваъдаи маблағгузорӣ намудаанд, вале бо гузашти 4 моҳ 

аз нашри мунтазами рӯзнома он «бухороиҳо» натанҳо уҳдадории худро дар назди 

ҳайат ва рӯзнома иҷро накардаанд, балки дар роҳи нашри «Бухорои шариф» ба 

мухолифат пардохтаанд. Дар ин хусус худи Левин чунин ёдрас шудааст: «Як 

даста аз бухороиҳо боястӣ, ки ба рӯзнома муовинат намоянд ва ин масъала дар 

манзили ҷаноби М. Ҳ. Х. М. Б. қатъ шуда буд. Лекин баъд  ин даста  аз муовинат 

имтиноъ намуд. Аммо ношир боз аз кори худ даст накашида ва ин корро танҳо ба 
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уҳдаи худ бардошта» [145, №103]. Ин навиштаи Левин собит месозад, ки дар 

иқдоми нашри рӯзнома ва талошҳо ҷиҳати пойдории он Левин танҳо мондааст ва 

дастандаркорони дигар, ки  «боястӣ, ки ба рӯзнома муовинат» менамуданд, худро 

канор зада, хилофи нашри рӯзнома мавқеъ гирифтаанд. (Замимаи 5) 

Тавре дар фасли дуюми рисола баррасӣ гардид, дар ҳама давру замон 

масъалаи маблағгузорӣ дар кори табъу нашри рӯзнома аз умдатарин масоил 

маҳсуб шуда, аз хароҷоти коғази нашр, то хизмати хабарнигорон, мураттибу 

муҳаррир, мутарҷим, кори нашриёт, молиёт, мубаллиғ ва амсоли ин масрафи 

молиявиро тақозо мекунад. Дар шароити кунунии вусъати техникаву 

технологияҳои соҳаи табъу нашр низ ин масрафҳои ибтидоӣ сармоягузориро 

талаб мекунад ва мушкилот дониста мешавад. 

Ба таъхир афтодани маблағгузории «як даста аз бухороиҳо», ки бар ношир 

зарарҳои зиёди молиявӣ дошт, боиси нашри номунтазами рӯзнома мегардад. 

Фурӯши рӯзнома дар ҳамон вақт наметавонист хароҷоти аслии онро пӯшонад, 

зеро мардум рӯзномаро ба таври комил харидорӣ намекард. Гузашта аз ин, маҳз 

бо дахолату ваъдаи маблағгузории ҳамон дастаи бухороиҳо арзиши аслии 

рӯзнома, ки идораи нашрия пешбинӣ намуда буд, то 40 фисад поён бурда шуд 

[145, №103]. Вале ҳамоно ҷавонбухориҳо хомӯш буданд ва Левин бошад аз нашри 

нахустрӯзномаи тоҷикӣ даст намебардошт.  

Чунин шакл гирифтани кори ҳайати тадорукотӣ ба нашри рӯзнома ва дастаи 

корию эҷодӣ низ таъсири манфӣ мерасонад. Маҳз ин омил боиси тарки кор 

намудани мураттибон - кормандони техникӣ шуд, ки аз хориҷи аморат барои 

нашри рӯзнома даъват шуда буданд. Ҳамчунин тарҷумони рӯзнома, ки аз 

расонаҳои хориҷӣ барои нашрия маводи муҳимро бозгардон ва тарҷума мекард, 

ногузир аз кор мураххас шуд. 

Набудани мураттиб ва мутарҷим, ки дар ҳама давру замон аз афроди 

муҳими табъу нашри рӯзнома маҳсуб мешаванд, беихтиёр монеаи ҷиддӣ дар роҳи 

нашри босифат ва пурмуҳтавои рӯзнома мегардад, зеро мутарҷим хабару 

маълумоти мавриди назари муҳаррирро тарҷумаву таҳия намуда, мураттиб 
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саҳафоти рӯзнома, шакли ороиш, ҳуруфи матн, ҳуруфи сарлавҳа, сутунҳои 

рӯзнома ва умуман банду басти нашрияро танзим мекунад.  

Дар як вақт аз кор мураххас шудани мутарҷим ва мураттиб боиси муаммои 

ҷиддӣ дар нашри ҳар як рӯзнома маҳсуб мешавад. Илова бар ин боиси коҳиши 

сифати кори нашрия мешавад. Ин раванд аз ҷониби ношир ба таври зайл ташреҳ 

шудааст: «дар аввали кор қиммати солиёнаи рӯзномаро мехостем 10 сум 

бигузорем. Лекин баъзе маъорифину мутамаддини Бухоро муовинати худро ба 

рӯзнома ваъда дода буданд, ба ин ҷиҳат қиммати рӯзнома шаш сум муайян шуд... 

Набудани ин шароит муҷиби хисорат гардида ва маро маҷбур намуд, ки 

рӯзномаро дар ҳафтае се рӯз нашр намоям» [145, №103]. 

Ин раванд – канорагирӣ аз иҷрои уҳдадорӣ ва ба мухолифат пардохтани 

ҳамандешагон дар баробари проблемаҳои дохилии нашрия боиси норозигии 

хонандагони рӯзнома гардид, ки қаблан ба нашрия солона ва шашмоҳа обуна 

шуда буданд. Хонандагон барои мунтазам дастрас накардани шумораҳои рӯзнома 

бо муҳаррир ва ношир - Мирзо Ҷалол ва Левин мубоҳисаву мунозира намуда, 

ҳатто онҳоро ба фиребкорӣ ва дурӯғгӯӣ муттаҳам мекарданд. Ин мубоҳисаҳо боис 

шудааст, ки Мирзо Ҷалол дар ду маврид: дар шумораҳои №103 ва №111 ба 

хонандагони рӯзнома муроҷиат намуда, худро масъули мазмуну муҳтавои 

рӯзнома дониста, кам нашр шудан ва ё таъхир дар нашри рӯзномаро ба ношир 

рабт додааст.  

Левин бошад, мушкилоти нашри рӯзномаро ба таври зайл тавзеҳ намудааст: 

«кори рӯзнома кори душворе аст, махсусан дар Бухоро. Масалан, яке аз асбоби 

ишкол, ин ки мураттиби маҳаллӣ дар ин ҷо нест. Бояд мураттибро аз ҷои дигар 

овард ва то вақте ки ... мо муҳтоҷ ба дигарон шавем, кори мо ҳамин тавр ланг 

хоҳад рафт. Ғайр аз душвориҳои моддӣ, ҷадидияти ин кор дар Бухоро муҷиби 

баъзе лангишҳо мешавад.  

Ман ҳеҷ касро фиреб надодаам. Ман ҳозирам, ки пули ашхосеро, ки 

гирифтани ин рӯзномаро барои худ зарар медонанд, баргардонам.  
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Ман ба муовинати маънавии маорифини мамлакат умедворам. Умедворам, 

ки ба муовинати умум метавон ин рӯзномаи воҳидро дар Бухоро пойдор намоем» 

[145, №103]. 

 Ин даъвои Левин моро ба мушкилоти аслии кори нашри рӯзномаи «Бухорои 

шариф» ошно намуда, нишон медиҳад, ки рӯзнома аз лиҳози моддию маънавӣ ва 

техникию тахассусӣ дар буҳрон қарор доштааст. Сарпечӣ аз уҳдадории 

маблағгузорӣ ва мухолифатҳои фикрӣ боиси он шудааст, ки Левин ҳамчун ношир 

дар ростои даъвии обуначиён мондааст. Илова бар ин маълум мешавад, ки Левин 

барои нашри рӯзномаи «Бухорои шариф» ҳадафҳои фаротар аз манофеи моддӣ 

доштааст. Аз зикри «умедворам, ки ба муовинати умум метавон ин рӯзномаи 

воҳидро дар Бухоро пойдор намоем» маълум мешавад, ки ӯ на шахси 

манфиатпараст, балки шахсияти фарҳангию маърифатсолор низ будааст. 

Бар замми мушкилоти пешбининашуда ва мавқеъивазкунии «баъзе 

маъорифину мутамаддини Бухоро» Левин тавонист, ки нашрияро аз 11 март то 28 

августи соли 1912 – дар муддати 171 рӯз то шумораи 115 ба нашр расонад. То 

шумораи 115, тамоми харҷу масрафи молиявии чопи рӯзнома аз ҷониби Левин 

анҷом шуда, нашри замимаи «Тӯрон» низ ба хотири пӯшонидани хароҷоти 

молиявии ношир тарҳрезӣ шудааст. Ҳамзамон дар раванди чопи рӯзнома ҳолатҳое 

низ пеш омадааст, ки ҳайати муассисони нашрия ба ду гурӯҳи мухолиф ҷудо 

шуда, ҳатто нашр шудан ё нашудани рӯзномаро низ ба баҳс гирифтаанд: «аҷибтар 

ин ки онҳо, ки ваъдаи муовинат дода буданд, дар ивази муовинат бо илқои 

шубҳаҳои беасл мардумро ҳам мехоҳанд берағбат намоянд» [145, №103]. 

Баъд аз нашри шумораи 111 рӯзнома 5 рӯз таътил намуда, бо гузашти 5 рӯз, 

аз 14 августи соли 1912, шумораи 112-и рӯзнома, ки ба 15-уми моҳи рамазон 

мувофиқ аст, ба нашр расидааст. Дар шумораи мазкур аз ташкил шудани ширкати 

саҳҳомӣ, ки ба хотири дастгирии рӯзнома созмон ёфта буд, эълон карда мешавад. 

Ширкати саҳҳомии мазкур 90 саҳмия - варақаи садсумиро ба фурӯш гузошта, 

марҳилаи харидории онро ба се давра муайян намуда буд. Тартиби хариди 

саҳмияҳо чунин нишон дода шудааст: «...Баъзе аз тараққихоҳону арбоби ҳиммату 

ҳамияти Бухоро ба хоҳиши пойдории ин рӯзнома қарор гузоштаанд, ки навад адад 
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билети садсумӣ фурӯхта, ба таври ширкат махориҷи рӯзномаро ба ӯҳда бигиранд. 

Маблағе, ки аз билетҳо ҷамъ шуда, дар бонк гузошта мешавад. Ҷамоати 

муштаракин ҳам ҳар шаш моҳ як мартаба ҷамъ шуда, муҳосиботи идораро 

расидагӣ хоҳанд намуд. Ҳамаи аъзо ҳақи ин муҳосабаро доранд... 

 Ашхосе ки мехоҳанд иштирок намоянд, ибтидо даҳ сӯм дода қабзи 

муваққатӣ бояд бигиранд. Баъд аз чоп шудани билетҳои расмӣ чиҳил суми дигар 

дода, билети шашмоҳа хоҳанд гирифт, ки дар охири шаш моҳ панҷоҳ суми дигар 

адо намуда, билети садсӯмӣ дарёфт намоянд» [145, №112]. 

Бо чунин зайл ширкати саҳҳомии таъсиснамудаи ҷавонбухориён, аз 12 

сентябри соли 1912 – аз шумораи 116 нашри рӯзномаи «Бухорои шариф»-ро бар 

уҳдаи худ гирифт ва дар саҳифаи аввали №116-и нашрия дар мавриди бо 

сарпарастии ширкат ба табъ расидани рӯзнома «Ихтор» ба нашр расидааст.  

Баъд аз ташкили ширкати саҳҳомӣ низ вазъи молиявии рӯзнома беҳбуд 

наёфт ва мунтазамии нашри рӯзнома низ таъмин нагардид. Агар Левин то 28 

август 115 шумораи рӯзномаро нашр карда бошад, вале баъд аз созмондиҳии 

ширкат дар муддати зиёда аз 4 моҳ ҳамагӣ 38 шумораи рӯзномаи «Бухорои 

шариф» ба нашр расидааст.  

Бо ин таҳлилҳо, вобаста ба қатъи фаъолияти рӯзнома мо дар баробари се 

масъалае, ки устод Айнӣ дар мавриди қатъи фаъолияти ин нашрия зикр 

намудаанд [11, с. 147], мушкилоти молӣ, буҳрони фикрӣ ва фалаҷ гардидани 

низоми идории рӯзномаро низ аз масъалаҳои асосии баста шудани «Бухорои 

шариф» медонем.  

Вобаста ба қатъи фаъолияти рӯзнома лозим аст ба чанд нукта таваҷҷуҳ 

намоем. Аз ҷумла, ба мухолифати аморат ва элчихона бар нашри рӯзнома. Дар 

нусхаҳои мавҷудаи рӯзнома изҳорот, баёния ё нигоштае дучор наомад, ки аз 

ҷониби муҳаррир ё ношир вобаста ба фишори ҳукумати Бухоро ва элчихонаи 

Русия сухан равад. Ин ҷо лозим аст, аз лиҳози мантиқӣ ҳамон мухолифатҳои 

ақидавие, ки миёни муассисон ва дастандаркорони рӯзнома ба вуҷуд омадааст, 

натиҷаи кори мақомоти зиддахли аморат ва таъсири мустақими намояндагони 

элчихонаи Русия ба аъзои ҳайати муассисон ва тадорукчиёни рӯзнома донем, зеро 
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дар кори истихборот таъсир расонидан ба як нафар таъсир бар раванди фаъолияти 

як гурӯҳ маҳсуб мешавад. 

Масъалаи дигаре, ки баҳснок аст, шумораи нашри рӯзнома мебошад. Доир 

ба шумораҳои нашршуда низ муҳаққиқон назари яксон доранд. Яъне, 153 шумора 

чоп шудани «Бухорои шариф»-ро таъкид менамоянд. 

Соли 2007 рисолаи А. Набавӣ - «Нахустин рӯзномаи тоҷикӣ ва фарҳанги 

рӯзноманигорӣ» нашр шуд, ки дар он доир ба «Бухорои шариф», ҷанбаҳои 

таърихии нашри он, мафҳуми ҷарида ва рӯзнома дар таъриху адабиёти тоҷик ва 

ташаккули фарҳанги рӯзноманигорӣ сухан меравад. Соли 2012 дар заминаи ин 

рисола китоби дигари муҳаққиқ - «Бухори шариф» сароғози матбуоти миллӣ» 

ба табъ расид, ки ин навбат дар баробари таҳлили дарунмояи рӯзнома, ҳамчунин 

баҳсҳо дар атрофи номи рӯзнома, ороишоти он, мухолифатҳои муҳит, шумораҳои 

батабърасида, вақту замони нашри рӯзнома ва дигар масъалаҳои ҳассос баррасӣ 

гардидаанд. Аз муҳтавои асар маълум аст, ки мавқеи мутақоидонаи муаллиф баъд 

аз дастраси пажӯҳишгарон шудани нусхаҳои электронии рӯзнома ҳосил шудааст.  

А.Набавӣ дар китоби худ ҷузъитарин масъаларо ба инобат гирифта, бо 

назардошти айёми идҳои динию таътилот, масъалаҳои моддию маънавӣ, нашри 

замимаи туркии рӯзнома бо номи «Тӯрон» (14 июли 1912), нусхаҳои мавҷудаи 

рӯзнома ва дигар масоилро таҳлил намуда, нашр шудани 153 шумораро зери 

шубҳа бурдааст. Аз ҷумла, муҳаққиқ нигоштааст: «ё адади умумӣ аз 153 камтар 

аст ва ё дар байни панҷ моҳ «июл-ноябр» дар нашри рӯзномаи «Бухорои шариф» 

мушкилоти ҷиддие ҷой доштааст» [77, с. 65]. 

Ин шубҳаи Набавӣ вобаста ба шумораҳои нашршудаи «Бухорои шариф» 

нахустин нигоҳи ҷадид ба ин масъала мебошад, зеро чунончи ишора шуд, то ин 

дам тамоми муҳаққиқон 153 шумора чоп шудани рӯзномаро яқин ҳисобидаанд ва 

назари мухолиф вуҷуд надошт. 

Аз рӯзи нашри рӯзнома - 11 марти 1912 ва то қатъи он - 2 январи соли 

1913, муддати фаъолияти нашрия, наздик ба 10 моҳ ё ба 300 рӯзи тақвимӣ рост 

меояд. Яъне дар ин муддат рӯзнома дар фазои иттилоотии Аморати Бухоро ва 

минтақаи зери нуфузи забони тоҷикӣ – форсӣ паҳн гардида, чун «минбари 
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андешаву афкори миллат» [134, с. 1]-и тоҷик хизматҳои муҳиму арзишманд 

намудааст.  

Вобаста ба шумораҳои мунташираи рӯзнома сухани наву дақиқ гуфтан 

мушкил аст. Барои муайян намудан ва пешниҳоди нисбатан мушаххаси мавқеи 

таҳқиқотии худ лозим аст, аввал нусхаҳои рӯзномаро, ки аз сарчашмаҳои 

мухталиф дастрас шудаанд, аз рӯйи тартиби библиографӣ нишон диҳем. (Замима 

6) 

Агар шумораҳои нашрияро аз рӯи моҳҳои нашрашон тақсимбандӣ кунем 

чунин ҳосил мешавад:  

  – март: 17 шумора - №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; 

  – апрел: 25 шумора - №№18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; 

  – май: 26 шумора - №№44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69; 

  – июн: 25 шумора - №№70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 

86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94; 

  – июл: 13 шумора - №95, 96,97, 98,99,100,101, 102,103, 104,105,106,107, 108; 

  – август: 7 шумора - №№109, 110, 111, 112, 113, 114, 115. 

  – сентябр: 8 шумора - №№116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123. 

  – октябр: 4 шумора - №№124, 125, 126, 127. 

  – ноябр: 13 шумора - №№128, 129,130,131, 132, 133,134, 135, 136, 137, 138, 139.  

  – декабр: 12 шумора - №140, 141, 142, 143, 144,145, 146,147, 148,149,150, 151,152 

ва ниҳоятан январи соли 1913 як шумора чоп шудааст, ки он рақами 153 мебошад. 

    Аз феҳристи нашрия маълум аст, ки ҳамагӣ ду нусха: 33 ва 90 дастрас нест. 

Вале дар миён чор маротиба рӯзнома аз 5 то 23 рӯз нашр нашудааст.  

Ҳангоми таҳқиқи саҳифаҳои рӯзнома ба мо маълум шуд, ки шубҳаи Абдухолиқ 

Набавӣ - «ё адади умумӣ аз 153 камтар аст ва ё дар байни панҷ моҳ «июл-ноябр» дар 

нашри рӯзномаи «Бухорои шариф» мушкилоти ҷиддие ҷой доштааст», бе асос нест. 

Илова бар ин дар мавридҳое рӯзнома аз ҷониби муҳаррир ва мураттибон таҳия шуда, 

аз ҷониби нашриёт чоп нашудааст. Ба исботи фикр, эълони саҳифаи аввали шумораи 
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34-и рӯзномаро, ки таҳти унвони «Ихтор» дар панҷшанбеи 19-уми апрели соли 1912 

нашр гардидааст, манзур менамоем, ки чунин аст: «Ба воситаи монеъе, ки дахле ба 

идора ва қонтури мо надошт, нумраи 33 табъ гардида, валекин нашру тавзеъ нашуд. 

Аз қориюни киром узр мехоҳем!» [145, №34]. Бо чунин далел метавон шумораҳои 

нашрёфтаи «Бухорои шариф»-ро аз 153 шумора кам ва дар айни ҳол 152 шумора 

ҳисоб кард, зеро шумораи 33-и рӯзнома умуман нашр нашудааст. (Замимаи 7) 

Ҳамин тавр, бо талошу заҳмат, монеаву мубориза, мувофиқату мухолифат ва 

сарнавишти пуртазод рӯзномаи «Бухорои шариф» барои дифоъ аз манфиатҳои 

миллию таърихии тоҷикон рӯйи нашр омада, дастраси оммаи мардум гардид. Рӯзнома 

бо шаклу намо, рубрикаву сарлавҳаҳои ҷолиб, тарзи нигориши оммафаҳм ва хабару 

мақолаҳои муфид, эълону рекламаҳо, ки аз дохил ва хориҷи Аморати Бухоро таҳия 

мегардиданд, оммаи халқро аз зиндагии нав башорат медод. Ва бо нишон додани 

рушду тараққиёти кишварҳои мутамаддини олам ҷаҳони ҷадидро бар сокинон ва 

давлатмардони аморат муаррифӣ менамуд.  

«Бухорои шариф» дар маводи пурмуҳтавои худ сухан аз миллату ҳувият, нангу 

ғурур, шарофати динию миллӣ, аз зиндагии навин, илму ирфону адаб, мактабу 

мадорис, исломи ноб, иқтисоду молия, усули нави тиҷорату зироат, истеҳсолу 

ихтироот ва муҳимтар аз ҳама аз тафаккуру андешаи ҷадид ба тоҷикон паём дод ва 

баъд аз нашри 152 шумора фаъолияти ӯ нобаҳангом ва бидуни ҳеҷ як эълону ихтори 

расмӣ қатъ гардид.  

Баста шудани рӯзнома ҳарчанд қатъи фаъолияти як нашрия пиндошта мешуд, 

вале дар асл заминаи эҳёи андешаҳои миллӣ ва ташаккули афкори ҷадидро дар ростои 

таърихситезиҳо равнақ бахшид ва барои пайдо шудани нашрияҳои дигари тоҷикӣ дар 

минтақа шароити зеҳнӣ фароҳам намуд. 

 

 

 

  



72 
 

БОБИ II 

ТАШАККУЛИ ЖАНРҲОИ ПУБЛИТСИСТӢ  

ДАР РӮЗНОМАИ «БУХОРОИ ШАРИФ» 

 

Зери мафҳуми жанрҳои публитсистӣ навъ, намуд, шакл ва қолаби матнҳои 

матбуоти даврӣ, барномаҳои телевизиону радио ва маводи сомонаҳои интернетӣ 

фаҳмида мешавад, зеро маҳз шакл, намуд ва қолабҳо маводи матбуот ва дигар 

васоити ахборро аз ҳамдигар ҷудо намуда, сареъият, ҷолибият ва вижагиҳои 

онҳоро таъмин месозанд. Дар шароити кунунии ВАО, ки васоили ҷадиди иттилоъ 

шакл мегирад, дар баробари матбуоти даврӣ ва радиову телевизион, интернет низ 

аз воситаи хабаррасон маҳсуб шуда, воқеоти рӯзро пешкаши умум мегардонанд. 

Агар инсонҳо, махсусан мардумони Шарқ то охирҳои қарни XVIII барои 

огоҳ шудан аз хабару воқеаҳо, омадани қаландарону савдогарон ва ҷорчиёни 

дарбори ҳокимонро аз мавсим то мавсим мунтазир мешуданд, ҳоло на танҳо 

газетаву журнал, балки телевизиону радио низ талаботи иттилоотии мардумро 

қонеъ карда наметавонад, чунки рӯз то рӯз талаботи мардум ба иттилоъ афзуда, 

барои дарёфти василаи ҷадиду сареъи хабаррасон талош менамоянд. Возеҳ аст, ки 

барои кафолати бехатарӣ ва сареъияти маълумот дар нимаи дуюми асри XX дар 

қисмҳои истихборотию низомии ШМА интернетро ихтироъ намудаанд ва имрӯз 

дар он миллионҳо сомонаи иттилоотӣ ва барномаву василаи мубодилаи афкор ҷой 

гирифта, фарогири миллиардҳо саҳифаи электронӣ мебошад. Тавре муҳаққиқони 

соҳаи иттилоъ ва инноватсия маълумот додаанд: «ҳоло дар интернет зиёда аз 550 

миллиард саҳифаҳои электронӣ мавҷуданд» [127, с. 585]. Ин маълумот ҳарчанд 

соли 2005 нашр шудааст, вале дар асл нишондиҳандаи он аст, ки таваҷҷуҳи 

мардум ба иттилоъ рӯз то рӯз афзоиш ёфта, дар даҳ соли охир шояд рақами умумӣ 

ду баробар ё бештар аз он низ афзоиш ёфта бошад.  

Баъд аз рушди васоити электронии ахбор ва коҳиши бозори рӯзномаву 

маҷаллаҳо дар ақсои олам чунин гуфтан мумкин мешавад, ки иттилоъ, ба ҳукми 

хостаи психологӣ ё худ талаботи биологии инсон мубаддал шудааст. Яъне, 
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инсонҳо ҳар лаҳза ба иттилоъ ниёз пайдо намуда, вобаста ба майлу рағбат онро 

пайгирӣ мекунанд. Муҳаққиқон дар ин маврид хуб таъкид кардаанд: «Бо мурури 

инкишофи воситаҳои ахбори умум /бахусус дар асри ХХ/ шаклҳои фаъолияти 

журналистӣ мушаххас гардид. Пайдо шудани соҳаҳои нав ба нави фаъолият, ба 

қисмат, самт ва равияҳои гуногун боиси рангорангиҳои тозаи баёни сухан 

шудааст» [99, с. 110]. 

Маҳз рушди талабот ба иттилоъ боис шуда, ки матни матбуотӣ, барномаҳои 

телевизиону радиоӣ ва маводи сомонаҳои интернетӣ ба гурӯҳу намуд ҷудо карда 

шавад, ки он бо номи жанр шинохта мешавад. Жанр, вожаи фаронсавӣ (genre-

навъ) буда, дар публитсистика ба маънои намуди матнҳои ҷароиду маҷаллот 

шинохта шудааст [16, с. 116]. 

Имрӯз истилоҳи жанрро дар соҳаҳои гуногун аз қабили адабиёт, 

публитсистика, мусиқӣ, театр, кино, рассомӣ ва амсоли инҳо истифода намуда, 

вобаста ба хусусияти ин соҳаҳо онро тасниф ва ташреҳ менамоянд. Ҷомеашинос 

ва файласуфи испанӣ Артега Хосе Гассет дар асари худ «Мысли о роман» жанрро 

дар санъат ба монанди шинохти ҷонварон дар соҳаи зоология донистааст [15, с. 

264-295]. Яъне ҳар соҳаи эҷод доир ба жанр назария ва қонунияти хос дорад, ки 

рӯзноманигорӣ низ истисно буда наметавонад. 

То имрӯз муҳаққиқони соҳа вобаста ба жанрҳои публитсистика таҳқиқоту 

таълифоти пурарзиш анҷом додаанд, ки асарҳои В. Пельт (Информация в газета. – 

М.,1972), В. Ученова (Творческие горизонты журналистики. – М., 1976), М. 

Черепахов (Проблемы теории публицистики. – М., 1973), В. Ворошилов 

(Журналистика. – С., 2001), М.Н.Ким (Журналистика. – С., 2004) ва ғайра аз 

ҷумлаи онҳост. Муҳаққиқони тоҷик низ чун А. Саъдуллоев (Журналистикаи 

советии тоҷик. – Душанбе,1989, ҳаммуаллиф бо А.Н., И.У., Г.У.), А. Нуралиев 

(«Жанрҳои ахбории матбуот». – Душанбе, 2004), И. Усмонов, («Жанрҳои 

публитсистика». – Душанбе, 2009) М. Муродов («Тақриз ҳамчун жанр». – 

Душанбе, 1999, «Асосҳои эҷоди журналист». – Душанбе, 2014), П. Гулмуродзода 

(«Жанрҳои таҳлилии матбуот». – Душанбе, 1994 дар муаллифӣ бо А.Саъдуллоев.) 

ва Ҷ. Муқим («Мақоми жанрҳо дар радиои «ОЗОДӢ». – Душанбе, 2000) жанрҳои 
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публитсистиро мавриди таҳқиқ қарор дода, мавқеъ ва истифодаи жанрҳо дар 

матбуот ва телевизиону радиоро дар марҳилаҳои гуногун таҳлил намудаанд. 

Ҳамзамон аз заҳамоти Н. Бозоров, С. Гулов, М. Шоев, Б. Шукруллоев ва дигарон 

ёдовар шудан бамаврид аст, ки дар китобу рисолаҳои алоҳида перомуни жанрҳои 

публитсистика таҳқиқоти судманд анҷом додаанд. 

Жанрҳои публитсистиро муҳаққиқон ба се гурӯҳ ҷудо намудаанд: 

• жанрҳои хабарӣ; 

• жанрҳои таҳлилӣ; 

• жанрҳои публитсистӣ-бадеӣ. 

Ба гурӯҳи жанрҳои аввал, хабар, репортаж, ҳисобот ва мусоҳибаро шомил 

медонанд, ки ҳар кадоми ин жанрҳо аз рӯи он хусусият, ки дар онҳо факт дар ҷои 

аввал меистад ва ё сухан дар меҳвари факт чарх мезанад ба ҳам наздик мебошанд. 

Ин навъи жанрҳо дар таърихи матбуоти ҷаҳон ва журналистикаи муосир нисбатан 

серистеъмол мебошанд, чунки асоси онҳо иттилоъ аст. Гузашта аз ин, ҳадафи 

ҳамагуна расонаи хабарӣ пешниҳоди маълумот буда, истифода аз жанрҳои хабарӣ 

раванди табиӣ пайдо намудааст.  

Гурӯҳи дуюми жанрҳо бошад, фарогири мухбирнома, мақола, тақриз, 

хулосаи матбуот, нигориш, табсира, суҳбат ва мактуб аст. Ин жанрҳо ба он хотир 

ба як гурӯҳ ҷудо карда шудаанд, ки дар онҳо иттилоъ рисолати хабарии худро 

анҷом дода, факт ба баррасӣ гирифта мешавад. Дар ин гурӯҳи жанрҳо факт, 

омилҳои ба вуҷуд омадан, зарурат ва дурнамои мавҷудияти онҳо аз ҳар ҷиҳат 

таҳлил гардида, монандӣ, фарқият ва махсусияташон нишон дода мешавад. Ба 

таъбири муҳаққиқи рус В.В.Ворошилов: «Журналистон одатан ба баёни фактҳо 

(арқом) маҳдуд намешаванд, балки мекӯшанд онҳоро мавриди таҳлил қарор 

диҳанд, бо дигар арқом муқоиса намоянд, ба вазъу ҳаводис баҳо дода, диди хешро 

ҷиҳати ҳалли мушкилот ироа созанд» [23, с. 143]. 

Агар дар жанрҳои хабарӣ баста шудани маҷрои дарёи Вахшро дар шакли 

«29.10.2016 бо иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон маҷрои дарёи Вахш баста шуд» ё дар қолаби репортаж бо зикри мақсади 

бастани маҷро ва тарзу усуби бастани сарбанди НБО пешниҳоди хонанда шавад, 
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пас ин масъала дар жанрҳои таҳлилӣ бо назардошти хусусиятҳои иқтисодию 

иҷтимоӣ, сиёсию минтақавӣ, дурнамои рушди соҳаи энергетикаи кишвар, мавқеи 

кишварҳои поёноб, интизориҳои давлатҳои судманд ва монанди ин ҷиҳатҳо 

ҷанбаҳои дигари баҳсӣ низ таҳлилу баррасӣ мешавад. 

Ба гурӯҳи сеюми жанрҳо, ки публитсистӣ-бадеӣ унвон шудаанд лавҳа, 

очерк, фелетон, памфлет, луқма, пародия ва эпиграмма ворид мешавад. Дар 

доираи гурӯҳи сеюми жанрҳо масъалаи баста шудани маҷрои дарёи Вахш, бештар 

хусусияти бадеӣ касб намуда, факт тобиши рангорангӣ пайдо мекунад. Дар ҳамин 

маврид профессор И.Усмонов «асоси ташаккули ин жанрҳо»-ро «баҳамомезишии 

баёнҳои публитсистӣ ва бадеӣ» унвон намудааст. Ҳатто жанрҳои публитсистӣ-

бадеӣ метавонанд санаи дақиқи воқеаро зикр накарда, воқеаро дар доираи 

тахайюлот ва суханҳои фараҳбахшу эҳсосбарангез обуранг диҳанд. Дар ин 

жанрҳо аз «қаҳрамониҳо», «иродаи матини миллат», «сабру таҳаммули фарҳодӣ», 

«бозӯи тавонои рустамона», «нури дидаи мардуми кишвар», «ҳаёту мамоти 

Ватан», «сари баланди миллат», «иқтидору шукуфоии давлат» ва ибораву 

ташбеҳоти руҳафзо истифода кард ва ё онро, баръакс, дар доираи ҳазлу тамасхур 

мазаммат намуд. Яъне, жанрҳо ҳар кадоме бо тарзу усул, равияву ҳолат, мавқеи 

замону макон ва муҳимияти мавзуъ дар заминаи факт масъалагузорӣ мекунанд ва 

онро дар шаклҳои мувофиқ ба хонанда пешниҳод месозанд. 

То имрӯз муҳаққиқони соҳаи журналистика, ки дар мавриди жанрҳо 

таълифу таҳқиқ намудаанд, ҳеҷ кадом аз «Бухорои шариф» ба унвони сарманшаи 

ташаккули жанрҳои матбуоти тоҷик ёдовар нашудаанд. Ба қавли О. Салимзода: 

«ба таври куллӣ ҳам мушаххасоти рӯзномаи «Бухорои шариф» ва ҳам маводи 

фанниву тахассусӣ ва жанриву адабии он дар алоҳида мавриди пажӯҳиш қарор 

нагирифтааст» [91, с. 18]. Ин дар ҳолест, ки «Бухорои шариф» ташаккулдиҳандаи 

жанрҳои матбуоти тоҷик маҳсуб шуда, намунаҳои жанрҳои публитсистӣ ва ё 

журналистиро дар саҳифаҳои он бараъло мушоҳида менамоем. 

Аслан жанр яке аз масъалаҳое муҳим дар фарҳангу адаби тоҷик буда, онро 

аз таърихи тамаддуни миллат ҷудо намудан номумкин аст, зеро аз қаъри қарнҳо 

матни гуногунро аз хабару гузориш, мақола, нигоришу суҳбат, лавҳаву очерк, 
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фелетону памфлет ва луқмаву дигар навъи матн дар сангнавиштаҳову 

пӯстнигоштаҳо дучор омадан мумкин аст. Эъломияи Куруши Кабирро, ки болои 

санг ҳаккокӣ шуда буд, метавонем як навъ иттилоия унвон кунем, чунки дар асоси 

факт таълиф гардида, ба омма равона шудааст. 

Аносири жанри мусоҳиба бошад дар номаҳои бостонии ниёкон ба назар 

мерасанд. Аз ҷумла, саволу ҷавоб ва луқмапартоӣ, ки унсури хоси жанрҳои 

мусоҳиба ва суҳбат мебошанд, дар «Дарахти асурик» [53] ва «Достони Мену 

хирад» [53] дида мешаванд. Мубоҳисаи бартарихоҳии дарахт бо ҷонвари буз дар 

«Дарахти асурик» ва тасвири саҳнаи муколама миёни доно ва Мену хирад, ки 

перомуни некию бадӣ, хубию зиштӣ, дороиву нодорӣ, ҷонварону баҳоим, хӯроку 

пӯшок, шодию андуҳ, хираду ҳунар, замину осмон, оташу об, вуболу савоб, маргу 

зиндагӣ, биҳишту дӯзах, Ҳурмузду Аҳриман ва дигар масоил анҷом шудааст, аз 

намунаҳои матни бостонӣ аст, ки мубодилаи афкори ду нафар дар онҳо дида 

мешавад. Дар «Достони Мену хирад» 62 пурсиш радду бадал шудааст, аммо дар 

он саволу ҷавоб на аз забони ду ҷониб, балки аз забони шахси сеюм нақл 

мешавад. Намуна аз матн: 

«1. Пурсид доно аз Мену хирад, ки чӣ гуна метавон хост нигоҳдорӣ ва 

осоиши танро ҷудо аз зиёни равон ва раҳоиши равонро ҷудо аз зиёни тан? 

Мену хирад посух кард, ки он ки аз ту кеҳтар (аст), ӯро ҳамто дор, он ки 

ҳамтои туст, ӯро меҳтар ва он ки меҳтар (аст), ӯро солор ва солорро ба сарварӣ 

дор. Сарваронро ягона ва фармонбардору ростгуфтор бош. Ва душманонро 

фурӯтан ва нарму некчашм бош. Бадгӯӣ макун, то ба ту бадномиву бадкорӣ 

нарасад. Чи гуфта шуда, ки бадгӯӣ гаронтар аз ҷодугарист. 

2. Пурсид доно аз Мену хирад, ки родӣ беҳтар (аст) ё ростӣ ва ё сипосдорӣ 

беҳтар (аст) ё хирад ва ё дурустандешӣ (беҳтар аст) ё қаноат? 

Мену хирад посух кард, ки барои равон родӣ ва барои ҳамаи ҷаҳон ростӣ ва ба 

Яздон сипосгузорӣ ва дар тани мард хирад ва дар ҳама кор ростандешӣ ва барои 

осоиши тану равон ва задании Аҳриману девон қаноат беҳтар (аст)» [53, с. 215-

20]. 
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 Инчунин аносири жанри репортажу нигориш дар «Сафарнома»-и Носири 

Хусрави Қубодиёнӣ ба мушоҳида мерасад, ки фактҳо бо зикри шаҳру макон, 

иҷрочиён, иштирокчиён, тасвири макон ва навгонӣ ба матни публитсистӣ наздикӣ 

доранд. Танҳо чизе, ки арзиши публитсистии матнро коҳиш медиҳад, бартарияти 

истилоҳу тобишҳои бадеӣ ва набудани санаи дақиқи воқеаву рӯйдод мебошад. 

Аносири жанрҳои фелетону памфлет ва луқма низ дар адабиёти классикии 

тоҷик ҷой дорад. Махсусан, унсурҳои жанри памфлетро дар асарҳои Убайди 

Зоконӣ [80, с. 155] ва Зайниддин Маҳмуди Восифӣ мушоҳида мекунем. Осори ин 

адибон дар баробари ҳунар ва образи бадеӣ, аҳаммияти публитсистӣ низ доранд. 

Бо ин руҷӯи таърихӣ гуфтан ҷоиз аст, ки зуҳури жанрҳои публитсистӣ дар 

адабиёти тоҷик аз умқи асрҳо оғоз шуда, бо пайдо шудани рӯзномаву маҷаллаҳо 

ташаккул ёфта, қолаби муайян гирифтаанд. 

Матбуоти муосири тоҷик таҳти унвони «Хроникаи рӯз», «Хабари рӯз», 

«Гузориши ҳафта», «Фелетон», «Памфлет», «Репортаж» ва амсоли ин маводро бо 

таъкиди хусусияти жанрӣ нашр мекунад. Дар рӯзномаи «Бухорои шариф» ин усул 

ба шакли нисбатан умумӣ истифода шудааст. Яъне, дар рӯзнома рубрикаҳо 

бештар аз рӯйи маҳалли воқеаҳо номгузорӣ гардидааст. Чунончи, «Ахбори 

маҳаллӣ ва Туркистон», «Ахбори хориҷа», «Ахбори Усмонӣ», «Ахбори тиҷоратӣ» 

ва монанди инҳо. Чун ҷузъи ин таркибҳоро калимаи «ахбор» ташкил медиҳад, 

метавон хулоса кард, ки ин рубрикаҳо фарогири жанри хабар ва навъҳои он 

мебошанд. Дар баробари ин, дар рӯзнома рубрика ва сарлавҳаҳое низ истифода 

гардида, ки ба ин ё он жанр нисбат шудаанд. Амсоли «Фелетон дар хусуси забон» 

(№8, 9, 10, 11, 13, 14.), «Фелетони кӯчак» (№8, 9, 10.), «Мусоҳибаи хаёлӣ» (№50), 

«Мусоҳибаи ду нафар дӯсти меҳрубон» (№58) ва монанди инҳо. Аммо зери ин 

рубрикаҳо масъалаҳои забон, манофеи мутолиаи рӯзнома ва мактабу маориф 

баррасӣ гардида, баъзан аз рӯйи талаботи жанрӣ ба унвон мувофиқат намекунанд. 

Барои муайян намудани зуҳури аломатҳои жанрӣ ва ташаккули аносири баъзе 

жанрҳои публитсистӣ ба таҳқиқи матни «Бухорои шариф» мегузарем. 
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2.1. Тарзи истифодаи жанрҳои хабарӣ дар рӯзнома 

 

Жанрҳои ахборӣ яке аз асоситарин анвои матни публитсистӣ маҳсуб шуда, 

иттилоъро дар намуди хабар (ахбор, иттилоъ, навид), репортаж, гузориш, ҳисобот, 

мусоҳиба ва эълон ба хонанда пешкаш менамояд. 

Дар рӯзномаи «Бухорои шариф» жанрҳои ахборӣ нисбатан серистеъмол 

мебошанд. Дар маромномаи рӯзнома дар баробари таъкиди «мизони мундариҷоти 

Қуръони Шариф ва зарурати ислом» ҳамчунин таъкид шудааст: «Рӯзномаи мо аз 

ярмаркаҳо мисли Нижний-Новгород ва ғайра маълумот дода, аз моли тиҷоратии 

дохилу хориҷ ва маҳсулоти Бухорои Шариф ва атрофу тавобеи он … иттилоот 

хоҳад дод». Яъне яке аз ҳадафҳои оинномавии рӯзнома пахши иттилоъ будааст, 

ки он дар шаклҳои гуногуни жанрҳои хабарӣ аз қабили хроника, хабари кӯтоҳ, 

хабари васеъ ва репортаж таҳия шудааст.   

Дар шумораи аввали рӯзнома 23 мавод дар қолаби жанри хабар ба табъ 

расидааст, ки дар саҳифаҳои 2 ва 3 ҷойгир шудаанд. Ин миқдори мавод аз рӯйи 

фарогирии матни умумӣ зиёда аз 50 фисади матни рӯзномаро дар бар мегирад. 

Инчунин дар шумораҳои дуюм 39 мавод, сеюм 30, чорум 24, панҷум 26, ҳаштум 

16, понздаҳум 17, бистуякум 26 мавод, бистуҳафтум 30, чилум 14, панҷоҳум 30 ва 

дар шумораи 100, 27 маводи алоқаманд ба жанрҳои хабарӣ ба нашр расидаанд. 

Агар маводи умумии рӯзномаро аз лиҳози жанрӣ тақсимбандӣ намоем, маълум 

мешавад, ки зиёда аз 50 фисади матни саҳафоти рӯзномаро маводи дорои 

хусусияти иттилоотӣ ва тавъам ба жанрҳои ахборӣ ташкил медиҳад. Агар эълону 

рекламаҳоро, ки аксаран, дар саҳифаи якум ва чорум ба нашр расидаанд, ба 

инобат нагирем. Агар ин навъи маводи рӯзномаро ба гурӯҳи жанрҳои хабарӣ 

шомил намоем, то ба 75 дарсади маводи «Бухорои шариф»-ро жанрҳои хабарӣ 

ташкил медиҳанд. Маводи мунташираи ин жанрҳо аз рӯйи майдони иттилоотӣ ва 

мазмуну муҳтаво фарогири масъалаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва аз 

нигоҳи ҷуғрофӣ дохилӣ ва хориҷӣ мебошанд. 

Агар маводи шумораи аввалро аз рӯйи ҷуғрофия раддабандӣ намоем, 

маълум мешавад, ки аз 23 маводи иттилоотии шумораи якум 6 мавод ба воқеаҳои 
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дохил ва атрофи Аморати Бухоро тааллуқ дошта, 17 - тои дигар ба рӯйдодҳои 

хориҷа иртибот дорад. 

Хабарҳои дохилии аморат аз 3 воқеаи сиёсӣ ва 3 хабари иқтисодӣ иборат 

аст. Нахустин хабари шумораи якуми рӯзнома аз реҳлати валиаҳди Аморати 

Бухоро - Саид Мир Абдурасул иттилоъ медиҳад. Хабарҳои дигар, омадани 

меҳмонони олиқадри Генерал-губернатории Туркистон ба шаҳри Бухоро, саёҳати 

намояндагони идораҳои ислоҳи замин, муҳоҷират ва дигар шахсиятҳои расмии 

Русияи подшоҳӣ дар Туркистон мебошад. Хабарҳои иқтисодӣ дар бораи арзон 

шудани арзиши тоза кардани  пахта дар корхонаҳо, зиёд шудани майдони кишти 

гандум ва фаъолияти хуби корхонаҳои тоҷир Чуркинуф мебошанд. 

Аз 17 маводи фарогирандаи рӯйдоди хориҷӣ 13 хабар хусусияти сиёсӣ 

дошта, 3 мавод ба масъалаҳои иқтисодӣ марбут аст ва 1 хабар хусусияти фарҳангӣ 

дорад. Аз хабарҳои сиёсӣ масъалаҳои истеъфои вазири корҳои хориҷаи Эрон, 

истеъфои сафири Русия дар Истамбул, ҷанги Италия ва Туркия, саёҳати вазири 

дифои Русия ба Туркистон ва амсоли инҳо мебошанд. Хабарҳои иқтисодӣ иборат 

аз арзиши пахта дар бозорҳои Маскав, Ню Йорк ва Ливерпул буда, хабари 

фарҳангӣ аз таҷлили Наврӯз дар шаҳри Табрез маълумот додааст. Дар шумораҳои 

дигар низ бо чунин тарз хабарҳо вобаста ба масъалаҳои иқтисоду савдо, саноату 

кишоварзӣ, сиёсату фарҳанг, мактабу маориф ва дигар рӯйдодҳои иҷтимоӣ 

пешкаши хонандагон карда шудааст.  

Дар рӯзнома ба хабарҳои сиёсӣ ва он ҳам сиёсати ҷаҳонӣ бартарӣ дода 

шудааст. Агар шумораи дуюми рӯзномаро таҳлил намоем, аз 39 мавод 4 хабар ба 

дохили аморат ва 35 мавод ба хориҷ аз он тааллуқ дорад. Хабарҳои хориҷӣ 

рӯйдодҳои сиёсии кишварҳои Русия, Туркия, Италия, Англия, Германия, Эрон, 

Чин, Ҳиндустон, Озарбойҷон, Марокаш, Манголия мебошанд, ки масъалаҳои 

қонунгузорӣ, дипломатӣ, ҳарбӣ, муборизаҳои аҳзоби сиёсӣ, баҳсҳои обию марзӣ – 

маъмурӣ ва амсоли инҳоро дар бар гирифтааст. Аз 30 маводи хабарии шумораи 

50, 28 мавод ба хориҷ ва ду мавод ба дохили кишвар марбут аст. Таҳқиқот нишон 

медиҳад, ки муҳарриру мураттибони рӯзнома саъй намудаанд то аз хабару 
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иттилои сиёсии хориҷа ҳамонеро ба нашр расонанд, ки дорои хусусияти 

андешаафзо, таҳрикдиҳандаи афкор ва бедоркунандаи ҳис бошад. 

Бо далоили боло гуфтан мумкин мешавад, ки асоси рӯзномаи «Бухорои 

шариф»-ро жанрҳои хабарӣ ташкил медиҳанд. Вале аз рӯи талабот ва хусусияти 

жанрӣ, ки расонидани иттилоот ба шакли кӯтоҳу муъҷаз ва ҷавобгӯ ба саволҳои 

«кӣ?» ё «чӣ?» «кай?» ва «дар куҷо?» мебошад, на дар ҳамаи хабарҳои мунташираи 

рӯзнома ин аносир риоя шудааст. Ин дар ҳолест, ки гузашти замон ва рушди 

матни публитсистӣ  талабот ба жанри хабарро афзун намуда, саволҳои онро зиёд 

кардааст. Аз ҷумла, «чӣ воқеа рӯй дод?», «Кай рӯй дод?», «Дар куҷо рӯй дод?», 

«Аз ҷониби кӣ ташкил шуд?», «Ҳадаф аз ташкил чӣ буд?», «Чӣ натиҷа дод?» 

саволҳое мебошанд, ки барои пуррагардонии талаботи хабарнависӣ маъмул 

шудаанд. 

Барои исботи фикр лозим аст, ки жанрҳои хабариро ба таври алоҳида аз 

саҳафоти рӯзнома дарёфт ва таҳлилу баррасӣ намоем: 

Хабар. Тавре дар боло ишора шуд, дар кори рӯзноманигорӣ хабар яке аз 

жанрҳои асосӣ маҳсуб шуда, тамоми жанрҳои публитсистика аз жанри хабар 

сарчашма мегиранд ва ё аносири он дар дигар гурӯҳи жанрҳо такрор мешавад. 

Хабар фарогири воқеае мебошад, ки сареъ, кӯтоҳ ва муъҷаз ба хонанда 

пешкаш мегардад. Ҳар як жанри публитсистӣ дар асоси факт навишта мешавад, 

аммо дар хабар он мавқеи асосиро ишғол мекунад.   И. Усмонов ин жанрро дар 

навбати худ ба се навъ ҷудо кардааст: хроника, хабари кӯтоҳ, хабар ё хабари васеъ 

[115, с. 20-21]. Дар саҳафоти нахустрӯзномаи тоҷикӣ навъбандии хабарҳо камтар 

ба назар расида, ҳар маводи дорои хусусияти иттилоотӣ, бо навъбандии мавзуӣ 

пешкаши хонанда шудааст. 

Тавре ишора шуд, дар «Бухорои шариф» хабарҳо на аз рӯи жанр, балки аз 

рӯи мавзуъ, муҳтаво ва ҷуғрофия ба гурӯҳҳо ҷудо карда шудаанд, аз ҷумла, 

хабарҳои сиёсӣ, тиҷоратӣ, хориҷӣ, маҳаллӣ ва монанди ин. Таҳлили маводи зери 

рубрикаҳои «Телегрофотика», «Ахбори маҳаллӣ ва Туркистон», «Ахбори 

хориҷа», «Ахбори дохила» ва монанди инҳо нишон медиҳад, ки дар шумораҳои 

аввали рӯзнома ағлаби хабарҳо навъи хроника ва хабари кӯтоҳ буда, дар қолаби 
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аслияшон, ки аз русӣ ва туркӣ тарҷума шуда, рӯи чоп омадаанд. Ба исботи фикр: 

«Петербурғ - Аз манобеи мувассиқа хабар медиҳанд, ки дар моҳи июни ҳамин сол 

подшоҳи Англис ба Петербург хоҳад омад» [145, №2], «Қоҳира - Хедив Маҷлиси 

Миллиро боз намуда ва дар нутқи худ дар бораи обвории Мисри Васатӣ ва ҷоҳои 

дигар сухан рондааст» [145, №3].  

Дар рӯзнома анвои хабари кӯтоҳ ва васеъ низ ба назар мерасад, вале дар 

шумораҳои баъдӣ дар баробари хабарҳои телеграфӣ, мухбирони махсуси нашрия 

низ, аз қабили Сомонӣ, Сиёҳпӯш ва Амир ибни Расул аз рӯйдодҳои дохил ва 

хориҷи кишвар хабарҳо таҳия намудаанд. Ҳамчунин масъулини рӯзнома, 

хабарҳои телеграфӣ ва тарҷумашуда аз дигар рӯзномаҳоро нисбатан сода 

пешкаши хонанда намудаанд. Барои фаҳми дақиқ нахуст хабарҳои шумораи 

аввали рӯзномаро таҳлил мекунем: «Лондон - 9-март аз тундии бод киштии 

ҷангии «Кулор» дар вақти машқи тирандозӣ лангарро барканда ба киштии ҷангии 

«Гунда» бархӯрда ва зарар расонидааст» [145, №1]. Ин нахустин матлаби 

рубрикаи «Телегрофотика» мебошад, ки дар саҳифаи дуюми рӯзнома нашр 

шудааст. Аз рӯи нишондоди жанрӣ ин матн ба саволҳои кӣ? чӣ? кай? дар куҷо? 

ҷавобгӯ мебошад, аммо дар он нисбат ба ҷанбаи иттилоотӣ хусусияти 

тасаввурбахш бештар аст. Ин матн ба мардуми Бухоро маълумот медиҳад, ки дар 

кишварҳои мутараққӣ киштиҳои ҷангӣ ҳаст ва онҳо дар баҳрҳо тамрин мекунанд. 

Гузашта аз ин матни боло вобаста ба талаботи жанри хабар, ки аз ҷониби 

муҳаққиқон дар шакли: «кистанд?, Чӣ ҳодиса рӯй дод?, Дар куҷо?, Кай?, Чӣ гуна?, 

Дар он чӣ навигарие ҳаст?» [81, с. 33], муқаррар шудааст, пурра ҷавоб гуфта 

наметавонад. Агар ин хабарро аз лиҳози назарияи жанрҳо тасниф намоем, чунин 

натиҷа ба бор меояд: ба саволи кӣ? Посух нест. Чӣ? «Киштии ҷангии «Кулор», 

кай? «9 март», дар куҷо? «Дар Лондон».  

Агар ин хабарро ба шакли мукаммал тасниф намоем, чунин посухҳо пайдо 

мешавад: Кистанд? посух нест. Чӣ ҳодиса рӯй дод? «киштии ҷангии (Кулор) ба 

киштии ҷангии (Гунда) бархӯрда зарар расондааст». Дар куҷо? «Дар Лондон». 

Кай? «9-март». Чӣ гуна? «дар вақти машқи тирандозӣ лангарро баркандааст». 

Дар он чӣ навигарие ҳаст? посух нест, вале аз лиҳози маълумотнокӣ ва 
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тасаввурбахшӣ ин хабар навгонӣ буда, дар он факти асосӣ, ки бархӯрди киштиҳо 

мебошад, вуҷуд дорад. Ва маҳз тамрини киштиҳои ҷангӣ дар баробари 

мавҷудияти онҳо худ навгонхӣ мебошад. Тавре муаллифони китоби «Асосҳои 

фаъолияти эҷодии журналист» навиштаанд: «Ахбороте, ки журналистон паҳн 

мекунанд, хонанда ва шунавандаро аз воқеот, вазъияту инкишофи иқтисодиёт, 

ҳаёти сиёсию ҷамъиятӣ, маънавию идеологӣ бояд воқиф намояд» [99, с. 34]. 

Хабари боло дар асоси ҳамин усулҳо таҳия ва нашр гардидааст. 

Хабари дигар, ки дар ҳамин шумора интишор шудааст, чунин аст: «Ба 

ҷиҳати камии маҳсулоти гандум ва гаронии ӯ дар соли гузашта, зориъинро ба ин 

раъй овардааст, ки имсол нисбат ба соли гузашта зиёдтар бикоранд. Дар ин хушии 

ҳаво метавон умедвор гашт, ки дар ин сол маҳсулот зиёд хоҳад шуд». Ин хабар 

зери рубрикаи «Ахбори маҳаллӣ» ба табъ расида, аз тасмими кишоварзон вобаста 

ба зиёд намудани мазраъаи кишти гандум хабар медиҳад ва аз лиҳози муҳтаво 

зиёд шудани маҳсулоти гандумро пешбинӣ мекунад. Аммо суоли «дар куҷо?», ки 

яке аз асоситарин рукни жанри хабар маҳсуб мешавад ва фактро мушаххас 

мекунад, дар матни боло номуайян мондааст. Ҳамзамон дар ин хабар чанд унсури 

дигари жанрӣ номаълум мондааст: 

• сарчашмаи хабар; 

• минтақа ва маҳалли воқеа; 

• санаи дақиқи рӯйдод; 

• қарори «зориъин». 

Агар мувофиқи рубрикаи «Ахбори маҳаллӣ» хабарро ба аморат мансуб 

донем, бо ин вуҷуд барои хонанда маълум нест, ки қарори «зориъин» ҷиҳати зиёд 

кардани майдони кишти гандум аз куҷо сарчашма гирифтааст? Кишти қаблӣ чанд 

масоҳат буду дар соли оянда чӣ миқдор зиёд мешудааст? Ин дар ҳолест, ки баъзан 

зери рубрикаи «Ахбори маҳаллӣ» маводе ҷой дода шудааст, ки аз доираи 

ҷуғрофиёи шаҳри Бухоро берун аст. Масалан, мавод перомуни «Меҳмонони 

хориҷии Генерал губернатори Туркистон», «Саёҳати вазири ҷанги Русияи 

подшоҳӣ ба Туркистон», «Ифтитоҳи корхонаи нав дар Қуқанд», «Омадани 

заминшиноси рус ба Ишқобод» ва чанд хабари дигар, ки ба тамоми минтақаи 
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Туркистон тааллуқ дошта, танҳо хоси шаҳр ва ё минтақаҳои наздики Бухоро 

нестанд. 

Новобаста аз нуқсони ҷузъии ин хабарҳо дар ҳар ду мавод хусусияти 

иттилоотӣ дида мешавад ва бо такя ба ин аносир онҳоро ҳамчун намунаҳои жанри 

хабар номидан ғалат нест. 

Ин ҳолат дар шумораҳои дуюму сеюм низ ба назар мерасад. Барои исботи 

фикр аз шумораи дуюм низ чанд хабарро таҳлил менамоем. Хабари аввал: «12  

март дар соати 9-и субҳ Ҷаноби Олӣ Амир аз арки боло ба арки поён (Мизро 

хурд) тағйири манзил фармудаанд» [145, №2]. Ин хабари расмӣ, ки марбут ба 

дарбор мебошад, чандон мушаххас нест, ки бо кадом сабаб «тағйири манзил 

фармудаанд». Агар хабар ба таври зайл меомад: «12 март, соати 9-и субҳ, Ҷаноби 

Олӣ Амир, бо фаро расидани айёми баҳор аз арки боло ба арки поён тағйири 

манзил фармуданд», дар он мушаххас мешуд, ки амир барои гузарондани 

зимистон ба арки боло рафта, рӯзҳои баҳору гармӣ ба арки поён баргаштааст. Ва 

ё: «12 март, соати 9-и субҳ, Ҷаноби Олӣ, барои пазироӣ аз меҳмонони расмӣ аз 

арки боло ба арки поён тағйири манзил фармуданд». Бо ин тарзи пешниҳоди 

хабар мушаххас мегардид, ки арки поён барои пазироӣ аз меҳмонон ва 

роҳандозии корҳои сиёсӣ – давлатӣ будааст. Дар шакли аслии хабар, 

номушаххасӣ дар он аст, ки сабаби тағйири манзил кардани амир маълум нест, 

аммо рӯз ва соати факт, ки аз талаботи асосии жанри хабар аст, муайян мебошад. 

Дар матбуоти муосир хусусиятҳои иттилоотӣ ва мушаххасии жанри хабар 

ҳамеша дар мадди аввал қарор дорад. Рӯз, моҳ, сол, рӯйдод ва дигар арқоми 

муҳимро дар матни хабар ҷой медиҳанд. Ба исботи фикр: «29 октябри соли равон 

Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон варзишгоҳи шаҳри Истаравшанро мавриди 

баҳрабардорӣ қарор дод. Барои навсозии он аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ 13 

миллион сомонӣ сарф гардида, дорои 18 ҳазор ҷойи нишаст мебошад» [144]. Дар 

хабари фавқ, факти асосӣ ифтитоҳи варзишгоҳи шаҳри Истаравшан мебошад. 

Санаи дақиқи чорабинӣ, бо иштироки шахси якуми давлат кушода шудани 

варзишгоҳ, зикри маблағи хароҷотшуда, сарчашмаи маблағ ва шумораи муайяни 
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ҷойҳои нишаст пурра зикр гардида, ҷанбаи иттилоотии онро қавӣ намудааст. Ин 

ҷузъиёт факти асосиро қавӣ гардонида, маълумотро мушаххасу комил менамояд. 

Дар шумораи баъдии рӯзномаи «Бухорои шариф» хабарҳо дар шаклҳои 

нисбатан пурра нашр шудаанд, вале онҳоро низ наметавон ҷавобгӯ ба талаботи 

имрӯзаи жанри хабар донист: «Пекин - хабар медиҳанд, ки дар маҳалҳои 

шимолии Чин ҳаяҷони зиёд аст. Инқилобиён (Шонсӣ) чанд шаҳрро ғорат намуда 

ва сӯзондаанд. Ҳукумат қудрати дафоъ надорад. Аз иғтишоши маҳол чажили ҳам 

метарсанд» [145, №2]. Хабари мазкур бо ишора ба давлат ва гурӯҳи хоси одамон 

нишонаҳои муайяни иттилоотӣ дорад, вале рӯзу макони вуқӯи воқеа маълум нест. 

Иттилооти матн нишон медиҳад, ки «маҳалҳои шимолии Чин» ва «чанд шаҳрро 

ғорат намуда ва сӯзондаанд» ибораҳои номушаххас буда, ба кадом нуктаи 

муайян мансуб будани рӯйдод маълум нест, зеро Чин яке аз бузургтарин 

кишварҳои қораи Осиё буда, қисмати шимолии он дар ҳоли ҳозир иборат аз 

пойтахт – Пекин, 4 вилояти азим, 25 шаҳр ва зиёда аз 340 ноҳияву шаҳристонро 

дар бар мегирад. 

Ин хабарҳо барои хонандаи доимие, ки воқеаву рӯйдодро пайгирӣ 

намудааст, маълумоти муфид аст, чунки заминаҳои инқилоб, макони мушаххаси 

тазоҳургарон, омилҳо, хостаҳои инқилобиён ва дигар ҷузъиёти онро медонад. 

Хабари боло барои ӯ иттилои пуркунанда мебошад, ки «ҳукумат қудрати дифоъ 

надорад», вале барои хонандае, ки рӯзнома хондан барояш баробари 

«бадмазҳабӣ» ҳисоб мешуд, иттилооти мавҳуму нокомил менамояд. Тавре ишора 

шуд, агар воқеаро аз лиҳози моҳият ва таъсиргузорӣ ташреҳ кунем, матни боло аз 

таъсиргузортарин хабарҳо ба мафкураи ҷамъияти аморат маҳсуб  шуда, ба 

мардуми Бухоро нишон медиҳад, ки вақте инсонҳо муттаҳид мешаванд, ҳеҷ як 

давлату ҳукумат садди роҳи онҳо шуда наметавонад. Ба ин мазмун, ин хабар дар 

таҳрики афкори ҷамъиятӣ метавонад нақши бориз гузорад. 

Бо гузашти вақт мутарҷиму муҳаррирони рӯзнома хабарҳои телеграфӣ ва 

дигар сарчашмаҳои иттилоотиро ба шакли нав тарҷума карда, онҳоро бо фаҳми 

омма мувофиқ намудаанд. Аз ҷумла, дар қавсайн истилоҳот, манотиқи ҷуғрофӣ ва 
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дигар мафҳумоти мураккабро барои хонандагони Аморати Бухоро ташреҳ 

намудаанд. Ду намуна: 

1. Риқо - киштии ҷангии Миёнусро ба ҷиҳати шикаст хӯрдан аз ҳариқ ба 

дарк (корхонаи киштисозӣ) кашидаанд [145, №45]. 

2. Ҳелсинқфурс - (пойтахти Финлондиёст) Намояндагони сусиёлдемукротҳо 

дар бораи тафтишоти Ҳелсинқфурс ва ҳабс шудани маллоҳон дар як вақт, дар 

(Сайм) (маҷлиси мабъусон) савол кардаанд. (Сайм) таклифи комисиюнро қабул 

кардааст [145, №49].  

Дар ин намунаҳо таҳиягарони рӯзнома дар қавсайн шарҳи истилоҳи 

киштисозӣ ва макони ҷуғрофиро манзури хонанда кардаанд. Ин шакли таҳияи 

хабарҳо пас аз нашри шумораҳои 60 ва 70 зиёдтар шуда, дар қавсайн истилоҳоти 

номафҳум маънидод шудаанд. Илова бар ин, дар баъзе ҳолатҳо қавсайн ба ҷойи 

нохунак истифода шудааст.    

Бо чунин тарз, «хабар» аз шумора ба шумора дар рӯзнома хусусияти жанрии 

худро такмил намуда, фаврият, дақиқият ва умумияти он комил шудааст. 

Намунаи дигарро баррасӣ мекунем, ки дар он воқеа дақиқан инъикос шудааст: 

«Мақорини соати 4-и баъд аз зуҳр ва мобайни соати 12 ва яки шаби 13 опрел дар 

Тошканд зилзилаи хафифа маҳсус шудааст» [145, №32]. 

Маводи боло аз лиҳози талаботи жанрӣ комилтар аст, ки таҳти унвони 

«Зилзила», 17 апрели соли 1912, дар шумораи 32 зери рубрикаи «Ахбори маҳаллӣ 

ва Туркистон» дарҷ шудааст. Хабар бо нишон додани макон, вақт, сана ва соати 

воқеа ба хонанда муайян мекунад, ки «чӣ?, кай? ва дар куҷо?» рух додааст. Ин 

хабарро аз рӯи фарогирии хусусияти жанрӣ метавон чунин тасниф намуд: Чӣ? 

«Заминларзаи хафифа  маҳсус шудааст». Кай? «Мақорини соати 4-и баъд аз зуҳр 

ва мобайни соати 12 ва яки шаби 13 оприл». Дар куҷо? «Дар шаҳри Тошканд». 

Дар ин мавод факти аслӣ ба амал омадани зилзила аст, ки нигоранда бо зикри 

рӯзу вақту соату дақиқа онро таҳия намуда, воқеи нохуше дар пай надоштани 

онро бо калимаи «хафифа» сифат намудааст. 

Аз шумораи 11 зери рубрикаи «Ахбори дохила ва Туркистон» маводи 

муаллифони худӣ бо имзо ба табъ расидааст. Дар ин шумора ду хабар бо имзои 
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М.Д. Дабирӣ нашр шудааст. Хабари аввал баъд аз рубрика оғоз шуда, аз 

иштироки амир дар маъракаи гуштини наврӯзӣ ва тақдими туҳфаҳо ба масъулони 

давлатӣ иттилоъ медиҳад. Хабари дуюм бо сарлавҳаи «Эҳсон» нашр шуда, 

маълумот дар бораи таъйиноти кадрии дарбор мебошад. Инчунин дар саҳифаи 

сеюми ҳамин шумора маводе бо номи «Муҳорибаи Туркия-Итолиё» бо имзои 

«Бухороӣ» ба табъ расидааст. Дар шумораҳои баъдӣ зери рубрикаи «Ахбори 

маҳаллӣ» зерсарлавҳаҳое бо номи «Мухбири махсус» ҷой дода шудааст, ки 

маводи он бештар хусусияти хабарӣ дорад. Ин зерсарлавҳа, ки дар шумораҳои 

баъдинаи рӯзнома зиёдтар ба назар мерасад, нишондиҳандаи рушди касбии 

рӯзнома ва ташаккули фаъолияти публитсистӣ дар муҳити адабии Бухоро ва 

рӯзномаи «Бухорои шариф» мебошад. 

Яке аз хабарҳои маҳаллии рӯзномаро чун намуна таҳлил менамоем: 

«Ҳукумати Бухоро ба (капитан Онониеф) 72000 дисотин заминро ба ваъдаи 99 сол 

дар канори Сирдарё дар Широбод барои обёрии ин маҳал ба иҷора додааст. Ҳоло 

дар ин ҷо ҷиддан барои обёрии ин ҷо кор мекунанд ва дар ин кор иштирок 

мекунад устоди корҳои обёрӣ муҳандис (Рудинский). Чунин мегӯянд, ки дар се ҷо 

кор мекунанд. Чунин хабар ҳаст капитан (Онониеф) аз хидмати худ истеъфо дода 

машғули ин кор хоҳад шуд» [145, №23]. 

Тавре аз ин матн бармеояд, факти аслӣ барои 99 сол ба капитани рус ба 

иҷора додани қитъаи замин аст. Ба хотири обёрии ин минтақа ҷудо кардани 

қитъаи замин, дар ин кор ҷалб шудани муҳандиси соҳаи обёрӣ ва дар се ҷойи он 

ҷараён гирифтани корҳои омӯзишӣ шарҳе аст, ки дар ҳошияи факти асосӣ ҳосил 

шудааст. Ҳамчунин барои иҷрои ин кор аз хидмати худ истеъфо додани капитан 

хусусияти пуркунандаӣ гирифтааст. Ин хабар аз лиҳози мазмун ва муҳтаво ҷанбаи 

сиёсӣ дорад, ки диққати оммаи халқ ба раванди фаъолияти Ҳукумати Аморати 

Бухоро равона шудааст. 

Тавре маълум мешавад, хабар, ҳамчун жанри иттилоотӣ, ки вазифаи асосии 

он расонидани иттилооти дақиқу сареъ ва кӯтоҳу муъҷаз мебошад, дар «Бухорои 

шариф» истифодаи фаровону ҳадафмандона гардидааст. Гузашта аз ин, дар 

хабарҳои «Бухорои шариф» ҷанбаҳои тасаввуротӣ, маълумотнокӣ оид ба рушди 
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кишварҳо, равандҳои сиёсӣ, таърихӣ ва воқеаҳои таҳрикдиҳандаи афкори 

ҷамъиятӣ бештар ба назар гирифта шудааст, ки то андозае ба хостаҳои муассисон 

мувофиқ ва муносиб мебошад.  

Бо чунин тарз жанри хабар дар рӯзнома аз шумора то шумора такмил 

меёбад ва хонандагонро бо маълумоти ҷадид ошно менамояд. Ҳамзамон 

муаллифони худии рӯзнома низ ба таълифи хабар ҷалб шуда, хабарҳои 

муаллифони идорӣ дар саҳифаҳои рӯзнома нашр шудаанд.  

Репортаж. Яке аз жанрҳои маъмули публитсистика репортаж мебошад, ки 

дар матбуот, радио ва телевизион фаровон истифода мешавад. Бо рушди васоити 

электронии ахбори омма, репортаж бештар дар телевизион пахш гардида, 

сареияти воситаҳои электронӣ мавқеи репортёри матбуотро дар нигориши ин 

жанр то андозае танг намудааст, зеро шунавандаи радио ва бинандаи телевизион 

он воқеаву рӯйдоди муҳими замонро аз тариқи садо ва навор мешунавад ва 

шоҳиди бевоситаи воқеаҳо мегардад. Ин аст, ки дар матбуоти муосир репортаж 

кам истифода мешавад, вале дар ибтидои асри ХХ, ки радиову телевизион вуҷуд 

надошт, репортаж дар матбуоти даврӣ серистеъмол будааст. Репортёр бо неруи 

килки худ тамоми ҷузъиёти воқеаро тасвир намуда, кӯшиш мекунад, ки ҳолати 

факт ва арқомро бо хусусиятҳояш ба хонанда нишон диҳад.  

Дар «Бухорои шариф» ҷузъиёт ва аломатҳои репортаж ҳанӯз аз шумораҳои 

аввал ба назар расида, давра ба давра хусусияти тоза пайдо кардааст. Дар 

шумораҳои якум ва дуюм зери рубрикаи «Муҳорибаи Туркия ва Италия» бо 

сарлавҳаҳои «Мусодимаи буғози Троблус», «Усмонӣ» (№1), «Табдили дарбори 

султон» (№2) муносибатҳои Туркия ва Италия инъикос шудааст, ки ин матолиб аз 

қолаб ва меъёри хабари васеъ берун шуда, аломатҳои шарҳу тасвир дар онҳо 

зуҳур намудааст. 

Хусусиятҳои ҷузъӣ ва унсурии репортаж дар маводи рубрикаҳои «Ахбори 

Дума» ва мактубот низ ба назар мерасад. Баъзан дар маводи мактубот мутуне 

нашр гардидааст, ки васеъ будани ҳаҷм ва тасвири ҷузъиёти масъала онҳоро ба 

қолаби репортаж наздик намудааст. Махсусан, маводи рубрикаи «Ахбори Дума», 

ки ҷаласаи Думаи Русияи подшоҳиро дар се шумора (№№6, 7, 8) бо зикри 
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масъалаҳо ва баҳси вакилон вобаста ба масоили ҷаласа (мактабу маориф, ҷудо 

намудани маблағ, иҷораи замин) дар бар гирифтааст, дорои аносири жанрии 

репортаж аст, вале дар ин мавод хусусиятҳои жанри ҳисобот низ дида мешавад. 

Аз шумораи 11, инъикоси ҷанги 386-рӯзаи Туркияи Усмонӣ ва Шоҳигарии 

Италия, ки аз 29 сентябри соли 1911 то 18 октябри соли 1912 давом кардааст, дар 

«Бухорои шариф» бо номи «Муҳорибаи Туркия-Итолиё» ба табъ расидааст. Дар 

маводи ин бахш факт, ҷузъиёти воқеа ва масъалаҳои вобаста ба он низ дарҷ 

ёфтааст. Ин нигоштаҳоро, ки дар онҳо факт бо фарогирии ҷузъиёт пешкаши 

хонанда шудааст, заминаҳои аввалин репортаж дар матбуоти даврии тоҷикӣ 

гуфтан мумкин аст, зеро ба таълифи профессор Ҷовид Муқим, «ҷузъиёт дар 

тамоми жанрҳо мавҷуд аст ва аз ин рӯ, зикру тафсири ҷузъ, баёни факт ва тавзеҳи 

андаки он дар ахбор ё ҳар гуна маълумот ба ҷои аввал гузошта мешавад» [58, с.7]. 

Дар ин нигоштаҳо аломатҳои жанри репортаж дар он зоҳир шудааст, ки 

муаллиф дар баробари инъикоси ҷараёни воқеа мавқеи нигорандагӣ ё «ман»-и 

худро низ маълум намуда, аз шукӯҳмандӣ, ҷасорат ва диловарии артиши Туркия 

бо эҳсос сухан меронад ва мавқеи давлати Туркияро дифоъ мекунад, ки хоси 

жанри репортаж мебошад. Чунончи профессор А. Нуралиев «асоси» репортажро 

«ҳодисаи аҳаммияти ҷамъиятӣ дошта» дониста, «таъҷилӣ, инкишофи ҷараёни 

воқеа, возеҳу равшан будани тасвири бевоситаи ҳодисаи ба амаломада, сухани 

фаъоли муаллифии «мо», ки «таъсири ширкати» журналистро ба вуҷуд меоварад» 

[81, с. 97], аз вижагиҳои жанри репортаж медонад. Аммо як нуқси маводи ин 

бахш дар он аст, ки дар баъзе нигоштаҳо ҳузури репортёр – рӯзноманигор дар 

ҷойи воқеа дида намешавад. 

Аслан жанри репортаж, тасвири мӯшикофонаи воқеаву рӯйдоди муҳими 

ҷамъият аст, ки онро инсонҳо наметавонанд ҳар рӯз шоҳид шаванд. Ба монанди 

маросими ҷашни ҷаҳонии «Наврӯз», кушодашавии нақби «Истиқлол», баста 

шудани маҷрои дарёи Вахш барои бунёди НБО-и Роғун, тасвири майдони набарди 

ду лашкар ё давлат, ташрифи меҳмони олиқадр ва монанди инҳо... Воқеаву 

рӯйдоде, ки барои инсонҳо рӯйдоди маъмулӣ бошад, репортаж шуда наметавонад. 

Ба монанди садамаи автомобилӣ, ки рӯзона метавонад дар ҷаҳон садҳо маротиба 



89 
 

сурат бигирад ва ё дуздии манзилу кушодашавии ошхонаи нав дар кадом як 

минтақаи шаҳру вилоёт. 

Профессор И.Усмонов нав будани воқеаро дар репортаж муҳим медонад ва 

ё навгонӣ дар амали куҳнаро барои репортаж зарур мешуморад: «репортаж дар 

хусуси воқеаи ҳаррӯза навишта намешавад, балки дар хусуси воқеаи нав навишта 

мешавад. Воқеаи нав ду хел мешавад: коре, ки аввалин бор ба амал омадааст, 

дигаргуние, ки дар амали куҳна пайдо шудааст» [115, с. 35]. Яъне, мо метавонем 

аз кушодашавии нақби «Истиқлол», ки воқеаи нав аст ва аз раванди фаъолияти 

«Ширкати алюминии Тоҷикистон», ки бо неруи ангишт фаъолиятро оғоз 

намудааст ва навгонии ҷиддӣ дар кори куҳнаи коргоҳ мебошад, репортаж 

нависем. Зеро аз воқеаи баамаломада падидае намоён аст, ки миллионҳо нафар 

мунтазири натиҷаи он буданд. Дар ҳамин маврид профессор Ҷ. Муқим 

навиштааст: «Репортаж баёнгари авзои факт ва воқеа аст. Вай рӯйдодро тасвир 

намуда, ба ниҳонхонаи факт тарзе рӯшанӣ меандозад, ки жанри дигаре чунин 

қобилиятро надорад» [58, с. 28]. Яъне, репортаж чунин нигошта мешавад, ки на 

танҳо факт, балки масъалаҳои дигар низ дар атрофи воқеа намудор гардида, барои 

хонанда маълум мешаванд. 

Репортаж, дар баробари он ки жанри хабарӣ аст, ҷузъиёти воқеаву рӯйдоди 

он лаҳзаву замони муайян мебошад, ки ин хусусият онро ба жанри очерк шабоҳат 

медиҳад, вале дар репортаж бадеият камтар истифода шуда, факти нав ва тасвири 

муҳити воқеа нақши муҳимтарро иҷро мекунад. Ин ҷо маводеро, ки таҳти унвони 

«Сайри наврӯзӣ дар Бухоро» дар шумораҳои 8 ва 9 (20-21.03.1912) рӯи чоп 

омадааст, таҳлил менамоем. Ин мавод аз ду қисм иборат аст. Қисми аввал диди 

нигоранда ба моҳияти масъала ва вазъи ҷашни «Сайри наврӯзӣ» дар давраҳои 

гузашта мебошад, ки дар шумораи 8 нашр шудааст. Қисми дуюм ба Сайри 

наврӯзии соли 1912 бастагӣ дошта, дар шумораи 9 нашр гардидааст. Қисмати 

дуюм аз рӯи тасвири воқеа ва хусусияти жанрӣ ба репортаж наздикӣ дорад: «Бар 

ҳама маълум аст ки бо ин зинат ва тартиб, пеш аз ин сайри  наврӯзӣ дар Бухоро 

нашудааст. Ҳар кӯча ва бозори сайргоҳ ба ҳар гуна асбобу олоти зиннат музайян 

аст. Тамоми сайргоҳ шабҳо, аксари растаҳо шабу рӯз ба чароғон мунаввар аст, ки 
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бинандагонро беихтиёр дар ҳайрат меандозанд ва ҳар навъ лампаи электрик, ғоз, 

маҳтобӣ, шамъ ва амсолаш нурбахши сайргоҳ аст. Аз як назар ин сайрро 

«Вистофқаи байналмилал» яъне ташҳири анвои саноеъ ва амволи ҳар миллат, агар 

гӯем сазост. Ҳар қисм порчаву қумошу зуруфу олоти аҳли Бухоро дар назарҳо 

зинат медиҳад ва ҳар навъ амволу ашёи ҳар билод ба камоли хубӣ дар тамошогоҳ 

аст. Саноеъи дастӣ мисли зуруфи мису нуқра ва порчаҳои абрешимӣ ва пунбагии 

аҳли Бухоро ба камоли истеъдоду қобилияти эшон шоҳид аст ташҳири саноеъ ва 

имтиъа яке аз осори тамаддун аст. Ин чизҳоеро ки арз кардем ҳама бинандагон 

мебинанд тамоми ҳаёти сайрро ба қалам тасвир намудан аз иқтидори ман, балки 

аз иқтидори соҳибқаламони муқтадир ҳам берун аст» [145, №9]. 

          Тавре аз ин порча бармеояд, дар он аносири жанри репортаж амсоли воқеаи 

фараҳбахши мушаххас, тасвири вусъатнокии воқеа, шукуфоии ҷашнгоҳ, намоиши 

ҳунарҳои халқӣ ва таваҷҷуҳи мардум ба рӯйдод нишон дода шудааст. Гузашта аз 

ин ҷашни «Сайрӣ наврӯзӣ» ягона ҷашни мардумӣ буд, ки дар замони Аморати 

Бухоро мардум ва ҳукумат барои истиқбол ва баргузории он омодагӣ медиданд. 

Воқеаи асосӣ дар ин матн баргузории ҷашни «Сайрӣ наврӯзӣ» аст, ки муаллиф 

онро бо он шукӯҳу шаҳомати ҷашнӣ тасвир намудааст. Аз ҷумла, ӯ таъкидан зикр 

мекунад: «тамоми ҳаёти сайрро ба қалам тасвир намудан аз иқтидори ман, балки 

аз иқтидори соҳибқаламони муқтадир ҳам берун аст». 

Дар матни боло мавқеи нигоранда ва ҳузури ӯ дар макони баргузории ҷашн 

собит мешавад. Ин матн, бидуни қисмати аввал, ки хусусияти таърихӣ дошта ба 

гузаштаи ин ҷашн бахшида шудааст, аз намунаҳои аввалияи репортажҳои 

«Бухорои шариф» буда метавонад. Гарчанде дар охири матн муаллиф «мақола» 

будани онро таъкид кардааст. Аммо аз рӯи талаботи жанрӣ ин матн бештар ба 

репортаж шабоҳат дорад, зеро ба таъкиди муҳаққиқон, репортаж «тавре навишта 

шавад, ки хонанда воқеаҳоро тасаввур карда тавонад» [115, с. 36]. Ва дар матни 

боло сайргоҳ чунон тасвир шудааст, ки шукуфоии онро хонанда метавонад 

тасаввур намояд.  

Баъд аз шумораҳои 50-ум бо номҳои «Муросилоти Исломбул» ва «Ахбори 

Усмонӣ» бо имзои муаллифони худӣ, дар қавсайн (Аз мухбири махсуси 
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худамон) доир ба рӯйдодҳои гуногун, ки хусусияти муаррифӣ ё иттилоотӣ 

доранд, матолибе ба нашр расидаанд, ки аз ҷиҳати унсурҳои жанрӣ ба репортаж 

наздикӣ доранд. Дар онҳо ҳолати факт, бо тасвири намои шаҳр, толор, боғу 

майдону пул ва монанди инҳо қаламдод гардида, вазъи собиқа ва феълии 

манзараҳо бо эҳсос ва каломи таҳрикдиҳанда мунъакис шудааст. Дар ин замина Ҷ. 

Муқим репортажро «чун жанри мутаҳаррик на танҳо воқеоти даргузар, балки 

ояндаро низ ба ҷузъҳо нишон дода метавонад» [58, с. 28] қаламдод намудааст. 

Маводи рубрикаи «Муросилоти Исломбул» бештар ба қалами Сомонӣ, 

Бухорӣ ва Расул ибни Амин тааллуқ дорад. Инро метавон таъсири рӯзномаҳои 

хориҷӣ ба аҳли қалами «Бухорои шариф» маънидод кард, зеро рӯзнома дар 

баробари Агентии иттилоотии Петербург зиёда аз 40 рӯзномаву маҷаллаҳои 

хориҷиро ба восита ё бевосита ҳамчун манбаи иттилоотӣ истифода намудааст, ки 

онҳо иборатанд аз нашрияҳои Осиёи Миёна, Русия, Туркия, Эрон, Италия, Олмон, 

Англия, Озарбойҷон ва ғайра. Аз ҷумла, нашрияҳои «Рано утром», «Русское 

слово», «Звезда», «Гражданин», «Корреспондент», «Россия», «Газит», «Самая 

правда», «Репресс», «Трибуна», «Вечерная время», «Туркестанский Курер», 

«Петербургские ведемости», «Барий Журнал», «Вақт», «Тошкандский курер», 

«Қон», «ЖунТурк», «Матин», «Танин», «Анкотара», «Миз», «Садо», «Сабоҳ» 

«Еврожурнал», «Ню фрей прес», «Журнол додот», «БИ. ЭЛ. О.», «Стампа», «Прес 

вран», «Эйшбид Порис», «Бирж вайд», «Вич.ВР.», «Раҷ», «Дейли экспресс» ва 

дигар нашрияҳои хориҷӣ аз манобеи хабарии «Бухорои шариф» мебошанд. 

Бино бар ин аносири жанрии репортаж дар саҳафоти нахустрӯзномаи 

тоҷикӣ зуҳур намуда, тадриҷан ташаккул ёфтааст. Вобаста ба тақвияти андеша 

намунаеро аз шумораи 106-и рӯзнома, ки зери унвони «Иди миллӣ» нашр 

гардидааст, мавриди таҳлил қарор медиҳем: 

Рӯзи иди миллӣ (10 июл) бо камоли дабдаба ва тантана гузашт. Субҳ соати 9 

дар маҳали (Ҳурият тепасӣ) «порад»-и мукаммале аз афроди қушуни Исломбул 

мунаққид ва ҳайати вузарои ҷадид дар расми порад ҳозир буданд. 

Шаҳр тамомо дар ҳолати ид буд. Дукону бозорҳо баста ва масирҳову 

тафреҳгоҳҳо пур аз аҳолӣ буд. Шаб тамоми давоири расмӣ ва умумӣ ва манораҳои 
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ҷавомеъ ба қанодилу фонусҳои алвон чароғон гардида, хурду бузург тамомо дар 

гашту гузор буданд. Дар майдонҳо ва маҳалҳои махсус мусиқӣ тараннум ба 

нағамоти миллӣ буд. Байрақҳои қирмизи Усмонӣ ба ҳилолу ситораи сафедаш 

парчамафроз буд. 

Аз муқаррароти ҳукумати ҷадида аз имрӯз идораи ирфияи Исломбул мулағо 

гардида буд, вале назар ба ҳаяҷоне ки дар мардум буд ва аз як рӯз пеш шоеъоте 

мерафт, ки дар рӯзи иди миллӣ иғтишошоте буруз хоҳад кард, қаравулҳои шаҳрӣ 

табйид гардида ва казмаҳои мусаллаҳ дар ҳама ҷо дида мешуд. Лоалҳамд рӯзи ид 

бо камоли сукунат гузашт ва осоиши пойтахт ба ҳеҷ ваҷҳе мухтал нагардид» [145, 

№106]. 

Ин мавод бо зикри санаи баргузории чорабинӣ, тасвири омодагиҳои идона, 

фазои шаҳр, тантанаи ҷашн, муҷалло будани чароғҳо, парафшонии ливои давлати 

Туркия, ҳузури намояндагони расмӣ ва ҷамъи васеи тамошобинон 

нишондиҳандаи он аст, ки репортёр дар ҷойи воқеа ҳузур дошта, кӯшиш 

намудааст, ки воқеаро ба хонанда нишон диҳад. Чунончи, муаллифони китоби 

«Асосҳои фаъолияти эҷодии журналист» навиштаанд, «рӯйдод ҳамон вақт ба 

мисли репортаж амиқ тасвир мегардад, ки журналист … худи воқеаро ҳам дар 

якпорчагӣ ва ҳам дар шакли ҷузъӣ ҳамаҷониба омӯхта бошад [99, с. 112-13]. Дар 

матни боло муаллиф ҷузъиёти воқеаро қаламдод намуда, ҳатто шоеотро низ ёдрас 

шудааст, ки вобаста ба ноором кардани фазои идонаи шаҳр пайдо шудаанд. 

Ҳамчунин дар матн омодагӣ ва ҳузури полис дар ҷараёни чорабинӣ тасвир 

гардидааст, ки хоси жанри репортаж мебошад. 

Хулоса, репортаж ҳамчун жанри ахборӣ, хусусиятҳои иттилоотӣ, ташреҳӣ, 

тасвирию таҳрикӣ, тавсифию танқидӣ низ дорад, ки воқеаро бо тамоми ҷузъиёти 

мусбату манфиаш тасвир намуд ва хонандаро ба рӯйдод ошно месозад.  

Дар зуҳури маводи репортаж ва ташаккули аносири жанрии он ду омил 

асосан таъсиргузор будааст. Омили аввалро ба таъсири матолиби нашрияҳои 

дигар, ки тарҷумаашон дар «Бухорои шариф» бозчоп шудааст ва омили дуюмро 

ба кӯшиши мухбирони худӣ, ки дар заминаи чунин мавод ба тасвири воқеаҳо 

майл намудаанд, метавон нисбат дод.    
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Ҳамин тавр, жанри репортаж дар «Бухорои шариф» зуҳур намуда, шакли 

нисбатан пурраи жанриро ба худ гирифтааст. Ҳарчанд дар баъзе мавод хусусияти 

назариявии репортажҳо нопурра аст, аммо аносири жанрсози он шакл гирифта, 

вазифаи публитсистии худро иҷро намудааст.  

Мусоҳиба яке аз жанрҳои маъмулии матбуоти имрӯз маҳсуб мешавад. Ин 

жанр шакли саволу ҷавобро дошта, аз суоли рӯзноманигор ва посухи мусоҳиб 

таркиб меёбад. Мусоҳиба хусусияти маълумотдиҳӣ дорад ва иттилои навинро аз 

шахси воқеӣ, донанда ва шоҳиди бевоситаи рӯйдод пешкаши хонанда мегардонад. 

Ин аст, ки В.В. Ворошилов мусоҳибаро «маълумотдиҳандаи хостаҳои ҷамъият аз 

посухҳои фарди муайян (афроди муайян) дар ҷавоб ба суоли рӯзноманигор» [23, 

с. 142] қаламдод намудааст. 

Тавре дар боло ишора шуд, унсури муколама дар осори фарҳангию адабии 

ниёкони тоҷик дида мешавад. Дар «Бухорои шариф» аз имконоти ин жанр низ 

истифода шудааст. Дар шумораҳои мавҷудаи рӯзнома, шакли мукаммалу 

маъмулии жанри мусоҳиба, ки суолдиҳанда рӯзноманигор ва посухгӯянда шахси 

масъул ё гурӯҳи одамон бошанд, ба назар нарасид, вале матне, ки аз суолу ҷавоб 

таркиб ёфтааст ва дар зоҳир гунаи мусоҳибаанд, мавҷуд аст. Дар ин гуна матнҳо 

ҳадаф расонидани иттилоъ ва ба вуҷуд овардани афкор ва тасаввурот аст.  

Ба ин маънӣ, маводи шумораҳои 8, 9 ва 10-и рӯзномаро, ки зери унвони 

«Фелетуни кӯчак» ва зерсарлавҳаи «Забони маҳаллӣ» ба нашр расидааст, метавон 

мусоҳибагуна номид. Ин матн бо ҷумлаи «Мусоҳибаи қориюни газити «Бухорои 

шариф» баъд аз баромадани нумраи аввал» оғоз меёбад.  

Дар матбуоти муосир ин навъ матнро, ки аз суолу посух иборат бошад, ба 

ду жанр - мусоҳиба ва суҳбат нисбат медиҳанд. Мусоҳиба аз суолу ҷавоб таркиб 

ёфта, ҷанбаи иттилоотии он дар ҷои аввал меистад, вале дар суҳбат риштаи 

такаллум густурда аст ва рӯзноманигор ҳақ дорад, луқма партояд, фактро ба 

таҳлил бикашад, посухро зери шубҳа бибарад ва бо мусоҳиб баҳс орояд.  

Маводи болозикр, аслан, дар шакли муколама ё гуфтугӯи хонандагони 

рӯзнома: Сӯфӣ, Қорӣ, Оқсақол, Мутаваллӣ, Абдукарим ва Амак ном афроде таҳия 

шуда, ки байни ҳам дар бораи рӯзнома, забону муҳтавои он, нафъу зиён, хабару 
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мақолаҳо ва монанди ин хусусиятҳои рӯзномаро бо андеша ва гӯишоти ба 

худашон хос муҳокима мекунанд. Он чунин оғоз меёбад: 

«Сӯфӣ-Ассалому алайкум акаи Қорӣ? 

Қорӣ-Ва алайкум салом эшони Сӯфӣ, аз куҷо меоед? 

Сӯфӣ-Аз сайри олам. Акақорӣ Шумо сайр чаро нарафтед, сайри замзама. Ба 

растаи ҷомафурӯшӣ рӯ ба рӯи ҳофизон нишаста каме замзамаро гӯш андохтам 

яъне ҷонам ҳузур кард. Моён ин тариқа базмро ба ҳавлиамон ҳаргиз дида 

наметавонем... 

Қорӣ-Кадом гапи тоза?  

Сӯфӣ-Нафаҳмидедмӣ? Газет мебарояд мегуфтанд, ҳамон газет баромадааст, 

ҳар кас гирифта хонда гаштааст. Ба забони форсӣ баромадааст. 

Қорӣ-Куҷо? Гирифта овардедмӣ? Бидиҳед як хонам. 

Сӯфӣ-Не! Ман нагирифтем вай домоди оқсақол ҳастандку Мулло-Зариф  

ҳамун кас як донаашро харида хонда, ба пешашон будагӣ чанд одамҳоба 

маънидод карда буданд, ман ҳам камтар гӯш андохтам гапҳои нағз хонданд» [145, 

№8]. 

Ин мавод аз рӯи шакл ба қолаби драма наздикӣ дошта, ба он қаҳрамонҳои 

сеюму чорум низ иштирок мекунанд, ки ба раванди мусоҳиба бевосита ва ё 

бавосита ҳамроҳ мешаванд. Воқеа аз забони Қорӣ, Сӯфӣ, Оқсақол, Мутаваллӣ, ки 

аз чеҳраҳои таъсиргузор ва пешоҳанги замон маҳсуб мешуданд, манзури хонанда 

мешавад. Ба суҳбат ҳамроҳ шудани шахси сеюму чорум фактро тақвият бахшида, 

асомии шахсиятҳои матраҳи замон ҷоиз будани мутолиаи рӯзномаро қувват 

бахшидааст. Ин усули нигориш матнро ҷолиб намуда, бо қавоиди жанрии 

журналистика низ мухолиф нест, зеро дар раванди мусоҳиба ҳамроҳ шудани 

шахси сеюм ба суҳбат ҷолибӣ бахшида, ҳолати факт «аз назари шахси савум ба 

мушоҳида гирифта мешавад» [99, с. 113]. Дар воқеъ ворид шудани шахси сеюм 

маводи мазкурро ҷолиб намудааст: 

«Оқсақол-Газети Русия ҳам форсӣ гап мезадааст?  

Қорӣ-Ин газет ба лафзи форсӣ навишта шудагӣ, албатта муҳаррирҳояш 

мусулмонанд, ҳоло муҳаррирҳояшро бинам, ки кист. Ана муҳаррири аввал Мир 
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Ҳайдархоҷа бинни Қосимхоҷа ва муҳаррири дигараш Ҷалол Юсуфзода будааст. 

Оқсақол бисёр нағз шуд, ки дар Бухоро газет баромад, иншааллоҳ акнун одамон 

камтар ба роҳи илму фунун кӯшиш мекунанд. Набошад аз ҳама чиз бехабар ба 

дунё чӣ меояд чӣ мегузарад ва ба кадом мамлакатҳо чиҳо шуда истодааст моҳо 

ҳеҷ чиз намедонистем. Акнун иншааллоҳ ҳар рӯз хабарҳои тозаву мақолаҳои ба 

мусулмонон дахл доштагиҳоро хонда мефаҳмем. 

Оқсақол-Хаташ ин хатҳо барин неку акаи Қорӣ? 

Қорӣ-Ин чопи мехчагӣ, ҳар ҳарф ҷудо-ҷудо мешавад, баъд ҷамъ карда 

тартиб дода менависанд. 

Ассалому алайкум. Эҳаа газетхонимӣ? 

Қорӣ-Ваалайкум салом бисёр нағз кардӣ Абдулкарим ин газетро харида 

овардӣ. 

Абдулкарим-Бисёр ғалатӣ шуд. Аввал газетро се тин фурӯхта гашта буданд. 

Худаш кам будааст, ҳама якбора хариданд ҳар кас ба ҳар ҷой 10 кас 5 касӣ ҷамъ 

шуда газетхонӣ мекарданд.Чӣ қадар одамҳо газет наёфта аз дасти баъзе як донааш 

як танга ҳам бошад, мехаридем мегӯянд» [145, №106]. 

Порчаи боло аз лиҳози жанрӣ ба қавоиди мусоҳиба мувофиқ нест, вале 

усули саволу ҷавоб, ки сохти матнро ташкил намудааст, як навъ аз унсури 

мусоҳиба дарак медиҳад. Илова бар ин матни боло хусусияти маълумотнокӣ, 

таҳрикбахш ва маорифпарварона дошта, дар он аз суди рӯзнома, муҳарриронаш, 

нархи фурӯши он, талаботи мардум, таҷамуъи хонандагон дар атрофи ҷарида ва 

дигар ҷузъиёт баҳс шудааст.  

Муҳаррирони «Бухорои шариф» бо усули таҳияи чунин мавод аз як тараф, 

матни ҷолиб ҳосил намуда бошанд, аз сӯи дигар, дар шакли драма нафъи 

рӯзномаро ба хонанда фаҳмонидаанд. Бояд таъкид кард, ки агар барои муассисони 

«Бухорои шариф» иҷозаи нашри рӯзнома гирифтан аз дарбори аморат як 

мушкилӣ бошад, мушкилии дигар рӯзномахон кардани мардум буд, зеро дар 

баробари он, ки ҳамарӯза ба Бухоро рӯзномаҳои хориҷа ворид мешуд, то ҳол 

мардум рӯзномаро «китоби бобиён» ва мутолиаи онро мояи куфру бадмазҳабӣ 

медонистанд. Ин тасаввури иҷтимоиро муҳаррирони рӯзнома хуб дарк намуда, 
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таъсири каломи рӯҳониёнро ба инобат гирифта, муфид будани мутолиаи 

рӯзномаро аз забони аҳли дин ба хонанда пешкаш намудаанд. 

Мусоҳиба, жанри универсалӣ буда, аз тамоми соҳа: аз воқеаҳои рӯзмарраи 

иҷтимоӣ то масъалаҳои муҳими илмию сиёсӣ ва иқтисодию адабӣ ороста 

мешавад, ки ба  суоли рӯзноманигор шоҳиди воқеа ё шахси масъул посух дода, 

иттилои дақиқро пешниҳод ва тасаввуроти зеҳнии хонандаро комил мегардонад. 

Маҳз ин хусусиятҳоро ба инобат гирифта, муҳаққиқон вазифаи асосии 

мусоҳибаро пешниҳоди иттилоъ гуфтаанд: «Вазифаи мусоҳиба қабл аз ҳама 

пешниҳоди иттилоот (кӣ?, чӣ?, кай?, чӣ хел?, чаро?), баёнот (барои чӣ?), ба 

ҳодиса баҳо додан (фикри шумо чист?), пешгӯӣ кардан (чӣ мешавад) водор 

намудан мебошад» [81, с. 81]. Яъне, мусоҳиба ба хонанда чизеро, ки интизор аст 

ва донистан мехоҳад, пешкаш месозад. Дар «Бухорои шариф» низ 

мусоҳибагунаҳо дар шакле таҳия шудаанд, ки гӯё ба суоли хонанда посух 

медиҳанд. 

Маводи дигаре, ки дар шумораи 55-и рӯзнома зери унвони «Муҳовара» 

нашр шудааст, гуфтугӯи писарро бо падар дар хусуси таълими лотинӣ дар бар 

гирифта, аз рӯи шакл ба жанри суҳбат қаробат дорад. Маводи мазкур аз маҷаллаи 

«Газит»-и Фаронса тарҷума ва бознашр шудааст, ки дар партави эродҳои Истек-

вазири маорифи Фаронса, доир ба ҳатмӣ набудани таҳсили забони лотинӣ дар 

макотиби Фаронса таҳия шудааст. Маводи мазкур аз муколамаи падару писар 

иборат буда, дар он на ҳузури рӯзноманигор, балки суолу ҷавоби ду нафар тасвир 

шудааст. Аз ҷумла:  

«Падар - Ба ҳеҷ ваҷҳ - ба ҳеҷ ваҷҳ ин ба ту шоистагӣ надорад, ин чӣ 

ҳарфест, ки ба ман имрӯз муаллими ту гуфт, ки майле ба донистани лотинӣ 

надорӣ? 

Писар - ... бале чунин аст, ки ҳеҷ моил ба хондани лотинӣ намебошам ба 

ҷиҳати ин ки таҳсили ӯро медонам ба чизе намеарзад зеро месу (Истек) Вазири 

маорифи мо ҳам ба ҳамин ақида мебошад ва  пурвозеҳ аст. Вазири маориф аз 

шумо беҳтар медонад»[1, №55]. Ин матн низ манзараҳоеро фаро мегирад, ки 

муаллиф онҳоро тасвир намудааст, махсусан ҳолати таҳайюри падар аз посухи 
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писар ва «қоҳ-қоҳ-қоҳ» хандидани падар аз нақшаи ояндаи писараш. Мавзуи 

суҳбатро усули таълим ва озодии он, фарогирии хонандагон ба дарсҳо аз рӯи 

шавқу завқ ва озодии фарзанд дар интихоби дарс ташкил медиҳад. Сабаби асосии 

бознашри матни боло низ дар рӯзнома маҳз ҷанбаи маорифпарварӣ ва маърифатӣ 

доштани он аст, ки аз вазъи таълиму тарбияи атфол ва тарзи муносибат бо 

хостаҳои фарзанд, дар кишварҳои аврупоӣ нақл мекунад. 

Ҷанбаи муколамавии тарафҳоро ба инобат гирифта, онро метавонем омили 

ба вуҷуд омадани жанри мусоҳиба гӯем, зеро дар назарияи журналистика «чунин 

навъҳои мусоҳиба зикр мешаванд: мусоҳиба-нақл (монолог), мусоҳиба-муколама, 

мусоҳиба-лавҳа, конференсияи матбуот, мизи мудаввар, мусоҳиба-анкета, 

мусоҳиба – ақида» [81, с. 81]. Бо назардошти ин, дар матни боло аносири жанри 

мусоҳибаро метавонем пайдо намоем, чунки дар он ҳадаф аз муколама ва 

тобишҳои бадеӣ ҷолибияти матн мебошад.  

Илова бар ин дар ҳамин шумора матлаби дигар бо номи «Мусоҳибаи мулло 

ва тоҷир» чоп шудааст. Ин мавод низ ба мусоҳиба қаробат дорад. Дуруст аст, ки 

ин матлаб низ сохтаи муаллифони худӣ буда, дар шакли муколамаи ду нафар 

таҳия шудааст. Дар он саволдиҳанда (мусоҳибакунанда) мавқеъ надорад, вале 

мусоҳиб фаъол аст. Ӯ мавзуъро шарҳ дода, мавқеи худро ҷиҳати муфид будани 

хондани рӯзнома нишон медиҳад. Агар дар ин мавод нашр ва аҳаммияти рӯзнома 

мавзуъ бошад, мулло нақши рӯзноманигорро иҷро мекунад ва Тоҷир донандаи 

мавзуъ аст: 

«Мулло - Бадали солиёнаи он ба чанд танга мебошад? 

Тоҷир - Ба чиҳил танга - шаш сум. 

Мулло - Ба Шумо аз ин чӣ фоида мебошад, ки чиҳил танга дода инро 

мехонед? 

Тоҷир - Фавоиди он бешумор аст яке он ки шахси газетхон аз аҳволи олам 

бохабар мебошад мисли чӣ шудани ҷанги Туркия ва Итолиё ва чӣ шудани 

муноқишаи Фаронса бо Марокаш ва чӣ будани аҳволи Эрону Русия ва ҳоказо. Ва 

низ аз ҷиҳати тиҷорат ҳам фоида дорад, нархи пӯсти қарокул аҳволи бозори он ва 

пахтаву пилла дониста мешавад. Дигар аз фавоиди ӯ ин ки тариқи тамаддуну 
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тараққиро ба шахси газетхон мефаҳмонад, ки дигарон чӣ навъ тараққӣ карданд ба 

кадом тариқ рафтанд мо чӣ кардем, ки ин қадар паст мондему чигунагии 

мадорису макотиби онҳоро ва аҳволи макотибу мадориси моёнро ва тариқи 

тартибу таълимро нишон медиҳад. 

Дигар аз фавоиди ӯ ин ки мо медонем, ки Фаронса кист Тунис чист ин ҳама 

сарвати ӯ аз куҷо шуд ва Англис кист қувваташ чӣ ин ҳама мустамликоту қитъаи 

васеъи Ҳиндустонро чӣ навъ ба даст даровард. Ва Итолиё кист, ки бо халифаи 

тамоми мусалмонон муддати ҳафт моҳ аст ҷанг мекунад ва Испониё чӣ кас асту 

Олмониё дар куҷост ва Австриё, Юнон, Булғор киёнанд [145, №55]. 

        Тавре дидем, ин матн аз ду қисм таркиб ёфта, дар шакли гуфтугӯи ду нафар: 

мулло ва тоҷир ҳосил шудааст. Идомаи ин матлаб дар шумораи 56 нашр гардида, 

кӣ будани муҳаррир, аҳли куҷо будани ӯ ва муҳтавои рӯзнома пурсида мешавад. 

Тоҷир доир ба рӯзнома, аҳаммияти он дар рушди афкори ҷамъият, омӯзиши 

тамаддун, дарки воқеияти ҷаҳон, омӯзиши бозор, нарху навои ҷаҳон ва аҳаммият 

доштани ахбору маълумот назари худро баён намудааст. Мурод аз таҳияи ин матн 

иттилоъ аст, ки «яке аз сабабҳои анҷоми мусоҳиба» низ «касби иттилоъ» [73, с. 4] 

маҳсуб меёбад.  

Бо чунин зайл дар шумораҳои 122 ва 123 таҳти унвони «Мусоҳибаи шахси 

муҳтарам бо яке аз муҳаррирони идора» рӯйи чоп омадааст, ки он низ дар шакли 

муколама ва суолу ҷавоб таҳия шуда, суолдиҳанда на муҳаррир, балки «шахси 

муҳтарам» аст, ки аз муҳаррир доир ба рӯзнома, маводи он ва хабару воқеаҳои 

нашршудаи рӯзнома пурсишҳо мекунад. Дар мавод чунин тасвир шудааст, ки 

суолдиҳанда – «шахси муҳтарам» на танҳо дар мавриди рӯзнома, ҳатто дар бораи 

оддитарин масоили ҷаҳони мутамаддин маълумот надорад. Яъне, таҳиягарони 

рӯзнома бо нашри чунин мавод, ки шояд аз бархӯрди ашхоси муайяни ҷомеа 

бардошт кардаанд, амалан нишон додан мехоҳанд, ки беиттилоотӣ инсонро то 

ҷаҳолат ва хурофот мебарад. Ва қолаби мусоҳибаи публитсистӣ барои тасвири 

воқеият мусоид омадааст.  

Аслан истифода аз усули муколама, ки дар рӯзнома мушоҳида намудем, ба 

чанд омил иртибот мегирад: 
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1. Ин шакли баёни фикр дар адабиёти классикии тоҷику форс маъмул буд ва 

дастандаркорони «Бухорои шариф» ба он шинос буданд. 

2. Ин навъ матолиб ва таҳияи мавод нисбатан ҷолиб буда, таваҷҷуҳи 

хонандаро ба худ ҷалб мекунад. 

3. Шакли муколама, ки асосан гуфтугӯи ду нафарро фаро мегирад, имкон 

медиҳад, ки афкори таззодӣ ва мавқеъгириҳои мухталиф ироа гардад. Ба ҳам 

муқобил гузоштани «наву кӯҳна» ё «қадиму ҷадид», ки дар ағлаби муколамаҳо 

мушоҳида мешавад, далелест ба ин гуфтаҳо. 

Аз ин рӯ, мутуни мавриди таҳлилро танҳо аз рӯи шакли таҳия метавон ба 

мусоҳиба нисбат дод. Онҳо ба маънои жанрӣ мусоҳиба шуда наметавонанд. 

Дар «Бухорои шариф» шакл ва усули муколама бо чунин тарз истифода 

шуда, назари ашхоси муайян доир ба масъалаҳои мубрам баён гардидааст. 

Муҳаррирон тавонистаанд, ки дар ин муколамаҳо ҳам иттилои лозимро ба 

хонанда пешниҳод кунанд ва ҳам қолаби жанрии мусоҳибаро ба матбуоти тоҷик 

ворид намоянд. 

Бо ҳамин тариқ, «Бухорои шариф», ҳамчун сароғози матбуоти миллӣ 

тавонистааст, ки вобаста ба вақту замон маводеро ба нашр расонад, ки аз қолаби 

жанрҳои публитсистӣ берун набошад ва махсусан маводи иттилоотии он дар 

шаклҳои хабар, репортаж ва мусоҳибагуна пешкаши хонандагон шудааст. 

Ҳарчанд ин гуна матнҳо орӣ аз нуқси жанрӣ низ нестанд, вале онҳо дар рӯзнома 

мақсаднок ва барҷой истифода шуда, аз як сӯ, аносири жанриашонро ба шакл 

даровардаанд, аз ҷониби дигар, вазифаи публитсистии худро иҷро намудаанд. 

 

2.2. Раванди шаклгирии жанрҳои таҳлилӣ дар рӯзнома 

Маъмулан дар жанрҳои таҳлилии матбуот вобаста ба вақту замон, афкори 

давр, фирқаву аҳзоб ва ҷараёнот рӯйдодҳо мутобиқ ба хоста ва манофеи (ғоя, 

идеология) иддаи ташаббускор баррасӣ гардида, аз дидгоҳи муайян ба мардум 

пешкаш мегарданд. Дар ин гурӯҳи жанрҳо андешаву назар муҳим бошад ҳам, он 

бо факти асосӣ иртибот мегирад ва нигоранда масъаларо аз чанд равзана ба 
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мушоҳида гирифта, таҳлилу баррасӣ менамояд. Ин гурӯҳи жанрҳо имкон доранд, 

ки дар онҳо андешаву назар ба таври васеъ баён гашта, ҳадсу гумон ва ақида ба 

факт асос ёбад, воқеа ё рӯйдод рӯҳи иҷтимоӣ бигирад ва манзури хонанда шавад. 

Яъне, жанрҳои таҳлилӣ як навъ василаи ташхис, танзим ва интиқоли афкор 

мебошанд, ки дар асоси ғояи муайян нигошта мешаванд. Ин вижагиро ба инобат 

гирифта, муҳаққиқон ин гурӯҳи жанрҳои публитсистикаро «муҳимтарин намои 

мубориза барои озодии ақида» [115, с. 58] номидаанд. 

«Бухорои шариф» чун дастгоҳи таблиғоти фирқаи таҷаддудхоҳ ва минбари 

тараққипарварони тоҷик интишори афкори навинро рисолати аслии худ дониста, 

дар манзури хонанда гардонидани онҳо аз имкониятҳои жанрҳои таҳлилии 

матбуоти даврӣ истифода намудааст. Тавре дар боби аввал ишора шуд, 

дастандаркорон дар сафҳаи аввали рӯзнома эълони «мақолоти муғоира бо 

маслаки тараққихоҳона дарҷ нахоҳанд гардид»-ро ҷой намуданд ва афкори 

тараққихоҳонро дар қолаби жанрҳои таҳлилӣ бо такя ба далоил аз кишварҳои 

Русия, Туркия, Аврупо ва мисолу арқоми чашмгир пешкаши «қориюни киром»-и 

«Бухорои шариф» менамуданд. 

Ҳарчанд «Бухорои шариф» нахустрӯзномаи тоҷикӣ аст, аммо дар он мо 

аломат ва хусусиятҳои жанрҳои публитсистика, ба вижа, жанрҳои таҳлилиро 

бараъло мушоҳида менамоем. Ин нашрия аз жанрҳои таҳлилӣ аз рӯи имкон 

истифода намуда, аз ҷумла, мақола ҳамчун маъмултарин навъи ин гурӯҳи жанрҳо 

асоси таҳвили андешаи муассисон будааст. Ҷузъиёт ва аносири жанри 

мухбирнома низ дар рӯзнома мушоҳида мешавад. Ҳамчунин нигоштаҳои ирсолӣ 

(мактуб) низ дар рӯзнома ҷойгоҳи муайян доранд, ки ҳатто дар баъзе шумораҳо то 

се мактуби хонандагони дохил ва хориҷи аморат ба табъ расидааст. Чунончи, 

профессор М. Муродов навиштааст: «Матолиби публитсистӣ ё таҳлилӣ дар 

нашрия ҷойгоҳи хоса дорад. Ағлаби нигоштаҳои он фарогири проблемаи муҳим 

буда, доир ба масъалаҳои тарғиби илму ҳунар, ислоҳи вазъи таълим, зарурати 

омӯзишу пажӯҳиши замонавӣ, пайравӣ ба усули ҷадиди таълими Русияву Аврупо, 

кишоварзӣ, обёрӣ, пунбакорӣ, пиллавӣ, беҳдошти саломатӣ ва амсоли ин баҳс 

мекунанд» [67, с. 98]. 
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Омӯзиш ва таҳлили мундариҷаи «Бухорои шариф» аз нигоҳи мавҷудияти 

хусусияти жанрӣ нишон дод, ки муаллифони худӣ ва аҳли назар, асосан, аз 

имконоти жанрҳои мақола, мактуб ва мухбирнома кор гирифтаанд. Дар ин бахши 

кор кӯшиш менамоем, ки хусусияти ин жанрҳоро дар алоҳидагӣ дар такя ба 

маводи «Бухорои шариф» мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор медиҳем.  

Мухбирнома аз ду калима: мухбир ва нома таркиб ёфта, дар адабиёти илмӣ 

низ ба маънои номаи хабарнигор омадааст. Ин жанр дар матбуоти замони шуравӣ 

аз жанрҳои пурнуфуз маҳсуб меёфт, ки аз як масъала ё рӯйдод иборат буда, 

силсилаи далелу арқоми вобаста ба фактро ба баррасӣ мегирад. Мувофиқ ба 

талаботи жанрӣ мухбирнома мавзуи мушаххасро бо нишон додани ҳолат, моҳият, 

хусусият ва паҳлуҳои гуногун дар бар мегирад.  

Мухбирнома аз соҳаи муайян, аз мушкилу муваффақиятҳо ва дигар 

масъалаҳои муҳими замон бо банду басти силсилафактҳо таҳия ва ба хонанда 

пешкаш мешавад. Мухбир ҳолати воқеа ё масъаларо бо назардошти моҳияти 

мавзуъ, аҳаммияти иҷтимоӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ ва сиёсии он пайгирӣ менамояд. 

Дар матбуоти замони шуравӣ мухбирон аз навоҳии дурдаст, майдони кишт, 

раванди иҷрои кор, натиҷаи нақшаи фаъолият ва бунёди ин ё он корхонаи муҳим 

ҳам ҷомеаро бо иттилоъ таъмин мекарданд, ҳам масъулини соҳаро аз раванди кор 

ва муаммову мушкилӣ огоҳ месохтанд. Бо ин вижагиҳо муҳаққиқон 

мухбирномаро ҳамчун жанри имконияташ бемаҳдуд унвон кардаанд. Аз ҷумла, 

дар китоби «Жанрҳои таҳлилии матбуот» омадааст: «Чунонки худи журналистика 

майдони фарохи фаъолияти иҷтимоист, ҳамчунон мухбирнома низ жанрест 

имкониятҳояш беҳудуд» [96, с. 6]. 

Имрӯз доир ба жанри мухбирнома ақидаҳои муҳаққиқон гуногун аст. Агар 

бархе онро ба гурӯҳи жанрҳои хабарӣ мансуб донанд, гурӯҳи дигар хоси жанрҳои 

таҳлилӣ медонанд. Ҳамчунин иддае аз муҳаққиқон мухбирномаро ҳам ба гурӯҳи 

жанрҳои хабарӣ ва ҳам ба таҳлилӣ ворид намудаанд, ки А.А.Тертечний аз ҷумлаи 

онҳост [105, с. 52-53-76]. Ба назари профессор И. Усмонов, «онро миёни ҳамин ду 

жанр суроғ кардан лозим аст» [115, с. 23]. 
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Ин аст, ки мухбирнома бо чунин хусусият, ки миёни ду гурӯҳи жанрҳои 

публитсистӣ қарор дорад, дар рӯзномаи «Бухорои шариф» ба шакли жанри 

мустақил намоён намешавад. Инро на ба мураккабии қолаб ва тарзи навишт, 

балки ба жанри нисбатан нав буданаш, ки муҳаққиқон пайдоиши онро ба асри 18 

нисбат медиҳанд [96, с. 5], марбут донистан лозим аст. Бо ин вуҷуд, дар маводи 

зери рубрикаҳои «Ахбори маҳаллӣ» ва «Муросилоти Исломбул» аломатҳои 

ҷузъӣ, фактҳои гуногун ва дигар аносири жанрии мухбирномаро дидан мумкин 

аст. Аз ҷумла, мавҷудияти якчанд далелу арқоми марбут ба як масъала ва 

баррасии онҳо дар як матлаб. Ба исботи фикр маводеро аз рубрикаи «Ахбори 

маҳаллӣ», ки дар шумораи 21-и рӯзнома дар саҳифаи 2 ба нашр расида, аз вазъи 

истихроҷи конҳои ангишту намаки Туркистон дар солҳои қаблӣ ва давраи нав 

маълумот додааст, таҳлил менамоем:  

«Ангиштсанг аз соли 1873 шурӯъ ба тараққӣ намудааст. Ҳусули ангиштсанг 

дар Туркистон фақат дар соли 1903 ба миллион пут расидааст. Ва аз 1905 шурӯъ 

намуда ҳусули зуғолсанг соле ба ду миллиону ним пут расидааст. Дар арзи ин 

панҷ сол рӯиҳам рафта 13 протсент ангиштсанги Русия аз инҷо ҳосил шудааст. 

Мардикорҳо дар маъданҳо дар соли 1909-379 нафар буда ва дар соли 1910 ба 737 

нафар расидааст. 

Ангиштсанг дар се ҷои Туркистон ҳосил мешавад: 

Дар вилояти Фарғона, Самарқанд ва Сирдарё. 

Ҳосили намак дар арзи даҳ соли охар ба ду протсенти ҳосили ҷамиъи 

мамлакати Русия мерасад. 

То соли 1907 ҳар сол зиёда аз 2 миллион пут намак ҳосил мешуд. Аз соли 

1907 таназзул намуда ҳосили солиёна ба 767 ҳазор пут расид. 

Дар се ҷои Туркистон намак ҳосил мешавад, дар вилояти Фарғона, Сирдарё ва 

Самарқанд. Дар Фарғона се рубъи ҳамаи намаки Туркистон ҳосил мешавад.  

Мутаассифона аз нафт, ки муҳимтарини маодан аст, ҳеҷ маълумоте 

надорем» [145, №21]. 

Дар ин матн чанд факти занҷираӣ, ки ба як мавзуъ тааллуқ доранд, 

истифода шуда, бо зикри мушаххасоти ҳаҷму давраҳои муайян истихроҷи маодин 
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баррасӣ гардидааст. Дар ин мавод 11 силсилаи фактро, ки ба як масъала рабт 

доранд, мушоҳида мекунем. Аз ҷумла: 

- аз соли 1873 оғоз гардидани тараққии коркарди ангиштсанг дар 

Туркистон; 

- дар соли 1903 ба миллион пут расидани истихроҷи зуғолсанг; 

- аз соли 1905 ба 2,5 милион пут расонидани истихроҷи ангишт; 

- таъмин шудани 13 фисади масрафи ангишти Русия аз ҳисоби конҳои 

Туркистон; 

- зиёд шудани 358 нафар коргар аз соли 1909 то соли 1910 дар конҳои 

истихроҷи ангиштсанг; 

- истихроҷи ангиштсанг дар се минтақаи Туркистон: вилояти Фарғона, 

Самарқанд ва Сирдарё; 

- дар 10 соли охир ҳосили намаки Туркистон фарогири 2 фоизи намаки 

мустаъмали Русияро дар бар мегирад; 

- то соли 1907 солона зиёда аз 2 миллион пут намак ҳосил мешуд; 

- баъд аз соли 1907, ҳосили солиёнаи намак таназзул намуда, аз ду миллион 

ба 767 ҳазор пут расид;  

- намаки истеҳсоли Фарғона се рубъи ҳамаи намаки Туркистон мебошад; 

- дар се вилояти Туркистон - вилоятҳои Фарғона, Сирдарё ва Самарқанд 

намак истеҳсол мешавад. 

Ин далоил, дар алоҳидагӣ ҳар кадом метавонанд асоси матни як хабарро 

ташкил диҳанд, вале муаллиф онҳоро дар алоқамандии ҳамдигарӣ оварда, 

масъалаи нафтро низ ёдовар шудааст ва аз бемаълумотӣ таассуф низ хӯрдааст. 

Пас, маълум мешавад, ки ҳадафи нигоранда аз ин мавод дар такя ба фактҳои ба 

ҳам алоқаманд ба шакли конкретӣ нишон додани ҳолати воқеа аст. Албатта, ин ҷо 

метавон доир ба чигунагии мавзуъ баҳс кард, аммо чунончи муаллифони китоби 

«Журналистикаи советии тоҷик» навиштаанд: «Мухбирнома аз тамоми соҳаҳо ... 

навишта шуда, назар ба дигар жанрҳои таҳлилии публитсистика фаъолтару 

конкреттар аст» [80,с.75].  
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Дар маводи фавқ мухбир бо нишон додани истихроҷи ангиштсанг ва намак 

дар солҳои гуногун ташреҳи рақамӣ анҷом додааст. Мухбир метавонист масъалаи 

намакро ба ангишт рабт надиҳад, вале ин фактҳоро ба ҳам васл намуда, мутаассиф 

мешавад, ки «аз нафт, ки муҳимтарини маъодан аст, ҳеҷ маълумоте надорем». Ин 

усул гувоҳ бар он аст, ки муаллиф чизе бештар аз хабар навиштан хостааст. Бо 

чунин тарз муносибат намудан бо фактҳо як навъ роҳ ба сӯйи зуҳури жанри 

мухбирнома дар «Бухорои шариф» мебошад, зеро дар шумораҳои баъдӣ маводи аз 

далелу арқоми силсилавӣ таркибёфта зиёдтар ба мушоҳида мерасад. Ин гуна 

мавод фарогири муҳимтарин масъалаҳои давр мебошанд ва муаллифон низ 

кӯшидаанд, фактҳоеро ба баррасӣ бигиранд, ки хонанда онро интизор аст. Инҷо аз 

шумораи №46 маводеро таҳлил менамоем, ки таҳти унвони «Аз Хуқанд ба идораи 

мо менависанд» нашр шуда, проблемаи поён рафтани нархи пилла ва маҳсулоти 

пиллагиро дар бар гирифтааст. Шакли пурраи матн чунин аст: «Тақрибан 15 май 

мунтазири (кукун) баромади тоза ҳастанд. Ба ҷиҳати хушии ҳаво ба хубии ҳосил 

умед доранд. Лекин то ба амал омадани ҳосил пеш аз вақт наметавон чизе гуфт 

бино барои муҷрибини ин кор бояд раъйаш хуб бошад. 

Аммо имсол муштариҳо дар гирифтани (кукун)-и тар, даст боз доштаанд. 

Чунки онҳо порсол умедвор ба гарон шудани (кукун)-и хушк гашта, (кукун)-и тар 

харида зарари зиёд кашида буданд. Махсусан дар бозори хориҷӣ.  

Ҳоло муштариҳои (кукун) бо эҳтиёти том ба ин кор иқдом мекунанд чунки 

бозори умдаи абрешим, ки Итолиё аст ба ҷиҳати рақобати сахти абрешими Ёпун, 

ва ҳам ба ҷиҳати абрешими маснуъӣ ки дар Аврупо дуруст мешавад хароб 

шудааст.  

Дар райони ҷадид пути абрешимро тақрибан ба қиммати 240 сум харидаанд. 

Агар ин қиммат барои абрешими ҳосили ҷадид низ боқӣ бимонад, бояд 

корхонаҳои (кукун) хушккун фақат барои фурӯши маҳаллӣ кор бикунанд. Чунки 

дар хориҷ ва дар Маскав қиммати абрешим хеле поён аст, ба ин ҷиҳат гумон 

метавон кард, ки ҳама (кукун) хушккунҳо хариди худро кам хоҳанд намуд.  

Умумитан ба гаронфурӯшии ҳосили тари (кукун) пиллагирони маҳаллӣ ба 

худашон зарар мерасонанд. Чунки ба он қиммат ки онҳо мегӯянд, наметавон 
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абрешимро дар Аврупо фурӯхта нафъ бардошт ва ба ин ҷиҳат фурӯш дар хориҷ 

кам мешавад ва худашон аз ин камфурӯшӣ мутазаррар мешаванд» [145, №46].  

Чуноне дидем, маводи боло масъалаи парвариши пилла, коркарди он, 

истеҳсоли маводи абрешимӣ ва арзиши онро дар бозорҳои дохил ва хориҷ фаро 

гирифтааст. Инчунин дар он аз рақобатҳои бозори байналмилалӣ ёдовар шуда, 

аммо дар ин мавод рақами муайян, мисли арзиши пилла дар бозорҳо, хароҷоти 

истеҳсол ва монанди ин, ки дар навиштани маводи публитсистӣ муҳим мебошад, 

камтар аст. Танҳо «дар райони ҷадид пути абрешимро тақрибан ба қиммати 240 

сум харидаанд» ишора шудааст, ки аз поён рафтани нарх хабар мебошад. Аммо 

дар бораи сардии бозори пилла, арзоншавии он дар дохил ва бозори 

байналмилалии Италия, паст будани нархи пути абрешим дар бозорҳои Маскаву 

Аврупо, ҳамзамон аз рақобати зиёди абрешими Туркистон бо абрешими Ҷопону 

Аврупо, истеҳсоли пиллаи сунъӣ дар Аврупо, зиёни харидорони пилла дар соли 

1910, қабули сусти пилла дар корхонаҳои коркард ва қиёси бозори дохилу хориҷ 

маълумот пайдо мекунем. Ин мавод аз он ки фарогири як факт ва чанд масъалаи 

муҳими ба ҳам алоқаманд аст, ба жанри мухбирнома шабоҳат пайдо кардааст. Дар 

он ҳамчунин рақам, қиёс ва натиҷаву хулоса низ дида мешавад, ки аз талаботи 

жанри мухбирнома ба шумор меравад, зеро дар мухбирнома «мухбир аз воқеа 

танҳо хабар намедиҳад, балки кӯшиш мекунад, ки моҳияти онро фаҳмонад, шарҳу 

тавзеҳ диҳад» [68, с. 125]. Дар ин мавод чунин усулро мушоҳида мекунем, ки 

муаллиф фаротар аз хабар нигошта, бо таҳлилу ташреҳ масъаларо аз паҳлуҳои 

гуногун ба хонанда равшан намудан хостааст. Аз ҷумла: «Агар ин қиммат барои 

абрешими ҳосили ҷадид низ боқӣ бимонад, бояд корхонаҳои (кукун) хушккун 

фақат барои фурӯши маҳаллӣ кор бикунанд. Чунки дар хориҷ ва дар Маскав 

қиммати абрешим хеле поён аст» [145, №46]. 

Маводи дигаре, ки аз рӯи шакли нигориш ва силсилаи воқеаҳо ба жанри 

мухбирнома монандӣ дорад, дар шумораи 69-и рӯзнома аз 31 майи соли 1912 

нашр шудааст. Маводи мазкур зери рубрикаи «Ахбори Усмонӣ» ба табъ расида, 

ба қалами Сомонӣ - мухбири махсуси рӯзнома дар Туркия тааллуқ дорад ва 
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раванди ҷанги давлати Туркияи Усмонӣ бо кишвари Италияро мунъакис 

намудааст.  

Дар мавод масъалаи асосӣ ҷанги ду давлат - Туркия бо Италия мебошад, ки 

муаллиф 4 воқеаи ба ҳам наздикро ба шакли занҷираӣ ва пайдарпай таҳлил 

намуда, хулосаи умумӣ баровардааст. 

Факти аввал, ҷойгиршавӣ ва камингирии лашкари турк дар муқобили 

итолиёиҳо дар минтақаи Тибриқ аст, ки ба навиштаи муаллифи матн: «Ба дастае 

аз қушуни душман, ки хаёли хуруҷ аз сангар дошта, ҳамла (карда) ва онҳоро 

маҷбур ба риҷъат намудаанд. Баъд аз риҷъати итолиёиҳо ба сангар шилики 

шадиде мобайни тарафайн ба амал омада ва аз итолиёиҳо 70 нафар талаф 

шудааст».  

Факти дуюм, аз вайронкориҳои артиши Италия дар минтақаи Абузаҳрои 

Яман дарак медиҳад. Факти сеюм шикасти ҳуҷуми лашкари Италия бо «ҳиммату 

ришодати сарбози турк ва муҷоҳидини араб» аст, ки «ташаббуси ҳуҷум ва хуруҷ 

аз сангари қушуни Итолиё бенатиҷа монда ва дучори ҳазимат» гаштааст. Факти 

чорум аз «таслими қаҳрамононаи асокири усмонӣ» маълумот медиҳад.  

Муаллиф чор фактро, ки ба як масъала – ҷанги ду давлат алоқаманд аст, бо 

банду баст ва шарҳу тафсир пешкаши хонанда кардааст. Аз ҷумла, дар факти 

дуюм омадааст: «Дар 13-уми моҳи май киштиҳои ҷангии Итолиё ба мавқеи 

(Ҳавса) ва ҳаволии (Абузаҳра), ки дар савоҳили Яман воқеъ аст омада, бинои 

тупбандиро гузошта ва дар Ҳавза се масҷид ва як хона ва дар Абузаҳра як 

масҷидро хароб ва як зану як бачаро мақтул намудаанд... Ин ҷоҳо на истеҳкоми 

аскарӣ доштанд ва на мақарри асокири Усмонӣ аст. Яъне мавоқеъи ғайриаскарӣ 

аст» [145, №69]. Мухбир дар ин матн амалкарди артиши Италияро нишон додан 

мехоҳад, ки дар манотиқи аҳолинишин чӣ аъмолеро муртакиб шудааст. Аз ҷумла, 

куштани ғайринизомиён, вайрон кардани манзили аҳолии осоишта ва хароб 

сохтани маконҳои диниро ёдоварӣ намудааст. 

Муаллиф масъалаҳоро муъҷаз, кӯтоҳ ва мушаххас баён намуда, мавқеи 

худро ба рӯйдод тариқи ибораву калимаҳои «қушуни душман», «онҳоро маҷбур 

ба риҷъат намудаанд», «ҳиммату ришодати сарбози турк», «таслими 
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қаҳрамононаи асокири усмонӣ» ва монанди ин нишон додааст. Ба ин ваҷҳ мухбир, 

таслим шудани як қушуни низомии турк бо сарварии Абдуллобекро ба аскарони 

Италия «таслими қаҳрамононаи асокири усмонӣ» арзёбӣ намудааст, ки худ 

далели равшани мавқеи мухбир дар баёни воқеа аст ва ӯ таслимшавиро дар 

норасоии маҳсулоти ғизоӣ донистааст. 

Ин чор факт дар 47 сатр тавзеҳ гардида, воқеаҳо пайи ҳам ва дар 

алоқамандӣ баррасӣ шудаанд. Алоқамандии воқеаҳо ва мушаххас будани факти 

асосӣ дар мухбирнома яке аз шартҳои ин жанр маҳсуб мешавад, зеро мухбирнома 

«дар асоси асноди мушаххасу муайян як мавзуи басо муҳими ҳаётро баррасӣ 

менамояд»[96, с. 6]. Вале аз ҷониби дигар ин чор воқеае, ки дар нуқтаҳои 

ҷудогонаи муҳориба ба амал омадаанд, матни болоро аз лиҳози жанрӣ ба нигориш 

низ наздик мекунад. Аммо матни мавриди таҳлил «асноди мушаххасу муайян» ва 

«мавзуи басо муҳими» даврро баррасӣ намудааст.  

Жанри мухбирнома дар матбуоти шуравӣ ба пуррагӣ ташаккул ва такомул 

ёфт. Дар рӯзномаву маҷаллаҳо рубрикаҳои «Мухбирони коргару деҳқон» ва 

«Мухбири ғайриштатӣ» ташкил шуда, аз колхозу совхоз, шаҳраку навоҳӣ ва деҳу 

рустои дур мавод ба нашр мерасид. Ин жанр барои ифшои камбудиҳои музофот 

ва мушкилоти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ ҳамчун жанри «имкониятҳояш 

беҳудуд» истифода мешуд. Тавре ишора гардид, муҳаққиқон пайдоиши 

мухбирномаро ҳамчун жанри публитсистӣ ба асри 18 марбут донистаанд [96, с. 4-

13]. Дар «Бухорои шариф» низ маводи шабеҳи мухбирнома чандон мавқеи зиёд 

надорад, вале аносири жанрии он чун далоили силсилавӣ, мубрамияти мавзуъ, 

мавқеи нигоранда, мушаххасии факт ва воқеаву масъалаҳо, дар маводи 

мунташираи «Бухорои шариф» корбурд шудааст. 

Яке аз жанрҳои дигари таҳлилии мустаъмал дар «Бухорои шариф» 

мақола аст. Мақола аз асоситарин жанрҳои таҳлилии матбуот маҳсуб мегардад. 

Ин жанр дар матбуоти ҷаҳон ҳамчун қолаби таблиғи афкору ақида истифода 

мешавад. Он бар мабнои проблема ва дар такя бо андеша, ақида, фикр ва фарзия 

нигошта шуда, факту далел, рӯйдоду воқеот ва падидаҳои вақт бо диди 

ҳадафмандона таҳлил мешаванд. Мақола таҳлили масъалаҳоест, ки дар рӯ ба рӯйи 
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ҷамъият қарор доранд, дар ҷараёни зиндагию фаъолияти одамон мавҷуданд ва аз 

ҷониби нигоранда проблемаи рӯз ҳисобида мешаванд. 

Умри ин жанр дар ҳар кишвари олам бо умри матбуоташ баробар аст, чунки 

ҳадаф аз таъсиси ҳамагуна матбуот таблиғ ва таъсир ба мафкураи ҷамъият 

мебошад. Мақола бошад барои ибрози афкору андеша ва ғояву мақсад василаи 

муътамад аст. Яъне, мақола барои ташвиқи ғоя, мақсад, ҳадаф ва ормон қолаби 

мувофиқ аст.   

Дар матбуоти тоҷик мақола бо нашри «Бухорои шариф» падид омадааст. 

Ҳарчанд «нишонаҳои мақолаи публитсистӣ дар осори тожурналистӣ дар шаклҳои 

гуногун» [68, с. 148] намоён мешавад, вале ба шакли комил падид омадани 

мақоларо муҳаққиқон, аз ҷумла,  А.Саъдуллоев ва П.Гулмуродзода бо нашри 

рӯзномаи нахустини тоҷик - «Бухорои шариф» алоқаманд [96, с. 13] донистаанд. 

Ин андеша аз ҷониби профессор М. Муродов ҳам ҷонибдорӣ шуда, дар китоби 

«Асосҳои эҷоди журналистӣ» дар ду маврид пайдоиши жанри мақоларо дар 

матбуоти тоҷик ба нашри «Бухорои шариф» тавъам донистааст.  

Дар баробари он, ки «Бухорои шариф» сароғози матбуоти тоҷик аст, вале 

жанри мақола дар қиёс ба жанрҳои дигари публитсистика, ки қаблан зикрашон 

рафт, дар шакли нисбатан комил зуҳур ёфтааст, ки мо онро ба се омили асосӣ 

марбут медонем:  

Якум. Тавре ишора шуд, мақола ҳамчун жанри таблиғӣ ва таъсиррасон дар 

публитсистика шинохта шудааст ва муассисони «Бухорои шариф» низ барои 

нашри рӯзнома аз хориҷ мутахассисонро даъват кардаанд, ки муҳаррир – Мирзо 

Ҷалол Юсуфзода яке аз онҳо буд.  

Мирзо Ҷалол то даъват шудан ба Аморати Бухоро дар «нашрияҳои 

«Кашкул» (Тифлис), «Носирӣ» (Табрез), «Ғайрат» (Тифлис) ва маҷаллаи «Мулло 

Насриддин» ба навиштани мақолаҳои илмию оммавӣ» [64, с. 10] таҷрибаи ғанӣ 

бардошта буд ва масъалаҳои мубрами рӯзро дар қолаби жанри мақола таҳлилу 

баррасӣ намуда, хулосаи онро кӯтоҳу муҷаз ва бо далелҳои суфтаи ақлӣ ва бо 

забони нобу оммафаҳм ба муштариён пешниҳод мекард. П. Гулмуродзода дар ин 

росто чунин нигоштааст: «Бо таҳлили неруманд, жарфу саҳеҳ ва мисолҳои 
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мушаххаси нишонрасаш ба дили хонанда роҳ меёфт ва хонанда ногузир ба фикру 

мулоҳиза ғӯтавар мешуд» [28, с. 120]. 

Дуюм. Худи муассисони рӯзнома, аз ҷумла, Мирзо Муҳиддин Мансурзода, 

Мирзо Сироҷи Ҳаким ва муҳаррири расмии рӯзнома Ҳайдархоҷа Мирбадалов то 

андозае аз кори қаламу нигориш бохабар буданд ва аз рӯзномаҳои осиёию 

аврупоӣ пайваста истифода мекарданд. Махсусан, Мирзо Сироҷ дар саёҳатҳои 

худ ба Аврупо ва дигар кишварҳои мутараққии ҷаҳон шоҳиди бевоситаи 

муборизаҳои фикрӣ, сиёсӣ ва мубоҳисаи фирқаву аҳзоби сиёсию ҷамъиятӣ 

гардида буд, ки ҳамагӣ аз тариқи рӯзнома ва дар қолаби жанри мақола пешкаш 

мешуданд. Ин таҷрибаи андӯхта боис ба он гардид, ки Мирзо Сироҷ ва Мирзо 

Муҳиддин жанри мақоларо дар таблиғу ташвиқи ормонҳои маорифпарварӣ ва 

андешаҳои навгароӣ истифода намоянд. Ҳатто дар шумораи аввали рӯзнома 

мақолае бо номи «Баъзе фавоиди рӯзнома» ба табъ расидааст, ки бо имзои С.М. 

нашр шуда, аз рӯи услуби баён ба Мирзо Сироҷ тааллуқ дорад. 

Ин мақола ҳарчанд дар шумораи аввал аст, вале аз лиҳози жанрӣ ва 

проблемагузорию баррасии масъалаҳо намунаи хуби жанри мақола маҳсуб 

мешавад, зеро дар он дар баробари инъикоси проблема ҷузъиёти таҳлилу таҳқиқ, 

қиёс ва хулосаи мушаххаси муаллиф дида мешавад. 

Сеюм. Мавҷуд будани ғояи муайян, ки хонандаи закиро ба андеша водор 

кунад ва доир ба масъалаҳои муҳим фикри ҷадидро дар зеҳни хонанда тавлид 

созад. Маҳз ҳадафҳои муайяни таҷаддудхоҳӣ ва будани идеяи мушаххаси 

маорифпарварӣ боис гардидааст, ки аҳли адабу сухан андешаҳои худро дар 

қолаби мақола бирезанд, зеро жанри мақола аз рӯйи шакл ба назар ва мавқеъ 

тавъам аст, ки дар асоси проблема, факт ва ҳолати муайян таълиф мешавад. 

Ду омили аввал боис шуда, ки мақола ҳамчун жанри нисбатан шаклгирифта 

ба  рӯзномаи «Бухорои шариф» ворид шавад. Омили сеюм, ки мавҷуд будани ғояи 

муайян ва дар маркази он тараққихоҳӣ, рушди мактабу маориф, илму фарҳанг, 

тиҷорату савдо, тартибу низом, имону покӣ, ҳақиқату ростӣ ва дар маҷмуъ рушди 

афкори ҷамъият қарор дошт, бо назардошти ғановати таърихии калому адабиёти 

миллӣ мақоларо дар муҳити адабии Бухоро маъмул кард. Аҳли калому адаб, ки 



110 
 

аксаран равандҳои иҷтимоию сиёсӣ аз лиҳози равонӣ азияташон медод, 

проблемаҳои вақтро хубтар аз дигарон дарк намуда, эҳсосу андешаи худро ба 

қолаби мақола рехтанд, зеро мақола «беҳтарин василаи баёни фикр ва дарҷи ақида 

аст» [115, с. 59]. 

Ин омилҳо дар баробари ташаккули жанри мақола ҳамзамон дар муҳити 

аморат андешаҳои навгароиро вусъат дода, аҳли саводу донишро ба равандҳои 

худшиносию таҷаддудхоҳӣ ҳамраъй намуд. 

Мақолаҳои мунташираи рӯзномаро вобаста ба аввалин намунаҳои ин жанр 

дар матбуоти тоҷикӣ буданашон ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст: сармақола 

ва мақолаҳои умумитаҳлилӣ. Ҳарҷанд муҳаққиқон дар адабиёти соҳавӣ қисме 3 ва 

иддаи дигар 4 навъи мақоларо муайян намудаанд. Махсусан, дар «Жанрҳои 

публитсистика» ва «Асосҳои эҷоди журналистӣ» 4 навъи мақола нишон дода 

шудааст, вале омӯзиш ва таҳлили маводи «Бухорои шариф» аз нигоҳи жанрӣ 

нишон дод, ки дар он асосан ду навъи мақола истифода шудааст.  

Ба гурӯҳи аввал ё худ сармақола гӯшаи муҳаррир шомил мешавад, ки аз 

асоситарин маводи таҳлилии рӯзнома маҳсуб шуда, дар аксари шумораҳои 

нашрия дар саҳифаи аввал ба табъ расидааст. Ба таъбири И.Усмонов «дар ҳамин 

шумора ба вай арзиши аз ҳама зиёд қоил шудаанд ва ба хулосае омаданд, ки барои 

имрӯз ҳамин чиз муҳим» [115, с. 64]-тар аз дигар мавод аст.  

Дар сармақолаҳои рӯзнома ду хусусияти шаклӣ ва нигоришӣ ба мушоҳида 

мерасад, ки қисме ба таври кӯтоҳ таълиф гардида, масъалаҳо ба тарзи умум 

таҳлил ёфтаанд, вале фирқаи дигар аз рӯи ҳаҷм васеъ буда, бо назардошти 

муъҷазияти мавзуъ доманаи таҳлилашон низ васеъ аст. Бино бар ин вижагӣ 

сармақолаҳоро низ дар навбати худ шартан ба ду гурӯҳ – сармақола ва сармақолаи 

силсилавӣ ҷудо намудан мумкин аст.  

Сармақолаҳо аз рӯи ҳаҷм нисбатан кӯтоҳ буда, аз 55-60 сатр то 90-100 

сатрро дар бар мегиранд. Дар ин мақолаҳо андеша ва назар дар атрофи проблема 

чарх мезанад, проблема дар шакли умум матраҳ мегардад ва афкору таҳлилҳои 

муаллиф кӯтоҳу мухтасаранд. Дар бештари мақолаҳои муфрад назар ва проблема 

бо усули қиёс таҳлил гардида, хулоса ва натиҷа дар як ҷумлаи кӯтоҳ ба худи 
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хонанда ҳавола мешавад. Барои намуна метавон аз сармақолаи «Ҳиммат» (№16. 

29.03.1912.) ёдовар шуд. Дар ин мақола проблемаи асосӣ иттиҳод ва ҳамбастагии 

мардум мебошад. Муаллиф қабл аз зикри проблема доир ба масъалаи ҳиммат, 

инсони боҳиммат, ҳимматбаландӣ, пастҳимматӣ, хусусиятҳои инсони 

ҳимматбаланд ва иродаи он арзи андеша намуда, хати фикрро ба масъалаи асосии 

мақола – иттиҳод ва ҳамдастӣ пайваст менамояд: «Ғояти дараҷаи баландҳимматӣ 

иборат аз муҳаббат ва унс аст. Агар дар миёни қавме муҳаббат ва унс комил 

гардад, ҳиммати он қавм ҳеҷ кореро мушкил намегузорад» [145, №4].  

Дар мақолаи мазкур муаллиф масъаларо дар умум таҳлил менамояд ва аз 

зиндагии мӯрчагон мисол меоварад, ки дар баробари махлуқи хурдҷусса 

буданашон дар иттиҳоду якҷоягӣ метавонанд корҳои азимро анҷом диҳанд. 

Муаллиф бо зикри мисол аз рӯзгори мӯрчагон иттиҳод ва ҳамдилию ҳамбастагиро 

таблиғ намуда, онро мояи саодат, фаровонии ризқ ва пешрафту такомули 

мардумон медонад ва ишора ба иттиҳоду ҳиммати мардон намуда, ба чунин 

хулоса меояд: «Пас чӣ тавр мешавад агар мардон ҳиммат фармоянд? Албатта 

ҳиммати мардон кӯҳро қалъу қамъ мефармояд» [145, №4].   

Ба ин навъ сармақолаҳои «Ғояи омол» (№1), «Ифтитоҳ» (№2), «Чӣ бояд 

кард?» (№3), «Дигарон чӣ карданд?» (№4), «Такрор» (№17), «Пиллагирӣ» (№30), 

«Таҳайюр» (№35), «Таътил» (№107), «Мадраса» (№114), «Тавсия» (№115), 

«Башорат» (№116), «Матбаа» (№143), «Мусолиҳа» (№145), «Умедворӣ» (№150) 

ва монанди инҳоро шомил намудан мумкин аст. Ин мақолаҳо як қисми намоёни 

сармақолаҳои рӯзнома маҳсуб шуда, фарқашон дар он аст, ки инъикоси 

проблемаҳои давр ба тарзи умум нишон дода шуда, масъалаҳо мухтасар ва 

мувофиқ бо тафаккури ҷамъият баррасӣ гардидаанд. Ин мақолаҳо вазифаи 

эҳёгарӣ ё фикрофаринӣ доранд, зеро проблемаҳое дар онҳо мунъакис шудааст, ки 

бо мурури давру замон ва шароити зиндагии мардум хусусияти ҳатмӣ – шаръӣ 

касб намудаанд. Муаллифон проблемаҳоро кӯтоҳ баррасӣ намуда, хулосаҳои 

муҷаз ҳосил кардаанд.  

Биноан, дар ин навъ мақолаҳо талош шудааст, ки проблемаҳо ба фаҳми 

омма расида, ҷамъиятро ба дарки масъалаҳо водор намоянд. Муаллифон ва 
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мураттибони рӯзнома гӯё ин масъаларо хуб медонистанд, ки чунин навиштаанд: 

«Мо агар ибтидо ба фалсафаи ҷадид ва сиёсат намоем ба ҷиҳати ағлаб мушкил 

бишавад» [145, №2].  

Ин сармақолаҳо барои хонандаи аморат василае барои шинохт ва дарки 

проблемаҳои замон маҳсуб мешуданд. Ба таъбири профессор М.Муродов, ин навъ 

мақолаҳо «хусусияти раҳнамоӣ» доранд ва барои ворид шудан ба ҷодаи ибрат ва 

таҷаддудхоҳӣ заминаи фикрию рӯҳиро фароҳам меоранд. 

Сармақолаи силсилавӣ. Ин навъи сармақолаҳо дар муқоиса ба навъи аввал 

доманаи таҳлилу баррасияшон васеътар буда, паҳлуҳои гуногуни проблемаҳо ба 

назар гирифта шудааст. Дар онҳо проблема хоси як соҳаи зиндагӣ нест, балки 

хоси кулли соҳаҳои иҷтимоию фарҳангию иқтисодӣ ва илмию сиёсии давр 

мебошад. Ба ин зумра анъана, одат, масъулият, имон, низом, адолат ва ғайра 

шомил мешаванд. 

Дар сармақолаҳои силсилавӣ назари нигоранда ба муҳимияти масъала 

равона шуда, заминаҳои пайдоиш, вазъ ва ҳолатҳои гуногуни вазъият, таҳлилу 

баррасӣ мешаванд ва аз амали ашхоси алоҳидаву ҳолати манотиқи мухталиф 

мисолу далелҳо оварда, бо усули қиёс баҳогузорӣ мегардад. Ин навъи баррасӣ ва 

сармақолаҳои силсилавӣ, ки доманаи нигоришашон васеъ бошад, дар матбуоти 

муосир дида намешавад, ҳарчанд баъзан кӯшишҳое сурат гирифтааст. Агар дар 

рӯзномаҳои хусусии «Озодагон», «Миллат», «Фараж» ва «СССР» сармақола ва 

калонкаҳо дар як шумора бо таҳлилу масъалагузории як мавзуъ ҷамъбаст шавад, 

дар «Бухорои шариф» доманаи таҳлил густариш пайдо намуда, силсилаи 

мақолаҳоро ташкил медиҳад, ки аз 2 то 14 шумораро дар бар гирифтаанд.  

Сармақолаҳои «Тартиб лозим аст!» (№5, 6, 7), «Мулоҳиза» (№8, 9, 10, 11), 

«Таҷдиди матлаъ» (№13, 14, 15), «Татмими саодат» (№38, 39, 40), «Боиси 

тараққӣ» (№46, 47), «Вақт азиз аст» (№42, 43), «Тадайюн ва тамаддун» (№49, 50), 

«Ҷӯянда ёбанда» (№51, 52), «Вазоиф» (№53-65, 86), «Дин ва мазҳаб» (№77, 78, 79, 

80, 81, 82), «Ақл ва ҷаҳл» (№87, 88), «Одат» (№67-72), «Салоҳи мадорис» (№97, 

98, 99), «Муаллим ва таълим» (№100-103), «Ҳусн ва қубҳ» (№105, 106), «Ғайрат 

ва таассуб» (№121-123) ва ғайра аз намунаи чунин мақолаҳо мебошанд. Дар ин 
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навъ мақолаҳо проблема як аст, вале майдони муҳокима ва баррасии масъала 

густурда аст. Дар онҳо назар, ақида, андеша, далел, мисол ва қиёс дар асоси 

проблема таълиф шуда, таҳлилҳо дар заминаи мантиқ анҷом шудааст.  

Дар матбуоти муосир ин ҳаммонандӣ дар сармақолаҳои нашрияи «Шарқи 

Озод» (30.06.2011–07.03.2012), ки ба қалами сардабир – Хайрандеш тааллуқ 

доранд, мушоҳида мешавад. Муаллиф дар сармақолаҳои «Табаддулот» (№3,4) 

проблемаҳои бахши калому адабро таҳлил намуда, дар нигоштаҳои худ аз нуқсу 

қубҳи адабиёти муосири Тоҷикистон, вазъияти Иттифоқи нависандагони 

Тоҷикистон, мушкилоти соҳа ва аз мудирияти нокомил дар ин бахши муҳими 

фарҳангу тамаддуни муосир бо таҳлилҳо ёдовар шудааст. Таҳқиқот дар бойгонии 

муаллиф [51] нишон дод, ки ӯ тасмим доштааст, масъаларо дар 10 шумора 

таҳлилу баррасӣ намояд, аммо таъсири омилҳои инсонӣ боис гардидааст, ки 

масъала дар ду шумора хатм ёбад. Ин сармақолаҳои силсилавии «Шарқи Озод» 

агарчи аз лиҳози шакл ва доманадории масъалаҳо бо силсиласармақолаҳои 

«Бухорои шариф» шабоҳати шаклӣ доранд, аммо бисёр кам ҳастанд. Зеро умри 

«Шарқи Озод» ҳамсони «Бухорои Шариф» кӯтоҳ будааст. 

Яке аз сармақолаҳои силсилавии «Бухорои Шариф», ки доманаи таҳлилу 

баррасияш фаррох будааст, «Вазоиф» мебошад, ки дар 14 шумора (№53-65 ва 86) 

ба табъ расидааст. Дар мақола проблемаи асосӣ уҳдадорӣ ва масъулиятшиносӣ 

дар ҷомеаи Бухоро ва муҳити исломии он аст. Яъне, муаллиф вазифаҳои 

роҳбарон, раисон, сиёсатмадорон, уламои дин, омӯзгорон, қозию тоҷир, ширкату 

ташкилот, рӯзномаву рӯзноманигорон ва дар маҷмуъ масъулияту вазифаҳои 

инсонию ҷамъиятии оммаи халқро тариқи таҳлил нишон додааст. Муаллиф 

маҷмуи вазифаҳои инсониро ба таъкид номбар карда, иҷрои онро ба миён 

мегузорад: «Бузург дорем, кӯчак дорем, шоҳ дорем, раъият дорем, шореъ, 

муташореъ, олим, оммӣ, муаллим, мутааллим, тоҷир, касиба, санъаткор, деҳқон ва 

ғайраву ғайра дорем. Ҳар синф аз асноф ва ҳар табақа аз табақоти инсонӣ вазифаи 

махсусе дорад. ...  Пас модом, ки дар дори таклиф ва олами кавну фасод ҳастем 

вазифаҳои бешумор дорем, ки бояд фаҳмида амал намоем!» [145, №53]. 
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Нигоранда ба таври ошкор ва боҷуръатона ба ҷанбаҳои сиёсии масъала 

дахолат мекунад ва вазифаи ҳукуматдор, қозӣ, раис ва соири маснаднишинонро 

бо такя ба оятҳои қуръонӣ ва аҳодиси набавӣ таҳлил менамод: «Валҳосил аввалин 

вазифаи раису соис ҳамон тақвӣ аст, ки муҷиби адолат, инсоф, раҳм, мурувват, 

саховат, парастории бечорагон, ҳимояти заифон, додхоҳӣ аз золимон, додраси 

мазлумон ва ғайраву ғайра аст» [145, №54]. 

Муаллиф барои тасдиқи назари худ аз кишварҳои мутараққии аврупоӣ ва 

шаҳру вилоёти Қафқоз мисолҳо ва қиссаву воқеаҳои хурд оварда, зиндагии 

бонизом ва масъулиятшиносию уҳдадориҳои шаҳрвандии мардумонро нишон 

додааст. Ба назари ӯ, инсон на ҳамеша дар як мақому манзалат қарор дорад, балки 

сарнавишт ӯро дар ҳар мақом мегузорад ва муҳим шинохтани вазифа ва дарки 

масъулият аст. Аз ҷумла, таъкид мекунад: «Вазифаҳо бар ҳасби ихтилофи айём 

мутағайиру матабаддил мешаванд ломаҳола бояд бар ҳасби ҷараёни замонҳо 

вазоифи худро ҷорӣ намоем. Дар садади фаҳмидани вазоифи худ бошем» [145, 

№53]. 

Ин навъ мақолаҳо дар муқоиса ба мақолаҳои дигар рӯҳияи баланди 

таҷаддудгароёна дошта, бо ҷуръат навишта шудаанд. Дар ин мақолаҳо интиқод аз 

уламои хасакӣ, рӯҳониёни ҷоҳталаб ва одату анъанаҳои номашрӯъ, ки ба воситаи 

чанд муллои камдониш ба ҳукми шариат ва аҳкоми динӣ даромадаанд, ба таври 

шадид сурат гирифтааст. 

Метавон яке аз дигар мақолаҳои силсилавиро, ки бо номи  «Одат» дар 

шумораҳои 67-72 ба нашр расидааст, таҳлил намуд. Дар ин сармақола проблемаи 

асосӣ ба муҳити иҷтимоии Бухоро ба эътиқоди динию мазҳабии аҳолӣ марбут аст. 

Аз ҷумла, маҳрия, ширпулӣ, хатнасур, нохунгирон, мӯйтарошон ва монанди инҳо, 

ки ба дину мазҳаб ва Қуръону ҳадис комилан рабт надоранд, вале аз ҷониби аҳолӣ 

ҳамчун фармудаи дин анҷом мешаванд. Яъне аъмоле, ки реша бар хурофот дошта, 

аз рӯи авҷи одат ба эътиқодоти динӣ мубаддал шудаанд. Порча аз мақола: «Одат, 

хубро бад, бадро хуб менамоёнад. Одат шариатро тағйир медиҳад. Одат имонро 

куфр, куфрро имон ба назар меоварад. Одат атрро уфунат, уфунатро атр 
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мепиндорад. Одат ҳуснро қубҳ, қубҳро ҳусн мехонад. Ҳатто одат рӯзро шаб, 

шабро рӯз медонад» [145, №67].  

Дар ин мақола назари муаллиф доир ба масъалаи марказӣ аз чанд паҳлу 

баён гардида, маъмул гардидани одатҳо ба зиндагии мусулмонон ва заминаи 

барҳам задани асолати шаръии зиндагии онон маънидод шудааст: «Ағлаби корҳо 

дар миёни мусалмонон одат шуда ва ҳукми шариатро ҳоиз гардида, ки агар касе 

бигӯяд фалон кор шаръӣ нест ӯро такфир мекунанд» [145, №67]. 

Муаллиф бо андешаҳои наву тараққипарвар баъзе аз одатҳое, ки ҳамчун 

ҷузъи дину шариат қабул шудаанд, бофтаи тахайюл ва афсонаи муллоҳои 

ҷоҳталабу манфиатҷӯй ҳисобида, омилҳои пайдо шудани ин гуна хурофотро 

чунин маънидод кардааст: «Баъзе ашхоси толиби раёсат ва ҷолиби манфиат ба 

воситаи чанд калимаи маъваҷа, ки аз ҳақ ёд гирифта мехоҳад аз ҳар ҳайс 

мусаллами муридҳо шуда атбоаш дар бораи вай занни нуқсон ва қусур накунанд, 

лиҳозо ончиро ки медонад мегӯяд ва он чиро ки намедонад мебофанд» [145, 

№68]. Муаллиф таъкид намудааст, ки баъзе аз одоти мардум натиҷаи паст будани 

донишҳои динии баъзе аз имому муллоён аст, ки барои пӯшонидани нуқси илмии 

худ афкореро бофтаву бар мардумон таҳмил намудаанд. 

Дар ин сармақола проблема аз ҷанбаҳои динию эътиқодӣ то иҷтимоию 

фарҳангию иқтисодӣ баррасӣ шуда, асоси фақру бенавоӣ, пастию бемоягӣ, 

залолату ҷомондагии мардуми мусулмон умқан таҳлил гардида, паҳлуҳои 

масъала, сарманшаъ ва заминаву омилҳои таҳрикдиҳандаи он зикр шудааст, ки 

мувофиқ ба аносири жанрии мақола аст, зеро «муаллифи мақола ба зуҳурот, 

ҷараён ва масъала муносибати ҳаматарафа намуда, таҳлилро ба умқ самт медиҳад. 

Вай ақидаашро бо маҷмуи фактҳои иҷтимоӣ асоснок намуда, қонунияти 

тағйирёбии воқеиятро дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, 

фарҳангӣ ва ғайра муоина мекунад» [68, с. 149]. 

Хулосаи ин силсиламақола нисбат ба дигар мақолаҳо мушаххас ва ғояи 

таҷаддудсозию маорифпарварии он муайяну равшан пешниҳод гардидааст: «Дар 

як тӯйи хатна чунончи мегуфтанд як лак сӯм балки бештари масрафкунандаи 

масруф дар Бухоро ҳаст, ки агар ҳамин маблағро дар як бонке мегузошт, то дунё 
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ҳаст, ҳамон маблағ боқӣ ва бо фоизи ӯ мадрасаи исломияи доима дар тарбияти 

атфоли мусалмонони бечиз ривоҷ меёфт» [145, №72]. Ин масъалагузориҳо аз рӯи 

моҳият ва муҳимияти мавзуъ проблемаҳое мебошанд, ки на танҳо мушкилоти 100 

соли муқаддам, балки мушкилоти имрӯзи ҷамъияти Осиёи Марказӣ мебошанд. 

Баъд аз нашр ё дар раванди нашри ин навъ мақолаҳо дар саҳифаҳои дигари 

рӯзнома мактубҳои ҳамраъйӣ аз манотиқи дуру наздики аморат ба нашр 

расидааст. Дар баробари ҳамақидагӣ баъзе мушкилот ва одатҳои манотиқ ва 

сарманшаву омили пайдо шудани одатҳо зикр шудааст [145, №71].  

Сармақолаҳо дар бештари шумораҳо бо имзои Ҷалол ба нашр расидаанд, ки 

муҳаррир Мирзоҷалол Юсуфзода мебошад. Онҳо аз рӯи муҳтаво проблемаҳои 

асосии вақт буда, мутобиқ ба рӯҳи навгарои рӯзнома таълиф шудаанд. 

Масъалаҳои доғи рӯз, ки боиси нигаронии муаллиф аст, бо таҳлилу таҳқиқ, 

ташхису баррасӣ ва мисолу қиёс рӯи нашр омада, хонандаро водор ба андешаву 

ислоҳ мекунад, ки аз талаботи жанрии сармақола маҳсуб мешавад: «Сармақола ... 

бо фикру андешаи муҳим хонандаро ба мулоҳиза водор мекунад, барои ширкати 

фаъолона дар ҳаллу фасли проблемаҳои доғ даъват месозад» [96, с. 20]. 

Дар як давраи муайян сармақолаҳои рӯзнома бо имзоҳои мустаори М.Р. ва 

Хайрхоҳ ба нашр расидаанд. Ин сармақолаҳо (№№21-24, 29-32) ба замони сафари 

Мирзо Ҷалол Юсуфзода ба Боку рост меоянд.  

Дар баробари таҳлил ва муъҷазияти фикр вижагии дигари сармақолаҳо дар 

он аст, ки муаллифон бо гузоштани суолҳо ва посух додан ба онҳо фикрашонро 

пуртаъсир намуда, бо хонанда дар мухотаб шудаанд: «Мо чӣ дорем? Чаро хору 

забунем? Чӣ тавр шуда, ки пеш рафтаанд? Чӣ бояд кард? Дигарон чӣ карданд? Чӣ 

зарар ба мо мерасонад? Нохуш будани худро аз куҷо бидонем? Магар худашон 

хӯрок намехӯрданд? Магар асҳобу тобеини худро нигоҳдорӣ намефармуданд?» 

Ин усули проблемагузорӣ ҳам таваҷҷуҳи хонандаро ба проблема ҷалб ва ҳам ӯро 

раҳнамун месозад, то аз бунбасти ҷаҳлу зулмат раҳо шавад.   

Омӯзишҳо нишон медиҳад, ки аз шумораҳои аввали рӯзнома услуби 

нигориш, талаботи жанрӣ ва хусусиятҳои асосии сармақола хеле моҳирона 

истифода гардидааст. А.Набавӣ низ дар ин росто дуруст навиштааст: «дар 
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рӯзномаи «Бухорои шариф» ҳунари сармақоланависӣ хеле хуб оғоз ниҳода шуд ва 

шакл гирифт» [77, с. 41]. 

Ҳанӯз дар нигоштаи шумораи аввали рӯзнома – «Ғояи омол» мақсади 

нашри нахустрӯзнома, масъалаҳои марбут ба он, аҳдофи рӯзнома, вазифаҳои он, 

мавзуот ва манфиати рӯзнома ба ҷомеа мухтасар зикр шудааст, ки аз унсурҳои 

жанрии мақола дарак медиҳад. Нигоранда, вобаста ба сиёсати давр муносибати 

дипломатӣ намуда, мақоми Амир, элчихона, уламои дин ва маорифро ишора 

намудааст. Аз ҷумла: «Аз ҷониби Ҷаноби олии Амир, ки ҳамеша асбоби тараққии 

маорифро тарафдоранд монеъе набуда, ҳамчунин элчии давлати Аълоҳазрат 

Имперотури аъзами Рус монеъи тараққии аҳолии Бухорои шариф нашудаанд. 

Уламову маориф ҳам мусоидаи интишори улумро ба самимият ва ҷиддият 

хоҳонанд» [145, №1]. 

Бо чунин раванд сармақола дар рӯзнома ҷойгоҳи хос гирифтааст. Чунончи, 

дар матбуоти муосир асоситарин масъалаҳо дар саҳифаи аввал дарҷ мешаванд, 

дар «Бухорои шариф» низ масъалаҳои рӯзмарра ва мубрами ҷомеа дар 

сармақолаҳо баррасӣ гардидаанд.  

Услуби баён ва нигориши сармақолаҳо содаву оммафаҳм буда, тарзи 

масъалагузориҳо низ мутобиқ ба ҳолати қабули хонанда аст. Дар шумораҳои 

охири рӯзнома ҳаҷми мақолаҳо васеътар шуда, аз 100 сатр то 140 сатр мерасанд. 

Онҳо аз рӯи моҳият дар асоси як ғоя таълиф гардида, афкори тараққихоҳона, 

маорифпарварӣ, рӯҳияи худшиносии миллӣ, ҳувияти миллӣ, ахлоқу иттиҳоди 

исломӣ, рушди иқтисоду кишоварзӣ ва дар умум зиндагии ҷадиду таҳкими 

адолати иҷтимоиро дар бар гирифтаанд, ки ин ҳама дар қолаби жанри мақола 

таҷассум ёфтааст.  

Ба гурӯҳи мақолаҳои дуюм, ки навъи умумитаҳқиқӣ унвон шудаанд, 

мақолаҳое ворид мешаванд, ки дар саҳифаҳои дуюму сеюм ба нашр расида, 

маводи муназзам, гӯшаи муайян ва ё рубрикаи ягона надоранд. Ин мақолаҳо дар 

муқоиса ба сармақолаҳо чандон маводи мунтазираи хонандагон нестанд. Ин 

навъи мақолаҳо бо имзои муаллифони худӣ ва беруна нашр шуда, аксаран 

имзоҳои мустаор доранд. Аз ҷумла, имзоҳои М.С., М.Р., М.Б., М-Ҳ., С.Ъ., Б.Х., 
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Қ.Л., БТД, Н.А.Х.Н., Сиёҳпӯш, Ҷалол, Сироҷ, Амин ибни Расул, С. Мирзо 

Хурдоф, Зиндақул Лутфуллоҳи Бухороӣ ва ғайра зиёд ба назар мерасанд.  

Ин навъи мақолаҳо доир ба як масъала иншо шуда, бо мисолу далелҳои 

муайян асоснок карда шудаанд. Дар онҳо масъалаи муҳокимашаванда нисбатан 

мушаххас буда, назару андешаи ҳамраъёна доир ба соҳаҳои муайян иброз 

шудааст. Мавзуи ин навъи мақолаҳоро мактабу маориф, тиҷорату савдо, ширкати 

тиҷоратӣ, мақоми рӯзнома ва рӯзномадорӣ, омӯзиши забонҳои хориҷӣ, таълиму 

тадрис бо усули нав, пахтакорию пиллапарварӣ, сайёҳату солимӣ, боғкорию 

тайёрасозӣ ва амсоли инҳо ташкил медиҳад. 

Дар мақолаҳои умумитаҳлилӣ чун дигар навъи мақолаҳо таҳлил ва ибрози 

фикр бартарӣ дорад. Дар ин навъи мақола проблемаи асосӣ таҳлил гардида, вазъи 

феълӣ, заминаҳои таърихӣ ва инкишофи онҳо баррасӣ шудааст. Барои исботи 

фикр мақолаҳои «Осмонпаймоӣ», «Пунбакорӣ» ва «Ба кадом дарди худамон даво 

ҷӯем?»-ро мавриди таҳлил қарор медиҳем. 

Дар мақолаи аввал масъалаи асосӣ ихтирои ҳавопаймоҳо ва рушди 

истеҳсоли он дар кишварҳои мутараққӣ, аз ҷумла, Аврупо аст. Дар ин мақолаҳо 

дар баробари таҳлилу баррасии мавзуъ гоҳо ҷанбаи иттилоотӣ низ вусъат пайдо 

намуда, таҳлилу баррасиҳои муаллифон зери пардаи иттилоъ мондаанд. Чунончи, 

дар мақолаи «Осмонпаймоӣ» мушоҳида мекунем: «ин айём дар ҳамаи олам ҳамаи 

миллал ба қадри андозаи худ дар зиёд кардану таъсис намудани флоти (қавоии 

ҷангӣ) ҳавоӣ саъйю кӯшиш мекунанд. Масъалаи ҳавоӣ аз ҳамаи масоили ҷангии 

ҳоло муҳимтару лозимтар маҳсуб мешавад» [145, №24]. Ин ҷумла дар баробари 

хусусияти иттилоотӣ доштанаш барои шинохт ва дарки таҳлилу таҳқиқи мобақии 

мавод ҳамчун фабула хидмат кардааст. 

Ин мақола, ки дар се шумораи нашрия (№24, 27, 29) интишор гардидааст, 

таҳлилу баррасии масъаларо васеътар фаро гирифтааст. Истифодаи ҳавопаймо дар 

ҷангҳо, тараққии истеҳсоли он дар кишварҳо, хароҷоти молиявӣ, ҷалби сармояи 

мардумӣ ба истеҳсоли ҳавопаймоҳо дар давлатҳои алоҳида, зиёд шудани 

талафоти ҷонӣ дар натиҷаи истифодаи ҳавопаймо дар муҳорибаҳо, навъҳои 

ҳавопаймо, хароҷот ва ғунҷоиши онҳо, давраҳои рушди истеҳсолот, такмили 
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сохти ҳавопаймо ва ғайра аз ҷанбаҳои гуногуни ин масъала маҳсуб мешаванд, ки 

аз ҷониби муаллиф баррасӣ шудааст.  

Дар баробари масъалагузориҳо нишон додани ҳолати муборизаҳои сохту 

сози ҳавопаймоҳо, нақши ҷамъият ва мақоми инсонҳо дар раванди сиёсатҳои олам 

низ дар мадди назари муаллифи мақола қарор гирифтааст: «Ин аст, ки ҳамаи 

миллал ба ҳар наҳву ба ҳар тариқ бошад дар ҷамъ намудани пул барои қувваи 

ҳавоӣ саъй мекунад. Дар Итолиё ҳар шаҳр бар уҳдаи худ дуруст намудани як 

тайёра (айроплан)-ро бардоштааст. Дар Олмон ба ин иктифо нанамуда, чанд 

қасабчаҳои кӯчак якҷо ҷамъ шуда харҷи як айропланро бар уҳдаи худ 

бармедоранд. Ҳирси фаронсаҳо дар пешқадамӣ аз дигарон ба ин ҳам иктифо 

нанамуда, идораи рӯзномаҳои бузург ба ҳар яке бо исми рӯзномаи худашон як 

айроплан дуруст мекунанд» [145, №24]. 

Мақолаи мазкур то андозае вазъи тараққиёт, раванди зиндагӣ, имконияти 

молиявӣ, ҳузури мардум дар равандҳои сиёсӣ ва сатҳи тафаккури ҷамъияти 

Аврупоро низ бозгӯ мекунад.   

Аз лиҳози сохтори жанрӣ ин мақола аз се қисм иборат мебошад, ки бахши 

аввали он маълумоти умумӣ буда, бахши дуюм назару андешаи муаллифро доир 

ба сохтани ҳавопаймоҳо ва зарурати истифодаи онҳо дар раванди муборизаҳои 

байнидавлатӣ ва бахши сеюм ҷанбаи таърихӣ ва давраҳои ташаккули 

ҳавопаймосозӣ дар кишварҳои аврупоиро дар бар гирифтааст. 

Дар мақолаи «Ба кадом дарди худамон даво ҷӯем?» низ проблема 

мушаххасан бо зикри ҷанбаҳо, ки солимии аҳолӣ, омилҳои бемории аҳолӣ, 

норасоии табибон, вазъи табобат, роҳҳои табобат, имконияти молии аҳолӣ барои 

табобат, набудани табибони чашм дар беморхонаи Бухоро, набудани имконияти 

табобати беморони чашм ва амсоли ин баррасӣ шудааст. Муаллиф паҳлуҳои 

масъаларо пайи ҳам ба шакли маҷмуъ таҳлилу баррасӣ намуда, доир ба вазъи 

боду ҳавои Бухоро ва сарсонии беморони бухороӣ ҷиҳати табобат дар шаҳрҳои 

дигар пешниҳод менамояд, ки «ба ду тараф шаҳри Бухоро ду чаҳорбоғи умумӣ 

барои танаффуси фуқаро барпо намоянд» ва ҳамчунин «як хонаи алоҳида маъа як 

хонаи дигар барои хоб рафтани дардмандони чашм бино» [145, №43] намоянд. 
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Бо чунин тарз дар мақолаҳои «Пиллагирӣ», «Пунбакорӣ» ва «Таманнои 

инсоф» масъалаҳо ба таври муайян бо фарогирии мушкилоти соҳаҳо мушаххас 

баррасӣ гардида, ба масъулин ҳушдор шудааст. Бо чунин мазмун хусусияти 

фарқкунандаи мақолаҳои умумитаҳқиқӣ аз сармақолаҳо дар он аст, ки 

мушаххасияти мавзуъ ва проблема зикр шудааст. Яъне проблема барои баррасӣ ва 

ҳаллу фасл иншо шудааст, на барои фаҳм ва андешаи умум. 

Дар «Бухорои шариф» ба мақолаҳои дигаре низ дучор мешавем, ки дар 

ҳошияи сармақолаҳо иншо гардида, бо вуҷуди фарогирӣ ва назари хоси 

муаллифон будан, ҳадафи таблиғи маорифпарварӣ доранд. Ба исботи фикр 

метавонем аз мақолаҳои «Оинаи олам» (№4), «Қадре фаъолият лозим» (№10), 

«Сухани гуфтанӣ» (№19), «Касби ибрат» (№20), «Мутолеа» (37), «Фурсат» (№28) 

ва монанди инҳо ёдовар шавем, ки аз лиҳози мазмуну моҳияти мавзуъ такрори 

масъалаҳое мебошанд, ки дар сармақолаҳо таҳлилу муҳокима шудаанд. Махсусан, 

мақолаи «Оинаи олам» аз рӯйи моҳият такрори мақолаҳои «Ғояи омол» (№1), 

«Баъзе фавоиди рӯзнома» (№1) ва «Ифтитоҳ» (№2) мебошад, ки дар шумораи 

чоруми рӯзнома ба нашр расидааст. Муаллиф дар ҳошияи ин мақолаҳо фикрашро 

тавзеҳ намуда, аз ҷумла, навиштааст: «Оинаи ҷаҳоннамои ҳамаи халқи олам 

маълум аст, ки рӯзнома мебошад. Рӯзнома чизест, ки ҳамаи мардумро аз зулмати 

ҷаҳолат ва нодонӣ бароварда, дохил ба рӯшноии илму ирфон месозад. 

 Агар моён имрӯз ҷароид хонем баъд мефаҳмем, ки зиндагониву маъишати 

Аврупо чӣ гуна будааст ва аз они моён чӣ гуна. Ва миллатҳои дигар чӣ гуна аз 

пайи илм мекӯшанд, ва мо чӣ ба сони хоби ғафлат, ба истироҳати тамом 

ғунудаем?» [145, №24] Ин фикр аз рӯйи муҳтаво ва мазмун нав нест, балки он дар 

заминаи мақолаҳои мазкур шакл гирифта, аз ҳамовозии нигоранда дарак медиҳад.    

        Омӯзиши муқоисавӣ нишон дод, ки навъи мақолаҳои умумитаҳқиқӣ дар 

«Бухорои шариф» хеле зиёд аст. Бино бар ҳисоби мо теъдоди онҳо беш аз 60 

мақоларо ташкид медиҳад. Аз ҷумла, мақолаҳои «Баъзе фавоиди рӯзнома» (№1), 

«Муҷмале дар хусуси забон» (№3), «Оинаи олам» (№4), «Қадре фаъолият лозим» 

(№10), «Фурсат» (№14), «Масъалаи пахта дар Туркистон» (№15), «Аморати 

Бухоро» (№15), «Лузуми ҷамъияти нашри маориф» (№16), «Мастӣ» (№17), 
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«Мазияти миллӣ» (№17), «Сухани гуфтанӣ» (№19), «Касби ибрат» (№20), 

«Мутолеа» (№37), «Таҷдиди Бухоро» (№40), «Тиҷорати пиллагирӣ» (№42), 

«Пунбакорӣ» (№42, 44), «Ҳар қавлеро феъл лозим аст» (№43), «Таманнои инсоф» 

(№43), «Кайфияти ҳақиқат» (№46), «Ислоҳи макотиб» (№144, 145) ва даҳҳои 

дигарро метавон ба ин навъи мақола нисбат дод. Дар ин навъи мақолаҳо 

масъалаҳо мушаххасан таҳлил гардида, бо хулосаи амиқу мутақоид манзури 

хонанда шудааст. Дар ин мақолот ба таъбири М. Муродов «амиқии назару 

андеша, таҳлили васеъу амиқ, фарохии хулосаву ҷамъбаст рукнҳои асосӣ» [68, с. 

149-150] маҳсуб мешуд.  

Дар рӯзнома дар баробари ин ду навъи мақолаҳо ба мақолаи мубоҳисавӣ низ 

дучор меоем. Мақолаҳои дар хусуси забон навиштаи Мирзо Ҷалол ва «Мусоҳибаи 

илмия» (№№73, 74, 75, 76), ки миёни Мирзо Ҷалол Юсуфзода ва Сулаймонхоҷаи 

Қарокӯлӣ ба вуҷуд омадааст, аз намунаи онҳост. Дар мақолаҳои мазкур сухан 

перомуни мавқеи тарафҳо ва афзалияти назари якдигар рафта, ду ҷониб талош 

намудаанд, ки мавқеи худро вобаста ба масъалаҳои динӣ ва забону тамаддун 

нишон диҳанд. 

Бо чунин равиш мақола ҳамчун жанри тарғибкунандаи фикри пешқадам дар 

рӯзнома мавқеи намоён дорад. Бо истифода аз имконоти ин жанр, муаллифон 

проблемаҳои даврро ба тарзи ом баррасӣ карда, рӯҳияи мардумро ба зиндагии 

иҷтимоӣ баланд бардоштаанд ва тафаккури мардумро ба масъалаҳои муҳими 

миллӣ ҷалб намудаанд. Чунончи муҳаққиқон навиштаанд: «Публитсистон, ки 

таърихи замонро иншо мекунанд, имконияти жанрии мақоларо дар гузоришу 

таҳлили проблемаҳои нав истифода мебаранд» [96, с. 15]. Дар «Бухорои шариф» 

низ муаллифон дар қолаби жанри мақола масъалаҳои мактабу маориф, илму 

дониш, эътиқодоти динию мазҳабӣ, забону фарҳанг, таъриху тамаддун, қавму 

миллат, ахлоқу адаб, анъанаву хурофот, тиҷорату бозор, иқтисоду кишоварзӣ, 

ҷангу сулҳ, асбоби рушди инсонӣ ва монанди инҳоро таҳлилу баррасӣ намудаанд. 

Муҳаррирони «Бухорои шариф» мақолаҳоро дар асоси андешаву назари худ 

таълиф намуда, барои қувват бахшидан ба афкори хеш аз абёти классикони 

тоҷику форс ва оятҳои Қуръони кариму аҳодиси набавӣ, ки сарчашмаи асосии дин 
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маҳсуб мешаванд, истифода кардаанд. Ҳамчунин мисолу намунаҳои ақлию зеҳнӣ 

ва далелҳои равшан аз кишвари мутараққӣ пешкаши хонандаи бухороӣ 

намудаанд, ки барои бедории фикрӣ, рафъи бесаводию ҷаҳолат, рушди тафаккури 

таҷаддудӣ, ташкили мактабу мадрасаҳои нав, созмону ширкатҳои тиҷоратию 

хайриявӣ ва амсоли инҳо мусоидат намуда, барои мубориза бар зидди афкори 

хурофотӣ таъсири бевосита ва чашмрас мегузошт. Ҳамин тавр, мақола ҳамчун 

шакли ибрози андеша ва ифодагари мавқеъ дар «Бухорои шариф» ба таври васеъ 

истифода шуда, тадриҷан аносири жанрии он хусусияти миллӣ касб намудааст. 

Яке аз дигар жанрҳои таҳлилии публитсистика, ки дар «Бухорои 

шариф» истифода шудааст, мактуб ё худ нома мебошад. Аз шумораҳои аввали 

рӯзнома нашри мактубҳо дар ҷарида ба ҳукми анъана даромада, баъзан дар як 

шумора ду ё се мактуби хонандагон аз дохили аморат ва берун аз он ба нашр 

расидааст. 

Мактубҳои мунташираи рӯзнома фарогири масъалаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, 

фарҳангӣ, илмӣ, динӣ ва миллӣ буда, ҳамчунин мушкилоти соҳаҳои тиҷорат, 

савдо, кишоварзӣ, истеҳсолот, маориф, демография, забону адабиёт, фарҳангу 

тамаддун, покию назофат, тартибу низом, дӯстию иттиҳод ва амсоли инро дар бар 

гирифтааст. 

Мактубҳо дар «Бухорои шариф» бозгӯкунандаи асоситарин проблемаҳои 

зиндагии мардум дар замони ҳокимияти амирӣ маҳсуб мешаванд. Маҳз ин 

мушкилоти гуногун номаҳои хонандагонро ба жанри мактуб шаклан шабоҳат 

додааст, зеро сермавзуӣ аз вижагиҳои жанри мактуб мебошад. Аз ҷумла, И. 

Усмонов навиштааст: «мундариҷа ва мавзуи мактуб ба воқеа ё соҳае маҳдуд 

шуданаш мумкин нест» [115, с. 86]. 

Мактуб ё худ нома яке аз қадимтарин василаҳои ирсоли иттилоъ буда, аз 

умқи таърихи фарҳангу адаби тоҷик сарчашма гирифтааст. Умри мактуб (нома)-

ро ба пайдоиши хат ва фарҳанги нигориш рабт додан мумкин аст, зеро намунаҳои 

гуногуни номанигориро дар асноди коргузориҳои сиёсию фарҳангии 

гузаштагонамон бараъло мушоҳида менамоем. Муҳаққиқ Мисбоҳиддини 
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Нарзиқул мактубро «аз ҷумлаи нахустин ниёзҳои мубодилаи афкори башар» [79, 

с. 3] номидааст. 

Нома навиштани шоҳон ба якдигар, мактуб фиристодани сарлашкарон ба 

шоҳону сарварон, мукотибаи адибону олимон ва сиёсатмадорон дар давраҳои 

гуногуни таърихӣ ҳамчун намунаи волои номанигорӣ маҳсуб мешавад, ки даҳҳо 

намунаи барҷастаи он дар «Шоҳнома»-и Ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ намудор 

аст. Илова бар ин худи «Шоҳнома»-и Ҳакими Тӯсро номаи бузург аз шоҳони 

Сосонӣ бар ҳокимони Сомонӣ ва сарварони баъдина номидан мумкин аст.  

Бо мурури давру замон мактуб ҳамчун василаи иттилоъ ва мукотиба, 

вижагии хос пайдо карда, тавассути матбуоти даврӣ дар журналистика чун қолаби 

жанри публитсистӣ шинохта шудааст. То имрӯз муҳаққиқони тоҷик амсоли А. 

Саъдуллоев, И. Усмонов, А. Нуралиев, М. Муродов, П.Гулмуродзода, М. 

Нарзиқул, Б. Шукруллоев ва дигарон дар бораи мактуб, заминаҳои таърихии 

пайдоиши он, моҳият ва муҳтавои номаҳои бостонию адабӣ, хусусияти жанрии 

мактуб ва навъҳои он, шакл, сохт, вижагӣ ва муҳтавои мактубҳои публитсистӣ 

пажӯҳишҳо анҷом додаанд.  

Аз ин миён Б. Шукруллоев доир ба мактуби публитсистӣ таҳқиқоти 

алоҳидаи диссертатсионӣ анҷом дода, натиҷаи онро дар шакли монография таҳти 

унвони «Мактуб ҳамчун жанри публитсистӣ» (2013) ба табъ расонид. Ӯ дар ин 

рисола доир ба пайдоиши мактуб руҷӯи таърихӣ намуда, заминаҳои ташаккули 

мактуби публитсистиро дар такя ба маводи матбуоти даврии тоҷик нишон 

додааст. 

Шукруллоев Б. дар рисолаи худ рушду инкишофи жанри мактубро «дар 

матбуоти охири солҳои 1940 ба баъд» [111, с.55] маънидод кардааст. Аз ин 

хулосабарорӣ маълум аст, ки нахустрӯзномаи тоҷикии «Бухорои шариф» бо 

маводи бойи публитсистияш дастраси муҳаққиқ нашудааст. Ин дар ҳолест, ки дар 

рӯзномаи «Бухорои шариф» зиёда аз 100 мактубу нома ба нашр расидааст. 

Мувофиқи ковишҳои мо аз шумораҳои дастрасбудаи рӯзномаи «Бухорои 

шариф» дар зиёда аз 80 шумораи он номаҳо ба нашр расидидаанд, ки шумораи 

умумии онҳо беш аз 100 адад аст. Мактубҳои нашрия бо зикри макони таълиф ё 
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ирсол, зери сарлавҳаи «Мактуб аз...» ба табъ расидаанд. Дар онҳо асосан фикру 

назари муаллифон оид ба проблема ва мушкилоти худ ва ё муҳити атроф 

самимона, бо сӯзу эҳсоси баланд нигошта шудааст. Ин муносибат аз аломоти 

жанрии мактуби публитсистӣ маҳсуб меёбад. Чунончи профессор М. Муродов 

навиштааст: мактуб «жанри публитсистиест, ки ҳиссиёт, фикр, андеша ва ... дарди 

нигорандаро доир ба ин ё он масъалаи муҳим ... фаро мегирад» [68, с. 166]. Маҳз 

«дарди нигоранда доир ба ин ё он масъала» боис гардидааст, ки муаллифон 

масъалаҳои ҳаёти иҷтимоиро, ки боиси муаммои зиндагии мардум ва мушкили 

рӯзмарраи ҷамъият гардидааст ё бар зиёни фитрии оммаи халқ сабаб шудаанд, 

иншо намуда, ҳолату проблемаро тавассути рӯзнома ба мардум ва масъулини 

аморат бирасонанд ва иҷтимоияти масоили мавриди муҳокима ин таълифотро ба 

жанри мактуб боз ҳам наздиктар месозад, зеро яке аз вижагиҳои мактуб 

«хусусияти иҷтимоӣ доштани он аст, яъне манфиатнок будани муҳтавои он барои 

одамон» [115, с. 85]. 

Дар «Бухорои шариф» мактубҳо ҳамчун қолаби ибрози андеша, ифшои 

муаммоҳои давр, василаи ҳамраъйӣ ва ё мубодилаи назар ва пешниҳоду тавсеаи 

афкор вобаста ба масъалаҳои муҳим истифода шудааст. Ҳамзамон мактубҳо 

василаи фароҳам омадани майдони баҳс гардида, имкон додаанд, хонандагон 

вобаста ба масъалаҳои мунташира ва ё мавзуъҳои мухталиф назари хешро таълиф 

намоянд. Аксари мактубҳои мунташира бо салом ва дуову дуруд бар муҳаррир ё 

масъулини рӯзнома оғоз гардида, баъдан масъалаи мавриди назари муаллиф 

матраҳ шудааст. Чунончи, дар шумораи №12, мактуби М.Дабирӣ вобаста ба баҳси 

унвони рӯзнома дарҷ шудааст, ки чунин оғоз мешавад: «Баъд аз ташаккури 

неъмои илоҳӣ ба хидмати муҳаррири арҷманди фитратбаланд арз мешавад, ки аз 

рӯи ифодаи нумраи 7-и рӯзномаатон маълум мешавад, ки яке аз бародарони 

бухороӣ, ки ба сабуи ватанпарварӣ ва хайрхоҳӣ мустаманду ба мо шарик 

мебошад, дар идора аз ваҷҳи тасмияи рӯзнома, ки номида шудааст ба рӯзномаи 

«Бухорои Шариф» дар шубҳа шуда, ишколи худро ба он намудааст, ки ҳар оина 

номи рӯзномаи шариф «Бухорои Шариф» нашуда, номи мазкур табдил меёфт хуб 

буд» [145, №12]. 
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Инчунин дар шумораи 15-и рӯзнома мактубе бо имзои мустаори «З.И.» ба 

нашр расидааст, ки масъалаи таъсиси ҷамъияти нашри маорифро ба баррасӣ 

гирифта, зарурати будани чунин ҷамъиятҳо ва манфиати онҳоро дар пешрафту 

такомули фикрию зеҳнии мардум таъкид намудааст ва ибрози умеду ҳамраъйӣ ба 

ин масъала шудааст, ки асосан дар шумораи 6 аз ҷониби муҳаррир Мирзо Ҷалол 

Юсуфзода дар мақолаи «Тартиб лозим аст!» масъалагузорӣ шудааст. 

Дар мактуби мазкур масъала марбут ба ояндаи мардум маънидод шуда, 

нигоранда вазъи зиндагӣ, мавқеъ, заъфу залолат ва пасмондагии мардуми 

мусулмонро баррасӣ намуда, ин ҷоймондагиро дар худкомагию худхоҳӣ ва 

ноиттиҳодӣ дониста, таъкид мекунад: «Агар имрӯз моён масъуду бахтиёр будани 

худро хоста бошем бояд он иллатро аз худамон дафъ намуда, бародарвор дасти 

иттиҳоди ҳамдигарро гирифта, улуму маорифе, ки моёнро бадин дунё саодатманд 

гардонд ва истиқболамон аз он равиштар гардад, ба таҳсили он саъю кӯшиш 

намоем» [145, №15]. Муаллиф ҳамчунин дар идомаи мактуб таъкид намудааст, ки 

ягона роҳи наҷот аз залолат ва парокандагӣ дар ислоҳи мактабу маориф аст. 

Муаллиф бо эҳсосу дард аз ислоҳи мактабу мадорис сухан гуфта, роҳҳои халосӣ 

аз бунбасти фикрию ақибмондагии мардумро чунин баён намудааст: «Аввал чизе 

ки моёнро лозим аст ва ислоҳи он моро фурсат ҳамоно мактаб аст, ки сарриштаи 

мақсуди мо аз он ба даст ояд. Саодат ва масъудияти мо дар он ҷо бошад. Кавкаби 

таҷаллибахши толеи фархундаи мо аз он берун ояд пас ин ислоҳи мактаб ва 

тасҳилу таҳсили моро ҷамъияти нашри маориф лозим аст» [145, №15]. 

Ин нигошта ҳарчанд дар партави мақолаи муҳаррир Юсуфзода  таълиф 

шудааст, дар ин мавзуъ танҳо ягона мактуб нест, ки вобаста ба ҷамъияти нашри 

маориф таълиф шуда бошад, зеро дар ин мавзуъ мактубҳои зиёд, ки паҳлӯҳои 

гуногуни масъаларо ба баррасӣ гирифтаанд, чоп шудааст. Аз ҷумла, мактубҳои 

таҳти унвони «Дар лузуми ҷамъияти нашри маориф қадре тафсил лозим» ва 

«Маъорифхоҳӣ ё худ касби иттилоъ», ки дар шумораи 21-и рӯзнома ба табъ 

расидаанд, дар баробари ибрози андеша таваҷҷуҳи мардумро ба масъала ҷалб 

намуда, вазъу ҳолат ва дурнамои соҳаи мактабу маориф ва системаи вақти 

таълиму тарбияти атфолро дар бар гирифтаанд. 
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Мактуби боло аз рӯи моҳият ва мазмун танҳо проблемаи муаллифи мактуб 

ва ё як нафар гиранда-хонандаи он набуда, балки проблемаи муштараки мардуми 

Аморати Бухоро ва дар умум олами Шарқ маҳсуб мешавад. Яъне, проблемаҳое ки 

дар мактубҳо баррасӣ шудаанд, марбут ба оммаи халқ буда, моҳияти умумимиллӣ 

доранд. Ин ҷиҳат низ аз хусусияти мактубҳои «Бухорои шариф» буда, аз қолаби 

жанрии онҳо дарак медиҳад. 

Макубҳои «Бухорои шариф» аз 20 сатр то 80–100  сатрро дар бар мегиранд. 

Нафари мушаххаси номагир (хонанда) дар онҳо муҳаррири рӯзнома аст, ки ба ӯ 

салому дуруд ирсол гардида, хитобаи суҳбат бар умум равона шудааст. 

Дигар хусусияти матни мактубҳои рӯзнома дар он аст, ки дар онҳо ибораву 

таркибҳои ҷамъ ба монанди «мақсуди мо», «моёнро лозим аст», «моро фурсат 

аст», «масъудияти мо», «толеи фархундаи мо» ва амсоли инҳо фаровон истифода 

ва ба идроку фаҳми оммаи хонандагон афзалият дода шудааст. Ҳамчунин 

муаллифон кӯшиш намудаанд, ки мардум – хонанда проблемаи умумиро 

масъалаи хоси худ донад ва дар ҳалли он шарик шаванд. 

Баррасии масъалаҳои мубрам, воқеаву сюжети алоҳида ва афкори мухталиф 

дар мактубҳо нишондиҳандаи он аст, ки ин масъалаҳо барои нигорандагон 

мушкилот ва дард қабул шудаанд, ки аз тариқи мактубҳо масъаларо ба фаҳми 

омма равона карда, гӯё алами худро сабук намуданӣ шудаанд. Ин вижагиҳо ба 

мактубҳои «Бухорои шариф» рӯҳи публитсистӣ бахшидаанд, ки аз шарти дигари 

жанри мактуб аст. Зеро ба таъбири муҳаққиқон, як вазифаи дигари мактуб 

«диққати аҳли ҷамъиятро ба шахсияти номагир, ба фаҳмиши он воқеаҳое, ки ӯ 

иштирокчист ва ё ба онҳо баҳо медиҳад, ҷалб кардан аст» [80, с. 118]. 

Номаҳо дар рӯзнома ҷойгоҳи хос дошта, аз шумораи 4 нашрашон оғоз 

мешавад ва дар №№5-8, 10, 12, 14, 15, 18-21, 25, 27, 31, 34, 36, 37, 38, 43, 45-50, 

53, 54, 56-58, 62-65, 68-71, 75-78, 80, 81, 83, 84, 87, 88, 90-93, 95, 96, 98, 101, 105, 

111, 113, 121, 123, 125, 129, 130-134, 138, 141, 143, 145-151 идома ёфтааст. 

Дар аксари маводи зери унвони «Мактуб аз ... » чопшуда ҷузъиёти жанрӣ ва 

шарту талаботи назарияи публитсистика, ки дар боло зикр карда шуд, дида 

мешавад. Масъалаҳои дар мактубҳои «Бухорои шариф» инъикос гардида, ҳарчанд 
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ба ҳолати иҷтимоии замон ва рӯҳияи даврони чоп алоқаманданд, баъзе аз онҳо то 

имрӯз моҳияти худро аз даст надодаанд ва аз нигоҳи мазмуну муҳтаво то ҳол 

мубрамияти худро гум накардаанд. Ба исботи фикр матни мактуберо аз маводи 

рӯзнома дар зер чун намуна меорем: 

 «Надонам чӣ рӯзи масъуд ва чӣ соати муътабар буд, ки дидаи муштоқам ба 

зиёрати рӯзномаи «Бухорои шариф» мушарраф гардид. Он қадар моту мутаҳайир 

тамошояш мондам, ки муддати 3 рӯз натавонистам қалам гирифта, миллати худро 

бо ин саодати ғайримутараққӣ ба табрик, мудирон ва соҳибимтиёзи ӯро бо бурузи 

ин ҳама ҳиммат ва муваффақият ташаккур намоям.  

Фақат дар баробари ин неъмати азим ва саъодати кабира хомӯширо аз 

алоими ҳақношиносӣ дониста ҳарчи бодо бод бо камоли шодӣ худро дар миёни 

муҳаррирони муқтадири ин дебочаи китоби саодат истиқбол андохта изҳори 

хуррамӣ менамоям. 

Маълум аст, ки тамоми мамолики исломия хусусан Туркистони мо 

билнисба ба мамлакатҳои Фаранг як дунёи дигар ба назар меояд. Бечора миллати 

мо он қадар забуни бехабарӣ гаштааст на танҳо аз дигарон; метавонам бигӯям, ки 

аз худ ҳам хабар надоранд. 

Дар ҳолате, ки аврупоиён ба аҳволи куллия ва ҷузъияи тамоми замин воқиф 

гаштаанд ва бо ин қадар ҳам иктифо накарда, ба зери замин иҷрои ҳафриёт 

намуда, аз асрҳои куҳнамондаи олам аҳволи мардумони пешинро мефаҳманд; мо 

хеле одамҳое дорем, ки Чинро охири дунё ва кӯҳҳои Қафқозро мақоми париҳои 

зарринбол мепиндоранд!! Дар сурате ки олимони Фаранг ба хабар додани аҳволи 

мамлакатҳо қонеъ нагашта хабар аз курраҳои хуршеду моҳ медиҳанд. Ё 

мардумони мо аз аҳволи ҷаҳониён, чизе ин ки «хитоиҳо яъҷуҷу маъҷуҷанд ва 

ҳиндиҳо дуои морбозиро хуб медонанд» хабаре надоранд. Бо васфи ин ҳама 

бехабарӣ худро хабардортарини оламиён мешуморанд. Зиҳӣ иштибоҳи ботил!!! 

Таърихи дунё шаҳодат медиҳад, ки ҳар қавме ки рафтори худро бадин ранг 

қарор додаанд ҳаргиз дӯши ҳаёти худро аз азоби бори гарони мазаллат ва 

мискинӣ халос натавонад намуд, абадан қадам ба арсаи саодатбахшои иззат ва 

осудагӣ нахоҳанд зад. 
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Дар ин сурат метавон гуфт: ин роҳе, ки миллати мо ихтиёр карда, роҳе аст, 

ки хеле миллатҳоро ба мағоки тираи гумномӣ фурӯ афканда ва моро низ чунин 

хоҳад кард. 

Ҳоло чора чист? Оё мумкин аст, ки мо бечорагон худро аз ин маҳлака наҷот 

бидиҳем ё на? Ҷавоби ин суолро низ таърих ба мо нишон медиҳад: ҳеҷ қавме то 

қиёмат ба ҳолати нодонӣ ва бехабарӣ давом нахоҳад кард; воқеан баъзе миллатҳо 

хеле муддат ҷоҳил ва ғофил монда аз ин рӯ бисёр замон мубталои хорӣ ва 

беэътиборӣ гардидаанд; лекин оқибат ба сахтиҳои алиму мазаллат тоқат наёварда, 

дида аз хоби гарону ғафлат кушуда, гиребони худро аз дасти тасаллути ҷаҳл халос 

карда, қадам ба шоҳроҳи тараққӣ ниҳода дар андак вақте рахти худро ба 

сарманзили шараф ва саодат расондаанд. 

Бас маълум мешавад ки ин ғафлат ва бехабариҳои мо низ то қиёмат давом 

нахоҳад дошт, балки рӯзе хоҳад омад, ки атвори гиряангези ҳолияи мо ба аҳволи 

масаратафзо мунқалиб гардад! Табиӣ аст, ки инқилоби иҷтимоӣ бе ҳеҷ сабабе ва 

ба якборагӣ зоҳир нахоҳад гардид; балки барои ин ки ин марази иҷтимоии 

миллати мо ба сиҳати том мубаддал гардад; лозим аст ба табибони ҳозиқ, ки 

иборат аз бузургон ва донишмандони моянд ба истеъмоли давоҳои нофеъ (яъне 

ваъзу насиҳат) кам-кам, оҳиста-оҳиста марази ҷаҳл ва ғафлатро аз бадани миллати 

мо азола намоянд. 

Инки аввалин азизоне ки ин вазифаи муқаддасро бар уҳдаи худ гирифта, 

камари ҳиммат барои дафъи амрози иҷтимоияи мо бастаанд, мудирон, 

муҳаррирони муқтадир ва соҳибимтиёзи муҳтарами рӯзномаи «Бухорои шариф»-

анд; бино бар он мо низ ин табибони фидокорро аз самими қалб салому табрик 

гуфта, муваффақ буданашонро аз даргоҳи Ҳакими ламязал таманно менамоем» 

[145, №34]. 

Маводи боло дар шумораи 34, аз 19 апрели соли 1912 дар саҳифаи 3-и 

рӯзнома дарҷ гардида, моҳият, мазмун ва муҳтавои он ҳамоно иттилоъ, 

маълумотнокӣ, тараққӣ, пешрафт ва расидан ба зиндагии шоиставу бошарофат 

аст.  
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Дар матн шакли навишт, хусусиятҳои иҷтимоӣ, проблеманокӣ, таҳлили 

масъала, далелу бурҳон, ишораҳои мустақим ба номагир – хонанда, мавҷудияти 

«занҷираи иртиботии номанигор – проблема – номагир» [87, с. 165] риоя 

гардидааст. Ин нигошта бо мубрамияти масъала, фарогирии муҳтавову мавзуъ ва 

дигар вижагиҳо яке аз намунаҳои барҷастаи жанри мактуб ё номаи публитсистӣ 

маҳсуб мешавад, зеро дар он на танҳо табрики муассису муҳаррирон, балки 

муҳимтарин масъалае, ки нигоранда онро «дебочаи китоби саодат» унвон намуда, 

нашри «Бухорои шариф»-ро «саодати ғайримутараққӣ» донистааст, фаро 

гирифтааст. Дар он дарду сӯзи нигоранда доир ба проблемаи хоси як миллат бозгӯ 

шудааст. 

Мактуби мавриди назар ба қалами яке аз донишмандони давр ва шахсияти 

машҳури адабу фарҳанги Шарқ – Абдурауф Фитрати Бухороӣ тааллуқ дорад. 

Муаллиф дар ин мактуб, ки дар зоҳир табрикот ва дар асл гуфгугӯ бо аҳли як 

кишварро мемонад, муҳимтарин масъалаҳои даврони худро таҳлилу баррасӣ 

намуда, бо нишон додани равандҳои илмию пажӯҳишии Аврупо, ҳолат ва мавқеи 

иҷтимоию сиёсии аморатро, ки ин вазъ «хеле миллатҳоро ба мағоки тираи 

гумномӣ фурӯ афканда» бозгӯ намудааст. Муаллифи мактуб кори олимони 

фарангиро бо пиндори мардумони Бухоро қиёс ва аз мавҷудияти проблема 

хонандаро огоҳ намудааст. Дар матни боло ду миллат ба ҳам қиёс шуда, ки яке 

дар андешаи таҳқиқоту маълумот аз сайёраҳои дигар асту дигаре дар мавриди як 

мардум иттилои кофӣ ҷуз «дуои морбозӣ» надоранд, яке дар фикри ҳафриётҳои 

бузург асту дигаре як мардумро «яъҷуҷу маъҷуҷ» мепиндоранд. 

Мушоҳидаи матнҳои ирсолӣ дар «Бухорои шариф» ва таҳлилу баррасии 

вижагиҳои жанрии онҳо имкон дод, ба хулосе бирасем, ки аносири жанрии 

мактуб дар матбуоти даврии тоҷик, аз «Бухорои шариф» сарчашма гирифта, 

ташаккули баъзе аломатҳои жанрии он низ дар ин «дебочаи китоби саодат» ба 

вуҷуд омадааст. Зеро дар аксари мактубҳои рӯзнома ағлаби талаботи ин жанр 

мушоҳида мешавад. Махсусан, аз 8 аломати жанрии мактуб, ки аз ҷониби 

профессор М.Муродов шаклбандӣ шудааст, 6 аломати он дар «Бухорои шариф» 

дида мешавад, ки инҳоянд:  
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- хусусияти иҷтимоӣ доштани масъала ва ё мавзуъ, яъне матлаб натанҳо ба 

унвоншуда, балки одамони дигар низ манфиатнок аст; 

- хати ҳаракатро муоширати бевоситаи номанигор ба номагир (хонанда, 

шунаванда) ташкил медиҳад; 

- аз ҷониби муаллиф кӯшиши асоснок намудани мақсад ва бовар кунонидани 

номагир бартарӣ дорад; 

- дар матн занҷираи иртиботии номанигор – проблема – номагир нигоҳ дошта 

мешавад; 

- асоси матнро проблемаи ногузири ҳалталаб ташкил медиҳад. Яъне, 

нигоранда ба ҳолате розӣ нест ва ҳақиқатро талаб мекунад; 

- «ман»-и муаллиф бештар дар тарзи муҳокимаронӣ, собитсозӣ, услуб ва баён 

намудор мешавад [68, с. 165-66]. 

Агар муқаррароти жанрии мактубро, ки муҳаққиқони тоҷик таҳқиқ 

намудаанд, бо маводи рӯзномаи «Бухорои шариф» қиёс кунем, чунин пиндор ба 

вуҷуд меояд, ки муҳаққиқон ва назариячиёни жанр, меъёрҳои жанрии мактубро аз 

номаҳои мунташираи нахустрӯзномаи тоҷикӣ  бардоштаанд, зеро кам маводе 

пайдо мешавад, ки бо ин меъёрҳо мувофиқ набошад. Ҳарчанд дар миёни 

мактубгунаҳо маводе низ ҳаст, ки аз лиҳози талаботи жанрӣ ба дигар жанрҳои 

публитсистика монандӣ доранд ва ё шакли онҳо ба назарияи жанри мактуб то 

андозае мувофиқ нест. 

Мактуби публитсистӣ, каломи аҳли заҳмату меҳнат, адабу фарҳанг ва дар 

маҷмуъ сухани як иддаест, ки чизеро ба касе ё касоне гуфтан мехоҳанд ва 

масъалаву падидаҳоеро қабул доранд ё намепазиранд. Дарди нафаре ё гурӯҳест, 

ки муаммову проблемаи давр онҳоро маҷбур ба нигоштани мактуб намудааст.  

Жанри мактуб дар нашрия ҳамчун қолаби ибрози андеша истифодаи муфид 

гардида, муаллифон факт, воқеа ва рӯйдодеро, ки хусусияти умумӣ доранд ва 

моҳиятан проблема мебошанд манзури ҷамъияти Бухоро намудаанд. Чуноне ки Б. 

Шукруллоев иброз намудааст: «Мактуб ҳамчун жанр дар тамоми давраҳои 

таърихи матбуот ... муҳимтарин хусусияти номаи публитсистӣ – муколамаи 

ошкоро ва боварибахш бо номагир (хонанда)-ро ҳифз кардааст» [129, с. 55].  
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Ҳамин тавр, жанрҳои таҳлилӣ дар муқоиса ба дигар гурӯҳи жанрҳои 

публитсистика дар нахустрӯзномаи тоҷикии «Бухорои шариф» мавқеи хос 

доранд. Дар ин нашрия на танҳо имконоти ин жанрҳо фаровон ва моҳирона 

истифода шудааст, балки қолабҳои маъмул ва муассири баёни фикр, баррасии 

масъала, пешниҳоду хулоса ташаккул ёфта, ба инкишофи ин гурӯҳи жанрҳо дар 

матбуоти минбаъда замина гузоштааст. Дар қолаби ин жанрҳо андешаву афкори 

маорифпарварона, назару мавқеи тараққихоҳона, ғояву маслаки таҷаддудӣ ва 

зиндагии шоиставу гуворо таблиғ гардида, шарофати инсонӣ ва ҳайсияту ғурури 

миллӣ ташвиқ шудааст.  

Ин жанрҳо сухани иддаи ташаббускорро, ки аз дунёи мутамаддин бохабар 

будаву зиндагии мардумони оламро медонистанд, таълиму табрияи навинро 

дидаву тараққиёти оламиёнро мушоҳида мекарданд ва умуроти Аморати 

Бухороро бо дидаву шунидаи худ қиёс ва ба мардум талқин менамуданд, ки «рӯз 

ба рӯз сипоҳи ҷаҳл ба моён тохт карда, даст ба тороҷу ғорати илму дониши мо 

меоварад. Вақти он расидааст, ки билкуллӣ аз илму дониш маҳрум гардида ба 

чоҳи зиллат ва ҷаҳолат биафтем. Ҳоло ки андак фурсат ҳаст, ... фурсатро ғанимат 

донед, чизе ки имрӯз ба даст овардани он мумкин аст фардо маҳол мешавад, 

пасфардои дигар ғайримумкин аст» [145, №14]. 

Маводи таҳлилии рӯзнома паёми навгароию тараққиёт, андешаи ҷадиду 

афкори навинро бар тафаккури мардуми аморат роҳ дод ва тавонист, ки мардумро 

аз хатари хурофот ва ҷаҳолату нодонӣ огоҳ намуда, хонандаро ба дунёи навину 

мутамаддин ошно созад. Ин рисолати таърихӣ яке аз вазифаҳои асосии «Бухорои 

шариф» маҳсуб мешуд, ки бо шарофати иҷрои он тафаккури навин дар ҷамъияти 

вақт ривоҷ ёфт ва ҳамзамон аносири жанрҳои таҳлилӣ қувват гирифта, баъзе аз 

онҳо ба ҳайси жанри мустақил ташаккул ёфтаанд.  

 

2.3. Аносири жанрҳои публитсистию бадеӣ дар «Бухорои шариф» 

 

Рӯйдод, воқеа, падида, омил ва проблемаҳои ҳаёти иҷтимоӣ дар нашрияҳои 

даврӣ, на танҳо айнан инъикос меёбанд, балки бо ҳиссиёт, образ ва тахайюли 
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нигорандагӣ тавъам гардида, тасвир мешаванд. Ин раванд, вобаста ба вақт ва 

замон аз омилҳои асосии зуҳури гурӯҳи сеюми жанрҳои публитсистика аст, ки 

муҳаққиқон «Жанрҳои публитсистию бадеӣ» унвон намудаанд. 

Дар ин гурӯҳи жанрҳо, воқеаҳо дар баробари таҳлилу баррасӣ, печишҳои 

образиву бадеӣ бо ҳисси нигоранда омезиш меёбанд. Маҳз эҳсоси нигоранда 

метавонад воқеаро муҳиму саривақтӣ, хубу гуворо тасвир намояд, қаҳрамонони 

маводро фарзанди замон нишон диҳад ва ё баръакс, ба боди танзу тамасхур 

бигирад, таъну маломат кунад ва эҳсоси нафрату кудуратро нисбат ба масоили 

давр нишон бидиҳад. Бо ин вижагӣ муаллифони «Журналистикаи советии тоҷик» 

ин жанрҳоро инъикоскунандаи «воқеаҳои ҳаётӣ дар қолаби бадеӣ» номидаанд, 

чунки дар ин навъи жанрҳо образу тахайюл ва ибораву таркибҳои бадеӣ ва 

ташбеҳот низ нақш доранд.  

Аксари муҳаққиқон ба ин гурӯҳи жанрҳо лавҳа, очерк, фелетон, памфлет, 

пародия, эпиграмма ва луқмаро шомил намудаанд [23, с. 448]. Аммо муҳаққиқи 

рус - Максим Николаевич Ким дар баробари жанрҳои зикршуда шарҳи ҳаҷвӣ ва 

эзоҳ ё худ ёддошти ҳаҷвиро низ ҳамчун навъи жанри публитсистию бадеӣ [46, с. 

305-306]. номбар кардааст. Дар ҳар яки ин жанрҳо рӯйдоду воқеа ва ё масъала бо 

эҳсосу дарк ва диду мавқеи нигоранда вобаста мебошад. 

Профессор М.Муродов жанрҳои публитсистию бадеиро вобаста ба 

хусусияти бадеӣ ва ҳаҷвияшон ба ду дастаи алоҳида ҷудо намудааст, ки жанрҳои 

публитсистикаи бадеӣ ва публитсистикаи ҳаҷвӣ унвон шудаанд. Ин масъала дар 

«Журналистикаи советии тоҷик» низ инъикос ёфтааст, вале М. Муродов ин 

жанрҳоро пурра аз ҳамдигар ҷудо намуда, аз лиҳози хусусияти жанрӣ ва шаклию 

қолабӣ таснифи назариявӣ намудааст. 

Ба гурӯҳи аввал лавҳаю очерк ва ба дастаи дуюм фелетон, памфлет, луқма, 

пародия, эпиграмма, шарж ва ғайраро шомил намудааст. 

Дар маҷмуъ ин гурӯҳи жанрҳо, ки дар маркази онҳо инсон қарор дорад, 

бештар ба ҳунари нигорандагии муаллиф алоқаманд буда, нигоранда метавонад, 

дар ин жанрҳо қаҳрамонро талқину таҳсин ва ё инкору нафрин гӯяд. Ҳарчанд ҳар 

кадоме аз ин жанрҳо мавзуи муайяни нигориш, субъекти хитоб, тарзи пешниҳод 
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ва хусусиятҳои нигориши худро доранд, вале дар асл, ҳадафи кулли ин жанрҳо ба 

ҷомеа пешкаш намудани проблема ё муайян кардани нуқсу қубҳи масоили 

мухталиф аст. Аммо мақсади асосии мо, ки муайян намудани аносири жанрҳои 

публитсистию бадеӣ дар рӯзномаи «Бухорои шариф» мебошад, перомуни 

хусусиятҳои нигориш ва вижагии сохтории онҳо тамаркуз намекунем ва зуҳуроти 

ин жанрҳоро дар маводи рӯзнома пайгирӣ менамоем. 

Таҳлили жанрии матолиби «Бухорои шариф» нишон медиҳад, ки дар 

рӯзнома жанрҳои публитсистию бадеӣ ба шакли «тасвири хислати иҷтимоии 

мавзуъ тариқи маҷмуи фактҳо ва ҳодисаҳои дар шакли образ таҷассумгардида» 

[68, с. 177] намо нагардидаанд. Агар аз ҳисоби умумии матни мунташираи 

рӯзнома муайян карданӣ шавем, шояд 5 фисади матни рӯзномаро маводи бо 

хусусиятҳои публитсистӣ-бадеӣ нашршуда ташкил надиҳад, вале дар матни 

мақолаҳои мунташира ибораву таркибҳои бадеию образнок, чун «чоҳи мазаллат», 

«шоҳроҳи тараққӣ», «зери бори таън», «камоли суҳулат», «асири муштаҳиёти 

нафсия», «ҳиммати мардон кӯҳро қалъу қамъ мефармояд», «лаззати инсу 

муҳаббат», «Ватани хешро ... дар зери хок дафн» намудан, «тулуъи нури аъзам», 

«лаккаҳои абри ҷаҳолат», «назари марҳамат», «машъалҳои фурӯзони илму 

маърифат» ва монанди инҳо зиёд истифода шудаанд. 

Ҳамчунин аз шумораи аввал истифодаи абёту қитъаҳои устодони шеъри 

тоҷику форс, чун Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Носири Хусрави Қубодиёнӣ, Мавлоно 

Ҷалолиддини Балхӣ, Умари Хайём, Бедили Деҳлавӣ, Ҳофизи Шерозӣ, 

Абдураҳмони Ҷомӣ, Саъдии Шерозӣ ва дигарон ба ҳусни анъана буда, назми онҳо 

чун далел ба исботи андеша ё муассиргардонии фикр корбаст гардидааст. 

Кам истифода шудан аз маводи публитсистӣ-бадеӣ дар рӯзномаро, асосан, 

ба як масъала: бештар рӯҳияи иттилоотӣ-таҳлилӣ доштани нашрияи «Бухорои 

шариф» рабт додан мумкин аст, зеро аз рӯйи таъйинот маводи рӯзномаву 

ҳафтанома бештар хусусияти хабарӣ дошта, маводи публитсистӣ-бадеӣ, аслан, 

хоси маҷалла ва ё моҳномаву нашрияҳои соҳавӣ аст. Ин нукта дар нигоштаҳои 

муҳаққиқони соҳа низ бозтоб ёфтааст. Аз ҷумла, Б. Исомиддин ин масъаларо 

таҳлил намуда, истифода аз жанрҳои публитсистию бадеиро ба маҷаллаву 
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гоҳномаҳо марбут донистааст. Мавсуф нигоштааст: «дар маҷалла, асосан, 

жанрҳои таҳлилӣ, публитсистию бадеӣ истифода мешаванд» [43, с. 55]. Ҳамчунин 

ин муҳаққиқ таъкид менамояд, ки ин гуфтаи ӯ маънои онро надорад, ки рӯзномаву 

ҳафтанома аз жанрҳои таҳлилӣ ва публитсистӣ-бадеӣ истифода наменамояд, вале 

аз рӯйи фосилаи нашри онҳо ва формати нашрияҳо (рӯзнома, ҳафтанома, 

моҳнома, солнома, гоҳнома) маълум мегардад, ки рӯзнома ба хабару рӯйдоди рӯз 

ва ҳафтанома ба воқеаҳои ҳафта бештар таваҷҷуҳ дорад. Бо ин вижагӣ хулоса 

кардан мумкин аст, ки дар рӯзномаи «Бухорои шариф» маводи дорои хусусияти 

публитсистӣ - бадеӣ камтар ба чоп расидааст. Вале матолиби дарҷгардида низ 

маводест, ки сари он андеша кардан ба кори мо созгор аст ва заминаи тавлиди 

қолабҳои эҷод барои маводи публитсистӣ-бадеӣ дар нашрияҳои минбаъдаи 

тоҷикӣ буда метавонад. 

Таҳлил нишон медиҳад, ки матнҳои дорои хусусияти публитсистӣ-бадеии 

рӯзнома дар се шакл таҳия ва нашр шудааст: 

1. Дар шакли иборасозӣ ва ташбеҳоти бадеӣ.  

Ин навъи ибораву истилоҳот аз шумораи аввали рӯзнома ба шакли маъмул 

истифода шудааст, ки аз ташбеҳу тамсилоти бадеӣ иборат буда, мавқеи мисраву 

абёти шеърӣ ва ҳатто қитъаву қисса ва ҳикояҳои адабӣ дар мақолаҳои ҷудогона 

ҷойгоҳи хос пайдо намудаанд.  

Дар маводи таҳлилии рӯзнома муаллифон ҳангоми масъалагузорӣ ва 

баррасии проблема аз ибораву ташбеҳот ва истилоҳоти бадеӣ истифода 

намудаанд, ки боиси муассирӣ ва рангорангии нигоштаҳо гардидааст. Ба далели 

фикр: «Имрӯз, офтоби оламтоб, маданияти қитъаи Аврупоро ба шуои нури худ 

ончунон равшан намуда, ки партави он нури фаёз ба тамоми қитаоти хамса 

тохтааст. Ҳатто ваҳшиёни биёбони Африқо ҳам аз баракати он бебаҳра намонда... 

Агарчи аввалин дафъа тулӯи ин нури аъзам аз уфуқи Осиё буда... ламаъоти нури 

худро ба шарқу ғарби олам биафканду ағлаб аз милали ваҳширо аз файзи худ 

мунаввар сохта ба зери ливои тамаддун кашид» [1, №38]. Дар ин матн, муаллиф, 

вазъияти Аврупову Осиёро таҳлил намуда, илму маърифат, тараққиёту густариши 
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соҳаҳои гуногуни Аврупоро бо ақибмондагию рукуди фикрӣ ва ҷаҳолату 

танбалии мардумони Машриқ қиёс кардааст. Дар матн ибораҳои «офтоби 

оламтоб», «партави нури фаёз», «тулуи нури аъзам», «ливои тамаддун» ва 

монанди инҳоро, ки аслан ибораву таркибҳои бадеӣ мебошанд, бо самимият 

истифода гардида, муаллиф касрати донишу маърифат, илму ахлоқ, ақибмондагии 

афкору донишҳои иҷтимоии аҳолии мусулмони Машриқро бо норасоии нури 

офтоб шабоҳат додааст. Идомаи матн: «Вале рафта – рафта аз касрати танбаливу 

бемуболотӣ ба мо мардуми машриқзамин, ки бо лаккаҳои абри ҷаҳолат ва ғубори 

ваҳшати ҷурм, нафисии офтоби фаёзро пӯшонида, балки аз ламъаи нури он 

маҳрум гаштем ва ин офтоби ҷаҳонтоб ҳам аз мо қаҳру ғазаб карда рӯйи 

таваҷҷуҳи худро ба самти Мағриб намуда, назари марҳаматро ба мағрибиён 

афканд» [145, №38]. Муаллиф дар идомаи матн масъаларо чунин тобиш медиҳад, 

ки танбалию ҷаҳолати мардум боис гардида, назари марҳамати офтоби ҷаҳонтоби 

маърифат аз Машриқ коста шудаву файзи нурҳои маърифат «қаҳру ғазаб карда 

рӯи таваҷҷуҳи худро ба самти Мағриб» намудаанд. Ин ташбеҳот ва тамсилҳои 

адабӣ дар маводи рӯзнома зиёд ба чашм мерасад, ки муаллифон, аз як ҷониб 

самимияти худ ва аз ҷиҳати дигар, барои расидан ба фаҳми иҷтимоии аҳолӣ аз ин 

истилоҳот истифода намуда, фикри худро рангин гардонидаанд. Дар ин замина 

муҳаққиқ А. Набавӣ истифода аз осори адабиро вобаста ба аҳдофи ислоҳталабона 

ва бедории фикрӣ муҳим донистааст, «зеро тавассути эътиқоди хонандагон ба 

сухани халлоқона ба онҳо беҳтару бештар таъсир гузоштан имкон дорад» [77, с. 

100]. Гузашта аз ин, абёту ташбеҳоти бадеӣ маводро хонданбоб намуда, барои 

расидан ба дарки хонанда ва баланд бардоштани рӯҳияи худшиносӣ ва асолати 

миллию динии мардум мусоидат намудааст. Ду намуна аз як мақола: 

- Осмони буроқи Бухороро низ саҳоби зулматноки ҷаҳлу нодонӣ 

мутакассифу аз ишрақоти офтоби оламтоби улуми ҷадида ин мамлакатро маҳрум 

сохта, на хотира аз Ибни Сино ва на ёдгорӣ аз Форобӣ боқӣ гузошт! Ва ба тавре 

моҳи пуранвори илм дар уфуқи Бухоро нопадид гашт, ки дар ин авохир исми 

Бухорои Шариф мутародифи ғафлату лоқайдӣ гардид; 
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- Ҳар кас пеши худ тасаввур мекард, ки оё мавтани ибни синоҳо 

мусқатулроси форобиҳо ва бухориҳо аз ин қофилаи таҷаддуд ақиб монда, 

ҳаракате нахоҳад кард? Оё як Рӯдакии асре пайдо нахоҳад шуд, ки бо иқтидори 

таҳриру калимаи худ «моҳ»-ро сӯи «осмон» увудат диҳад?! [145, №40]. 

Дар ин навъи мутун, маводи таҳлилӣ ба ташбеҳоти адабию бадеӣ омезиш 

ёфта, аз тариқи ибораву абёт проблемаҳо баррасӣ гардида, пешрафту тараққиёти 

ҷаҳони муосир ва дастоварду шукуфоиҳои собиқи Бухоро бо ифтихороти миллию 

динии он мунъакис шуда, роҳро барои вусъати афкори таҷаддудӣ васеъ 

намудааст. Ҳамчунин дар ин гуна матнҳо омезиши жанрӣ ба вуҷуд омада, ибора 

ва таркибҳои хоси жанрҳои публитсистӣ – бадеӣ ба мақсади таъсирнокии калом 

ва исботи афкор дар жанрҳои таҳлилӣ истифода шудаанд, ки ҳам мақолаҳоро 

рангин ва ҳам аҳдофи нигорандагонро равшантар намудааст.  

2. Дар қолаби лавҳа, фелетон ва тарҷумаҳои осори адабӣ. 

- Лавҳагуна ё насри мусаҷҷаъ: Ин навъи матн дар рӯзнома аз маводи 

ҳамешагӣ ва мунтазираи хонанда нест. Он рубрика ё гӯшаи ҷудогонаву доимӣ низ 

надорад, аммо дар чанд шумораи номунтазам ба нашр расидааст. Миёни 

шумораҳои нашршуда низ фосилаи зиёд вуҷуд дорад. Агар маводи аввал дар 

шумораи 16, зери унвони «Шеъри мансур» ба нашр расида бошад, маводи дуюм 

20 шумора баъд – дар шумораи 36 бо сарлавҳаи «Мухотибаи қалам» рӯйи чоп 

омадааст. Маводи сеюм дар шумораи 52, баъд аз 16 шумора боз бо номи «Шеъри 

мансур» ба табъ расидааст. Матни чорум ҳам таҳти унвони «Шеъри мансур» дар 

шумораи 125 нашр шудааст.  

Ин навъи мавод аз ҷиҳати хусусияти нигориш дар шакли насри мусаҷҷаъ 

таълиф гардида, оҳанги хитобӣ дорад. Проблемаи иҷтимоӣ дар шакли муколамаи 

ботинии нигоранда ё «гуфтугӯ бо худ» тасвир ёфта, қофияву радиф ва таносуби 

калом дар онҳо риоя шудааст. Ин гуна матнҳо оҳанги хуби талаффуз дошта, 

калимаҳо ҳамшаклу ҳамвазн ва дар шакли қофия кор фармуда шудаанд, ки  аз 

талаботи саҷъ мебошад. Ба ибораи Т. Зеҳнӣ, ин гуна навишта «ҷумлаҳои 
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мусалсалест, ки охири ҳар кадоми онҳо бо калимаҳои ҳамшакл ё калимаҳое, ки 

шаклан ба ҳамдигар наздиканд» [40, с. 156], иншо мешаванд. 

Ин навъ мавод аз рӯи хусусиятҳои жанрию қолабҳои нигориш ба жанри 

лавҳа монандӣ пайдо намудааст. Ҳарчанд профессор И.Усмонов лавҳаро танҳо ба 

амали инсон марбут медонад [111, с. 344], вале дар ин мавод проблемаи аслӣ дар 

қолаби бадеӣ тасвир шуда, рӯҳи ислоҳотхоҳӣ, меҳанпарастӣ, миллатдӯстӣ ва 

тарбиятгарии нигоранда бараъло мушоҳида шуда, мушкилоти давр ба таври умум 

ва рамзӣ бо тахайюли рангин тасвир ёфтааст.  

Дар маводи публитсистӣ – бадеии нашрия гуфтугӯи нигоранда бо нафс ва ё 

рӯҳи худ таҷассум ёфтааст. Проблемаи минтақа, ҷаҳон, аҳволи олами 

мутамаддин, рушду тараққиёти кишварҳо, рукуди фикрӣ, хурофотпарастию 

мазҳабгароии мардуми мусулмон, кудуратҳои мазҳабию динӣ ва бархӯрдҳои 

ақидавии мусулмонон мавриди накӯҳиш қарор гирифтааст. 

Нигоранда бо таълифи чунин мавод андешаеро пешкаши ҷамъияти 

мусулмони минтақа намудааст, ки хонандаи рӯзномаро ба афкори навин ошно 

карда, ҷомеаро ба худогоҳӣ даъват менамояд. Муаллифон анъана ва суннатҳои 

нигорандагии адабиёти тоҷикро чун усули нигориш истифода карда, матнро бо 

проблеманокӣ ва масъалагузориҳои мубрам қувват бахшидаанд. Маҳз омезиши 

анъана ва навоварӣ роҳ сӯи эҷоди жанрҳои публитсистӣ-бадеӣ дар рӯзнома буда 

метавонад. Ба исботи андеша: «Эй табъи ҳушёр! Эй қариҳаи обдор! То ба кай дар 

хобу хуморӣ! Охир ҳарчӣ дорӣ биёву биёр! Рафиқони саргарон, найсонро сар ба 

гиребон. Намедонам ман дар чӣ фикру тадбир буда бо кадом ҳиллаву тазвир 

дохили ин ҷамъи парешон гардам? Рӯ ба ҳар кадоме ки намоям аз дигаре дуртар, 

ба сӯи васли ҳар як бароям, аз дувумӣ маҳҷур мемонам. Ҳар касеро ройе дар сар 

ва ҳавое дар бар аст! 

Ҷамъе мутафаккиранд дар мазҳабу дин. Аз умри дунё ҳазорҳо гузашта, 

ҳанӯз мо тоза ба вуҷуд омадаем. Ҳазорон намоиш бенамуд шуданд мо аз нав 

изҳори будӣ мекунем. Тору пуди арсаи шуҳуд аз буду набуд ба ҳам бофта 

шудааст. Арбоби мушоҳида ва ъаён аз тилаввуни табиати ҷаҳон вороста ва рӯй ба 

ҳам тофтаанд. Ин ҳама осори алвон,  дисори ҷон ва истори иқон аст. 
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Кутаҳназарон ва худбинон машғули бозичаи тифлонанд. Ломаҳола дар тарҷеҳи 

ҳақ аз ботил, отилу ҳайронанд» [145, №16]! 

Дар матни боло муаллиф худро ҷузъи ҷамъияти мавриди хитоб қарор дода, 

аз ин тариқ вазъи парокандаи ҷомеаи мусулмонӣ ва махсусан, рукуди фикрӣ ва 

тафаккури мазҳабию хурофотии мардуми Бухороро тасвир намуда, дар қолаби ин 

нигошта нишон додан хостааст, ки то чӣ андоза мунтазири садои осмонӣ ва нидои 

заминӣ монда, аз илму ирфону зиё дур гаштаанд. Талаботи «ибратомӯз ва 

инсонпарварона», «як ё ду лавҳаи (ё лаҳза)-и умр тасвир мешавад» [111, с. 343]-е, 

ки муҳаққиқон ба жанри лавҳа нисбат додаанд ва хусусиятҳое, ки дар маводи 

мавриди таҳлил дида мешавад, имконият медиҳад, ки ин маводро ба лавҳа нисбат 

диҳем, зеро муаллифон кӯшидаанд, вазъи зиндагонии мардумони сайёра, 

таҳқиқоту пажӯҳишҳои олимону мутафаккирони ҷаҳонро, ки дар масъалаҳои 

ҳастию нестӣ, материяву сурат, ихтирооти ҷадиди инсонӣ ва амсоли инро дар бар 

мегиранд, дар як лаҳзаи кӯтоҳ дар қолаби муколама тасвир намоянд. 

Муаллиф дар ин шеъри мансур хаёлпарастию тасвирсозиҳои бебунёди 

шоирону адибонро низ мазаммат намуда, файласуфону мутафаккиронро низ ба он 

иттиҳом намудааст, ки дар андешаи моҳрӯёни Чин муҳимтарин масъалаҳои 

ҷамъиятро, ки пешрафту тараққиёти соҳаҳои гуногун аст, аз ёд бурдаанд. Ин дар 

ҳолест, ки ҷамъиятҳои дигар тайёраҳои осмонпаймо ихтироъ намудаанд, вале 

ҷамъияти мо бидуни ихтирои ҳавопаймо андешаи расидан ба малоику дунёи 

малакутиро доранд. Ҳамчуноне, ки таъкид шудааст: «бо хаёли маҳрӯёни содаи 

Чину Чигил, мустағали ваҷду ҳол ҳастем. Ҳарифони мо дар ҳалли масоили 

ҳаюлою сурат ва нафйи ҷузъу мавҳуми лоятаҷазза ва исботи имтиноъи маҷол 

ҳастанд. Гоҳе бо бурҳони саллум рӯ ба осмон рафта (айроплан) тайёраи хаёлӣ 

дуруст менамоянд. Мехоҳанд аз фазои лоятаноҳӣ гузашта ба олами малакут оянд. 

Гоҳе ба ҳисри ақлӣ дар доираи нафю исбот давр зада, хоҳиш доранд дар силсилаи 

суккони маллаи аъло дар арсаи ҷабарут бошанд» [145, №16]! 

Бо чунин тарзу сурат дар «Бухорои шариф» матни дорои вижагиҳои 

публитсистӣ-бадеӣ дар чанд мавриди алоҳида истифода шудааст. Сарфи назар аз 

он ки чунин мутун нисбатан кам аст, вале дар онҳо муҳимтарин масъалаҳои давр 
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мавриди муҳокима қарор гирифтааст ва афкору андешаи маорифпарварона бо 

мазаммату таъни ҷоймондагӣ, хурофотпарастию ҷудоиангезӣ ва соири аъмолу 

рафтори куҳан бо қиёс ба афкору кирдори ҷадид пешкаши хонандаи рӯзнома 

шудааст. 

- Фелетон ва тарҷумаҳо: дар рӯзномаи «Бухорои шариф» жанри фелетон 

ба маънои аслии жанри публитсистӣ, ки дар он проблема бо тобишҳои адабию 

унсурҳои ҳаҷвӣ таълиф карда шавад ва «дар бораи одаму воқеаи муайян 

навишта..., рафтору ҷинояти шахси аниқро ошкор ва маҳкум» [111, с. 375] намояд, 

ба мушоҳида нарасанд ҳам, вале унвони фелетон ва ҷузъиёти жанрии он, ки ба 

масъалаи муайян ва мушаххас алоқаманд аст, дар рӯзнома ба нашр расидааст. 

Ҳанӯз аз шумораи №7, дар қисмати поёнии саҳифаи дуюм, таҳти унвони 

«Фелетун» мавод ба нашр расидааст. Ин сарлавҳа то шумораи 14 давом ёфта, дар 

гӯшаи махсус, бо шакли муайян ва сутунҳои якнавъ дарҷ гардидааст. Мавзуи 

аслии мавод масоили забон буда, баҳси тоҷикӣ ё форсӣ будани забони рӯзнома, 

сода ё мураккаб будани забони мақолаҳо, шеваҳои гуфтории мардуми Бухоро, 

Мовароуннаҳру Хуросон, назари хонандагон доир ба ин масъаларо ташкил 

медиҳад. Руҷӯи таърихию илмии донишманд Бақохоҷа ибни Ҳодихоҷаи 

Самарқандӣ дар интиҳои мавод баҳсро хотима бахшидааст. 

Таҳлил нишон медиҳад, ки унвони «Фелетун» на ба маънои жанри 

публитсистӣ, балки ҳамчун сарлавҳаи мавзуъ дарҷ гардида, силсилаи маводи 

фарогирандаи як мавзуъро бо зерсарлавҳаҳои «Дар хусуси забон», «Забони 

маҳаллӣ» ва «Мақолаи муфассала» фаро гирифтааст. «Фелетун» номгузорӣ 

шудани сарлавҳа шояд ба ин маъност, ки масъалаи тоҷикӣ ё форсӣ будани забони 

газет ва кӯшиши аз ҳам ҷудо намудани ин ду шохаи як забонро масъулони 

рӯзнома мояи танз ва камиттилоӣ дар ин қисмати фарҳангу тамаддуни миллӣ 

пиндоштаанд. Ва ин андешаро яке аз мактубҳои хонандагон, ки даъвои 

иронигароии забони рӯзномаро намудааст, тақвият мебахшад. Соҳиби мактуб дар 

баробари он ки аз мураккабии забони рӯзнома изҳори нигаронӣ намудааст, 

пешниҳод кардааст, ки забони нашрия оммафаҳм карда шавад. Аз ҷумла, ӯ 

навиштааст: «Аз сар то по мағруқи лафозӣ ва арабиҳои ғайрулфаҳм ва аз се 
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ҳиссаи он яке забони форсӣ аст». Акнун қориини киром ба назари инсоф 

мулоҳиза фармоед, ки соҳиби ин мактуб худаш магар ба забону шеваи ҳолияи 

Эрон нанавиштаанд?» [145, №13]  

Шояд аз лиҳози мантиқӣ бебунёд будани даъвои иддае аз хонандагон ва 

навиштаҳои муаллифони даъвогар боис гардидааст, ки сарлавҳаи мавод 

«Фелетун» унвон шавад. Ин силсилаи мавод мавзуи мушаххас, субъекти муайян 

ва проблемаи муайян дорад, вале набудани танз ва ибораву ишораҳои ҳаҷвӣ 

вижагии жанрии онро коҳиш додааст. Яке аз талаботи асосии жанри фелетон дар 

қолаби ҳаҷву тамасхур ва танзу киноя баррасӣ намудани проблема аст, ки ҳам аз 

каҷрафтории қаҳрамони ӯ мардум огоҳ шаванд ва ҳам мояи тарбияи дигарон 

гардад.   

Ҳамчунин дар шумораҳои дигар низ зери сарлавҳаи «Фелетун» осори 

тарҷумашуда аз адабиёти хориҷа дарҷ гардидааст, ки як қисми муайяни маводи 

нашршудаи рӯзномаро ташкил медиҳад. 

Ҳарчанд ҳадафи пажӯҳиши мо муайян намудани маводи дорои хусусияти 

жанрҳои публитсистӣ-бадеӣ мебошад, вале моҳият ва мазмуни маводи 

тарҷумашуда, ки дар рӯҳияи таҷаддудгароӣ ва тарбияи ахлоқӣ равона шудааст, 

моро водор намуд, ки ин бахши маводро сарфи назар накунем. Зеро қиссаву 

ҳикояҳо ба зеҳният ва равони хонандаи рӯзнома бетаъсир буда наметавонад.  

Маводи тарҷумашудаи рӯзнома дар гӯшаи муайян (қисми поёнии саҳифаи 

дуюм) ба табъ расида, аслан аз забони русӣ тарҷума шудаанд ва аксаран ба 

нависандаи машҳури рус Лев Николаевич Толстой (1828-1910) тааллуқ доранд. 

Ҳамчунин аз нависандагони дигари адабиёти ҷаҳон чун Онри де Ренбо, Алфонс 

Доде (1840-1897) ва И. Уринуф Псодюф ҳикояҳо тарҷума ва нашр шудааст. 

Қиссаву ҳикоя ва достонҳои Л. Толстой дар зиёда аз 50 шумораи рӯзнома ба 

нашр расидаанд. Аз ҷумла: «Сангҳо» (№37), «Худо ҳақро мебинад, зуд кашф 

намекунад» (№№38, 39, 65, 66, 67), «Илёс» (№№51, 52, 53), «Яздонро ё 

шайтонро?» (№№60, 62, 63, 64), «Инсонро замини зироат бисёр лозим аст?» 

(№№68, 69, 70, 71, 72, 73, 74), «Гарон тамом мешавад» (№№75, 76, 77), 

«Муҳаббат кунед якдигарро» (№№78, 79, 80, 81, 82), «Духтари соҳибмансаби 
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чинӣ» (№83), «Сулҳдорӣ» (№84), «Рафиқи меҳрубон» (№84), «Муздур Емилян ва 

табли тиҳӣ» (№№90-94) ва романи «Асири қафқосӣ» (№№95, 97, 99, 100, 102, 102, 

103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114) аз ҷумлаи эҷодиёти Толстой 

мебошанд, ки дар «Бухорои шариф» ба табъ расидаанд. 

Бояд як нуктаро қайд намоям, ки теъдоди маводи мунташираи Л. Н. 

Толстойро муҳаққиқ А. Набавӣ аз рӯи нусхаҳои мавҷуда муайян намудааст, вале 

бо сабабҳои техникӣ ва ё иштибоҳан ҳикояи «Сулҳдорӣ», ки дар шумораи 84 ба 

нашр расидааст, дар китоби «Бухорои шариф» сароғози матбуоти миллӣ» дар 

шакли «Силоҳдорӣ» ба нашр расидааст, ки хилофи қавоиди имлои алифбои 

тоҷикии форсӣ мебошад, зеро дар грамматикаи алифбои форсӣ калимаи 

«сулҳдорӣ» бо ҳарфи «сод» ( ص) ва калимаи «силоҳдорӣ» бо ҳарфи «син» (س) 

навишта мешавад. Ва ҳам дар калимаи «силоҳдорӣ» баъд аз ҳарфи «лом» ҳарфи 

«алиф» меояд.  

Ҳамчунин сарлавҳаи «Силоҳдорӣ» ба мазмуну муҳтавои ҳикоя мувофиқ 

нест, зеро дар ҳикоя сухан аз ду мӯйсафеде меравад, ки дар умри худ боре ҳам 

мубоҳисаву мунозира накардаанд. Мазмуни ҳикоя чунин аст, ки рӯзе яке аз 

муйсафедон мегӯяд, мардум сари ҳар масъала ба ҳам мубоҳисаву муноқиша 

мекунанд ва мо ҳатто дар умри худ чӣ будани муноқишаро намедонем. 

Мӯйсафеди дигар таклиф мекунад, ки барои донистани мубоҳиса ва муноқиша 

бояд байни якдигар баҳс намоянд. Ӯ пешниҳод мекунад, ки миёни ҳарду як 

гулдонро гузошта, ҳар кадоме онро моли худ бигӯяд. Ин амал боиси ба вуҷуд 

омадани мубоҳиса ва муноқиша мешавад. Мӯйсафедон гулдонеро ба миён 

гузошта, ҳарду даъвои он мекунанд. Чун бори сеюм яке аз мӯйсафедон гулдонро 

аз худ медонад, мӯйсафеди дигар мегӯяд: чун даъво мекунӣ, ки гулдон аз туст, пас 

бигир ҳамон аз они ту бошад. Бо ҳамин миёни ин ду нафар ҳатто барои озмоиш 

низ мубоҳиса ба вуҷуд намеояд. Бо ин маънӣ Л.Н.Толстой ба ҳикоя «Сулҳдорӣ» 

ном ниҳодааст.  

Маводи тарҷумавии рӯзнома бо имзои мустаори Р.И. ба нашр расидааст, ки 

шахсияти тарҷумон маълум нест. Ҳарчанд муҳаққиқони тоҷик, аз ҷумла, Р. 
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Ҳошим, М. Шакурӣ, В. Самад, А. Набавӣ ва дигарон сари ин масъала фарзияҳои 

гуногун пешниҳод кардаанд, вале то ҳол шахсияти мутарҷим дақиқ нест. 

Ҷамъан, дар шумораҳои дастрасшудаи рӯзнома зиёда аз 50 маводи тарҷума 

аз адабиёти бадеии ҷаҳон ба нашр расидааст, ки ҳамагӣ аз лиҳози мазмуну 

муҳтаво бо диди навгароёнаи муассисин мувофиқ буда, дар тарбияи маънавии 

хонандагон, рушди зеҳнию фикрии онҳо таъсир расонида, «барои адабиёти мо дар 

роҳи навгароӣ, соданависӣ ва воқеъгароӣ сарчашмаи хуби омӯзиш буданд» [77, 

с.120]. Яъне, дар баробари маводи хабарию таҳлилӣ ва публитсистӣ-бадеӣ 

тарҷумаҳо низ ба зеҳнияти хонандаи рӯзнома таъсир расонида, заминаи тавлиди 

қолабҳои эҷодиро фароҳам намудаанд.  

3.  Шеърҳои публитсистӣ ё иҷтимоӣ. 

Тавре дар боло ишора шуд, муаллифон ва муҳаррирони «Бухорои шариф» 

талош кардаанд, ки бо ҳар шаклу усул афкори навро ба хонанда расонанд. Яке аз 

усули интиқоли афкор дар ҷомеаи шарқӣ ва махсусан, дар фарҳанги тоҷикӣ назм 

мебошад, ки таърихи сеҳазорсолаи истифода дорад. Ҳатто китоби муқаддаси 

зартуштиён – «Авасто» низ бо назм иншо шудааст.  

Дастандаркорони рӯзнома аз назм дар ду шакл истифода намудаанд: аввал, 

аз назми классикӣ барои тақвияти афкор ва далели калом, дуюм, дар шакли шеъри 

публитсистӣ бо мақсади оммавигардонии афкори ҷадид. 

Қисми дуюми каломи манзум ба қалами муҳаррирон ва шуарои ҳамақидаи 

онҳо тааллуқ дорад, ки онҳо қолаби арӯзро барои иҷтимоикунонии афкори 

таҷаддудӣ истифода намудаанд. Ба қавли муҳаққиқ А. Набавӣ: «рӯзнома вобаста 

ба тағйире, ки мехост дар тафаккури мардум ба вуҷуд оварад ... бояд арзишҳои 

адабиёт низ ба ҳамин мақсадҳои муҳими таърихӣ ва тақозои даврони нав мувофиқ 

мешуданд» [77, с. 100]. Бо чунин мақсад ҳанӯз аз шумораҳои аввал дар қолаби 

жанрҳои суннатӣ ва бо андешаҳову ғояҳои навин шеърҳо манзури хонанда карда 

шуд. Аз ҷумла, аз шумораи сеюм (14.03.1912.) зери сарлавҳаи «Намунаи адаб» се 

рубоии дилчасп ба табъ расидааст:  
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Ал муслиму ман салам, ҳадисе гӯёст, 

Ҷое  ки саломат нашуд Ислом куҷост? 

Мо  баҳри ҳалоки ҳамдигар мекӯшем, 

Беҳтар  масале бувад, ки: бар мо аз мост. 

Шеъри мазкур бо имзои Ҷим ба табъ расида, ба муҳаррир Мирзо Ҷалол 

Юсуфзода тааллуқ дорад. Мирзо Ҷалол аз шумораҳои аввал дар баробари иншои 

мақолаҳои пурарзиши публитсистӣ ба таълифи шеъри публитсистӣ низ пардохт, 

ки то андозае барои ҷалби ҳамсафон ба ин василаи таъсиррасонӣ ва эҷодкорони 

муҳити адабии Бухоро созгор буд. Дар рӯзнома ин силсилаи ашъор идома ёфта, 

дар шумораҳои минбаъда низ бо номҳои мухталиф ба табъ расидаанд. 

Шеър ва нашри он дар «Бухорои шариф» яке аз масъалаҳои муҳим маҳсуб 

шуда, шумора то шумора фарогири проблемаҳои иҷтимоӣ шудааст. Доир ба 

шеърҳои «Бухорои шариф» ва хусусиятҳои он муҳаққиқони тоҷик, аз ҷумла, Х. 

Мирзозода, В. Самад, О. Салимзода, А.Набавӣ ва дигарон таваҷҷуҳи махсус зоҳир 

намудаанд. Аз ҷумла, О.Салимзода зикр менамояд, ки «тибқи баъзе шумурдҳо 

Мирзо Ҷалол дар саҳифаҳои «Бухорои шариф» 31 шеъри хурду бузург ба чоп 

расонидааст» [91, с. 37]. 

Шеърҳои «Бухорои шариф» оҳанги иҷтимоӣ доранд. Дар онҳо чун маводи 

публитсистии рӯзнома масъалаҳои мактабу маориф, омӯзиши илму адаб ва, 

умуман, бедории миллӣ баррасӣ шудааст. Дар назми рӯзнома проблемаҳои давр 

бо таъну маломат иншо гардида, даъват ба бедорӣ, ҳушёрӣ, ҷаҳд, талош ва 

омӯзиши илм аст. 

Дар миёни ашъори мунташираи рӯзнома аксари шеърҳо ба Мирзо Ҷалол 

Юсуфзода тааллуқ доранд, ки тибқи таҳқиқоти мо дар 26 шумора бо имзоҳои 

«Ҷим» ва «Ҷалол» шеърҳо ба табъ расидааст. Аз ҷумла, дар шумораҳои 3, 4, 5, 6, 

7, 11, 12, 14, 16, 27, 34, 35, 37, 38, 39, 42-46, 50, 68, 69, 76, 86 ва шумораи 92 ашъор 

бо сарлавҳаҳои «Намунаи адаб», «Тазмини маъшар», «Маслак», «Таассуф», 

«Тағаззул», «Ислом гӯяд», «Мусалмон гӯяд», «Хитобия», «Мутоиба», «Замзама» 

ва ғайра ба табъ расидааст. Таҳқиқот муайян намуд, ки дар рӯзнома 26 шеъри 
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Мирзо Ҷалол ба нашр расидааст. Дар маҷмуъ, дар 151 шумораи дастрасшудаи 

«Бухорои шариф» дар 57 шумора шеърҳо ба нашр расидаанд, ки тибқи шинохти 

мо 28 шеъри он ба Мирзо Ҷалол мутааллиқ аст.   

Дар «Бухорои шариф», муаллифони ашъор аз ибораву калимаҳои рамзии 

адабиёти классикӣ, ба монанди «гул», «булбул», «ҷом», «паймона», «хум», 

«бода», «май», «арзу само», «насими форам»-у «субҳи мунаввар», «борони 

найсон»-у «таровати баҳор», «махмури нигор»-у «чашми хумор» ва амсоли он ба 

мазмуну муҳтавои навин истифода намудаанд. Аз ҷумла:  

Булбул саҳарӣ ба нолаи зор, 

Мекард фиғон ба тарфи гулзор. 

    К-эй бехирадон баҳор омад, 

    Фасли гулу лолазор омад.  

    Аз мастии худ шавед ҳушёр. 

 

То чанд ба хоби маст бошед, 

Танпарвару худпараст бошед. 

     Олам шуда сарбасар гулистон, 

     Ҳастед шумо миёни зиндон. 

Хезед, ки оламест бедор [145, №48]. 

Дар ин шеър калимаи «булбул» ба маънои мубаллиғони афкори навин ва 

«гулзор» ба маънои сарзамини Шарқ омада, калимаи «баҳор» ба маънои бедории 

илмӣ ва «гулу лолазор» ба мазмуни рушду тараққиёт истифода шудааст. Бо чунин 

тарз муаллифон калимаҳоро ба таври мармуз истифода намуда, беҳавсалагию 

хомандешии ақвоми мусулмонро интиқод намудаанд. Дар шеъри боло муаллиф 

ҳатто кишварро аз ақибмондагию хомандешӣ ва бенумӯӣ ба зиндон шабоҳат 

додааст. Шеъри мазкур бо имзои Мим. Син. Мим. ба табъ расида, аз 20 мисраъ 

иборат аст. Қолаби нашри шеър байт ба байт таълиф шуда, баъд аз байти дуюм як 

мисраи танҳо омадааст. Яъне 8 байти ҷудо ва чор мисраи алоҳида. Мисраи танҳои 

аввал бо мисраи танҳои дуюм ҳамқофия буда, мисраи танҳои сеюм бо мисраи 

танҳои чорум ҳамқофия мебошад. Муҳаққиқ Абдухолиқ Набавӣ шеъри болоро бо 
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такя ба имзои он (Мирзо Сироҷ Мирзохурдоф) ба Мирзо Сироҷи Ҳаким нисбат 

додааст.  

Дар «Бухорои шариф», дар баробари Мирзо Ҷалол, ҳамчунин ашъори 

Мирзо Сироҷ, Абдуррауфи Фитрат, Мунир Мозандаронӣ, Муҳаммади Афғонӣ, 

Мансури Бодкуба, Ҳоҷӣ Муллоҳодӣ «Масрур», Самад Мансур ва чанд имзои 

мустаор, чун Оинадор, Адиби Бухорӣ ва ғайра чоп шудааст, ки ҳамагӣ аз рӯйи 

моҳият ва мазмун ба ормонҳои рӯзнома алоқаманд мебошанд. Илло чанд қасидаи 

мадҳия ва марсия. 

Дар 57 шумораи нусхаҳои мавҷуда, дар жанрҳои дубайтӣ, рубоӣ, мухаммас, 

ғазал, қитъа ва маснавӣ шеърҳо нашр шуда, ҳамагӣ бо андешаҳои бикр ва 

тобишҳои навин эҷод гардидаанд. Ба таҳқиқоти мо дар ин 57 шумораи рӯзнома 

836 мисраъ ба чоп расидааст, ки аксарияти он бо рӯҳияи навгароӣ ва мазаммати 

хурофотпарастию ҷойнишастагӣ эҷод шудаанд. Аз ҷумла: 

     Эй муъмини поку сусттатҳир, 

     Бо обу кулӯх, нест такфир. 

     По бар сари ту ниҳода мардум, 

     Ту замзама дам намудӣ аз зер [145, №53].  

Муаллифони ин гуна ашъор баъзан дар қолаби арӯз, бо шоирону нозимони 

суннатгаро мунозира карда, онҳоро мазаммат намудаанд, ки «то чанд асири тори 

мӯй» [1, №44] ва «шефтаи узори Узро» [145, №46] мегарданд. Ин дар ҳолест, ки 

«Узрову узори ӯ бипӯсид»-аст ва «ҳам шеваи шоирӣ» дигаргун гардидааст. Ва 

муаллифон ба ҳамқаламони хеш арза медоранд, ки дигар аз тори зулфу абрӯи 

каманд ва чеҳраи гулгун гузар карда, бар ботин таваҷҷуҳ намоянд: 

Аз зоҳири ҳусн чашм пӯшед,  

Бар сиррати маънавӣ бикӯшед [145, №52]. 

Муаллифони «Бухорои шариф» дар ашъори худ дар баробари даъват ба 

озодандешӣ, бедорӣ ва маорифсолорӣ, вазъи печидаи вақт, хаёлпардозиҳо ва 

бесаводии мусулмононро мазаммат намуда, инро боиси сиёҳ шудани рӯи ислом 

донистаанд: 
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Аҷаб воруна гардидаст айём, 

Ба ҷои шаб сабоҳу субҳ шуд шом. 

Узори ёр аз хат тира мегашт, 

Зи бехаттӣ сияҳ шуд рӯи ислом [145, №140]. 

Дар маҷмуъ, шеър дар саҳафоти «Бухорои шариф» аз мазмуну муҳтаво ва 

тасвиру тобишҳои классикии худ берун шуда, шеваҳои оммавӣ касб намудааст. 

Дар қолаби он муаллифон тавонистанд мушкилоти давр ва проблемаҳои рӯзгори 

оммаи халқро ба тасвир бигиранд.  

Ҳарчанд то имрӯз муҳаққиқон бар ин назар буданд, ки «аз аввали 

револютсия, аз шеъри С. Айнӣ «Марши ҳуррият» («Марсельеза», 1918) сар карда, 

мавзуъ ва масъалаҳои назм ба куллӣ дигар шуд» [130, с. 79], вале пажӯҳиш нишон 

медиҳад, ки масъалагузориҳои иҷтимоӣ, проблемаҳои рӯз, муаммои давр ва дар 

маҷмуъ афкори навин дар қолаби шеъри тоҷик аз «Бухорои шариф» сарчашма 

гирифта, рӯҳи публитсистика ва зуҳури публитсистӣ дар шеъри тоҷик аз 

нахустрӯзномаи тоҷикӣ маъво ёфтааст.  

Бо ҳамин мазмун, муҳаррирону муассисони рӯзномаи «Бухорои шариф» 

новобаста аз мураккабии вақту замон дар баробари нашри нахустрӯзномаи 

тоҷикии «Бухорои шариф» тавонистаанд, ки афкори навинро бо забони равону 

оммафаҳм дар қолабҳои мусоиди эҷодӣ, аз ҷумла, дар қолаби жанрҳои хабар, 

репортаж, мусоҳиба – муколама, мухбирнома, мактуб, мақола, фелетон, лавҳа ва 

шеърҳои наву дорои мазмуну муҳтавои ҷадид манзури оммаи хонандагон 

намоянд. 

Илова бар ин, мактаби эҷодии «Бухорои шариф» жанрҳои публитсистиро 

таҷриба, ташаккул ва ҷиҳати пешбурди афкори ҷадиду маорифпарварона 

истифодаи муфид намуда, онҳоро ба матбуоти пасоянди тоҷик чун қолаби 

таҷрибашудаи эҷод ба мерос гузоштааст, ки то кунун барои таблиғи марому 

аҳдофи инсонҳо хидмат мекунанд.   
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ХУЛОСА 

 

Омӯзишу баррасӣ ва таҳқиқу таҳлили масъалаи пайдоиши нахустрӯзномаи 

тоҷикии «Бухорои шариф» ва чигунагии аносири жанрии он, хоса, омилҳои 

ташаккули баъзе жанрҳои публитсистӣ ба мо имкон дод, ки дар фароварди ин 

пажӯҳиши диссертатсионӣ чунин натиҷаҳоро ҳосил намоем:  

1. Таҳаввулоти  сиёсию фарҳангӣ дар кишварҳои ҳамҷавор, аз ҷумла, дар 

ҳудудҳои Русияи подшоҳӣ, Туркия ва Ирон, ки аз лиҳози сиёсию иқтисодӣ ва 

фарҳангию динӣ бо Аморати Бухоро робита доштанд, аз як тараф, боиси қувват 

гирифтани гурӯҳҳои навгаро дар ин кишварҳо шуда бошад, аз ҷониби дигар, ба 

нашри матбуоти ин мамолик ривоҷ бахшид. Нашрияҳое, ки аз ин кишварҳо ба 

ҳудуди Аморати Бухоро ворид мешуданд, аз тараққиёту пешрафт ва навгониҳои 

зиндагии ҷадиди вақт иттилоъ мерасониданд. Ин раванд, қабл аз ҳама, ба 

тафаккури зиёиён ва сарватмандони пешоҳанги тоҷик таъсири мусбат мерасонд, 

ки тавассути эшон афкори навин дар муҳити фарҳангии аморат паҳн гардида, 

тадриҷан шакл пайдо кард [1-М, 6-М].  

2. Ҳарчанд, ҷамъияти Аморати Бухоро зери таблиғоти бебунёду 

хурофотпарастонаи рӯҳониён рӯзномахониро «бадмазҳабӣ» ва куфру бидъат 

мешинохтанд, аммо авҷи танишҳои сиёсию ҳарбӣ миёни кишварҳои Русияву 

Ҷопон ва Туркияву Италия новобаста аз монеаҳои шадиди идеологӣ тадриҷан 

оммаи халқро ба мутолиаи рӯзномаҷот ҷалб намуд. Рӯй овардан ба нашрияҳои 

воридотӣ боиси он шуд, ки мардум дар баробари хабару гузоришоти ҳарбӣ аз 

воқеаву рӯйдодҳои сиёсию фарҳангӣ ва иқтисодию иҷтимоии олам огоҳӣ пайдо 

кунанд. Ин ҳолат чун такони бузурге барои шикасти таблиғоти зиддинашриявӣ ва 

зиддитаҷаддудӣ дар Аморати Бухоро сабаб гардида, мардумро ба матбуот беш аз 

пеш наздик менамуд [1-М]. 

3. Андешаи таъсиси рӯзнома бо забони тоҷикӣ дар Аморати Бухоро нахуст 

ба таблиғоти пантуркизм рабт мегирад. Пантуркистон барои таблиғи густурдаи 

ғояҳои миллатгароёнаи худ талош доштанд, ки дар Аморати Бухоро нашрияе бо 

забони маҳаллии ин минтақа таъсис дода, афкору аҳдофи шовинистии худро бо 
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забони миллӣ ба мардум таҳвил намоянд. Ба хусус, дар ин кор яке аз 

охундзодагони машҳури Русия – Бегиев Зоҳир Яруллоевичи тотор талошҳои зиёд 

ба харҷ дода, хушбахтона, муваффақ нашудааст [1-М]. 

4. Нашрияҳои хориҷии туркзабон, ки ба Аморати Бухоро ворид мешуданд, 

ағлаби онҳо бар асоси ғояҳои пантуркизму панисломизм нашр гардида, аслан 

аҳдофи муайяни сиёсию нажодӣ доштанд. Ин нашрияҳо дар баробари чопи 

мақолаҳои миллатгароёна ба таҳрифи таърих пардохта, асолати миллию таърихии 

тоҷиконро инкор мекарданд ва ҳатто дар баъзе маворид тавҳину таҳқири 

миллатро низ раво медонистанд. Ин рӯҳияи зиддитоҷикӣ ва таърихситезонаи 

чунин нашрияҳо бар ҳайсияти миллию таърихии фарҳангиёни Бухоро таъсир 

намуданд, ки онҳо дар фикри таъсиси нашрияи тоҷикзабон дар Аморати Бухоро 

шуданд, то тавонанд ба тавҳиноти нашрияҳои беруна посух гуфта, аз фарҳангу 

адаб, таъриху тамаддун ва шарафу номуси миллати худ дифоъ намоянд [6-М]. 

5. Аввалин шумораи рӯзномаи «Бухорои шариф», ки саромади матбуоти 

тоҷик мебошад аз 4 рабеъул охири соли 1330-и ҳиҷрӣ, мутобиқ ба 11 марти соли 

1912-и мелодӣ рӯи нашр омад. Ин нашрия аслан дар ду марҳилаи асосӣ: аз 

шумораи якум то шумораи 115 (11 март – 28 августи соли 1912) ва баъд аз 

таъсиси ширкати саҳҳомӣ (12 сентябр – 2 январи соли 1913) фаъолият карда, 

ҷамъан 152 шумора ба табъ расидааст [1-М]. 

6. Қатъи фаъолияти «Бухорои шариф»-ро дар баробари се омили 

нишондодаи устод Айнӣ: танвири афкори мардум; мисли муфаттиш ҷилва кардан 

дар чашми Ҳукумати амир; бар хилофи интизориҳои элчихонаи рус амал кардани 

рӯзнома, ба се омили дигар нисбат додан мумкин аст. Ин омилҳо чунинанд: 

мушкилоти молии ноширин; буҳрони фикрӣ ва ақидатӣ миёни муассисон ва 

ҳайати эҷодӣ; фалаҷ гардидани низоми идорӣ ва тадорукотии нашрия [1-М, 6-М]. 

7. «Бухорои шариф» дар баробари нахустрӯзномаи тоҷикӣ будан ҳамзамон 

нахустин минбари ташаккули жанрҳои матбуотӣ мебошад. Дар он жанрҳои 

публитсистӣ амсоли хабар, репортаж, мусоҳиба, мухбирнома, мактуб, мақола, 

фелетон ва шаклу анвои матнҳои адабӣ, порчаҳои шеъри мансур ё саҷъ, ашъори 

публитсистӣ ва монанди инҳо зуҳур ёфта, қисме аз инҳо қолаби мушаххаси 
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жанрии худро маълум намудаанд, қисми дигар аносири жанрияшонро ба шакл 

даровардаанд [4-М, 5-М]. 

8. Дар рӯзнома матнҳои ҳамгун ба жанрҳои публитсистии мусоҳиба, 

нигориш, хулосаи матбуот, фелетон ва амсоли ин аҳён-аҳён ба назар мерасанд, 

аммо жанрҳое чун хабар, репортаж, мухбирнома, мақола ва мактуб на танҳо 

вижагиҳои жанрии худро ба шакл дароварданд, балки аз жанрҳои маъмул ва 

серистифодаи «Бухорои шариф» маҳсуб меёбанд [3-М]. 

9. Хабарҳои рӯзнома дар ибтидо тарҷумаи маводи нашрияҳо ва агентиҳои 

иттилоотии хориҷӣ буда, бо гузашти вақт аз ҷониби мухбирони худӣ низ доир ба 

воқеаву рӯйдоди дохили кишвар хабарҳо интишор ёфтааст. Ин хабарҳо ҳарчанд 

орӣ аз нуқс нестанд, вале бо мурури вақт қолаби жанрӣ пайдо намудаанд [4-М]. 

10. Репортажгунаҳои нашрия низ дар ибтидо тарҷумаи маводи расонаҳои 

хориҷӣ буда, тадриҷан мухбирони рӯзнома бо истифода аз аносири ин жанр 

воқеаҳои иҷтимоию сиёсии замонро муфассалан тасвир ва ташреҳ намудаанд. 

Ҳарчанд на дар ҳамаи чунин нигоштаҳои мухбирони худӣ аносири жанрии 

репортаж ба пуррагӣ риоя шудааст, аммо дар маҷмуъ метавон гуфт, ки ин гуна 

навиштаҳо дар такомули хусусиятҳои жанрии репортаж замина гузошта, ин 

қолаби таълифи публитсистиро ташаккул додаанд [3-М, 4-М]. 

11. Ҳарчанд, дар рӯзномаи «Бухорои шариф» жанри мусоҳиба ба фаҳмиши 

имрӯзааш ба назар намерасад, аммо матнҳои дар шакли муколама нашршуда як 

навъ аз аносири ин жанр дарак медиҳад. Ин гуна матолиб дар шакли саволу ҷавоб 

сурат гирифта, аксаран хусусияти иттилоотӣ – маълумотдиҳӣ доранд. Дар таҳияи 

ин гуна мавод мисли жанри мусоҳиба журналист ва мусоҳиб қарор надорад, балки 

нигоранда бо истифодаи диалог мақсади худро ироа намудааст [3-М]. 

12. Ағлаби маводи нашрияро матни иттилоотӣ ташкил медиҳад, ки дар 

шакли хабар ва репортаж доир ба воқеаҳои дохилӣ, хориҷӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, 

фарҳангӣ, динӣ ва ғайра рӯи чоп омадаанд. Ҳисоби оморӣ нишон дод, ки 70 

фисади маводи рӯзнома матолиби иттилоотӣ аст [6-М]. 

13. Таҳқиқ нишон дод, ки дар «Бухорои шариф» аз гурӯҳи жанрҳои таҳлилӣ 

мақола ва мактуб мавқеи намоёнтар доранд. Жанрҳои дигари таҳлилӣ чун 
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мухбирномаву нигориш аҳён-аҳён ба назар расанд ҳам, тарҳи комили жанрм 

пайдо накардаанд. Бо ин вуҷуд гуфтан мумкин аст, ки вижагиҳои хоси ин жанрҳо, 

аз ҷумла, истифодаи силсилафактҳо ва ташреҳи онҳо (мухбирнома), таҳлили 

воқеаҳои ҳамгун ва ифшои пасманзари рӯйдод (нигориш) дар маводи нашрия кам 

нест [5-М]. 

14. Мактуб дар «Бухорои шариф» яке аз жанрҳои маъмул буда, ифодагари 

рўҳияи ҷонибдорони навгароӣ буд. Омӯзиш нишон дод, ки чунин номаҳо 

новобаста аз мактуби хонандагон будан аз аносир ва хусусияти мактуби 

публитсистӣ орӣ нестанд. Зеро ин номаҳо аз рӯйи мавзуъ ва масъалагузорӣ 

аксаран мансуб ба мушкилоти афрод ва ё ашхоси алоҳида набуда, балки 

хусусияти умумию иҷтимоӣ доранд ва ба унвонии муайян равона шудаанд. Ин 

ҳолат ба мо имкон медиҳад, то хулоса намоем, ки мактуб ҳамчун шакли ифодаи 

фикр доир ба мушкилоти иҷтимоӣ дар матбуоти даврии тоҷик аз рӯзномаи 

«Бухорои шариф» маншаъ гирифтааст [6-М]. 

15. Таҳлили муқоисавии маводи нашрия нишон дод, ки мақола ҳамқадами 

нашрия буда, дар ҳар шумораи рӯзнома ба табъ расидааст. Муаллифон аз 

имконоти ин жанр истифода намуда, андешаҳои таҷаддудхоҳонаи худро ба шакл 

дароварда, пешкаши хонандагон намудаанд. Ба хусус, Мирзо Ҷалол Юсуфзода ва 

Мирзо Сироҷи Ҳаким барои таблиғи густурдаи афкори навгароёнаи хеш ва 

баррасии муҳимтарин масъалаҳои рӯз аз имконоти жанрии мақола фаровон 

истифода намудаанд. Бартарии ин гуна навиштаҳо дар он аст, ки ҷавҳари 

аслияшонро фикр ташкил медиҳад. Мақолаҳои мунташираи рӯзнома аз рӯйи навъ, 

сармақола ва мақолаи умумитаҳқиқӣ мебошанд [5-М, 7-М]. 

16. Ҳарчанд дар нашрия унвони фелетон ба мушоҳида расад ҳам, аммо 

матолиби он ҷавобгӯи хусусиятҳои ин жанр – ҳаҷв, танз, киноя, ришханд набуда, 

оҳанги танқидиву мубоҳисавӣ доранд. [6-М]. 

17. Дар нашрия аносири жанрҳои публитсистию бадеиро дар шакли саҷъ, 

ибораву ташбеҳоти адабию бадеӣ ва ашъори иҷтимоӣ метавон мушоҳида намуд. 

Ба хусус, ашъори иҷтимоии оҳанги публитсистидошта дар нашрия ҷойгоҳи хоса 

дорад. Мундариҷаи ин навъи шеърӣ воқеияти замон буда, дар онҳо тарзи 
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зиндагии нав ва аҳаммияти илму маориф тарғиб шудааст. Ҳарчанд муаллифони 

чунин ашъор аз воситаҳои тасвири ҳунари бадеӣ истифода намудаанд, аммо 

воқеияти ҳол ва набзи рӯз будани муҳтавои онҳо намоёнтар аст [6-М, 7-М]. 

Дар маҷмуъ, рӯзномаи «Бухорои шариф» дар баробари дастгоҳи таблиғотии 

фирқаи навгарои Аморати Бухоро будан чун мактаби эҷодии нигорандагон ва 

василаи ташаккули афкори навин хидмат намуда, дар иттиҳод ва бедории миллӣ 

нақши созгор гузоштааст. Ҳамзамон аносири жанрҳои матбуоти даврии тоҷик аз 

ин нашрия сарчашма гирифта, аносири адабӣ бо қолабҳои эҷоди публитсистӣ 

омезиш ёфта, мактаби касбӣ ва шакли муайяни эҷоди публитсистиро фароҳам 

намудааст. 

 

 

 

  



152 
 

 

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ 

НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚ 

 

Мавзуе, ки таҳқиқи диссертатсионии он ба анҷом расид ба муҳимтарин 

масъалаҳои таърих ва назарияи рӯзноманигории тоҷик – ташаккули аносири 

жанрҳои публитсистӣ дар матбуоти тоҷик, аз ҷумла нахустрӯзномаи тоҷикии 

«Бухорои шариф» марбут буда, масъалаҳои мавриди пажӯҳиш аз чанд зовия: 

таърихӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, идеологӣ, геополитикӣ ва фарҳангию миллӣ мавриди 

таҳлилу баррасӣ қарор гирифтаанд.  

Дар он заминаҳои табъу нашр, усулҳои кори рӯзноманигорӣ, ташаккули 

қолабҳои эҷодӣ, шаклу намо, мазмуну мутаво, доираҳои эҷодӣ, муаммову 

мушкилот ва ҳадафу ғояҳои миллиию озодихоҳӣ ва маорифпарварию 

равшанфикрӣ дар заминаи маводи рӯзномаи «Бухорои шариф» таҳқиқ шудааст.  

Барои дар амал татбиқ намудан аз натиҷаҳои диссертатсияи анҷомшуда тавсияҳои 

зерин манзур карда мешавад: 

1. Аснои таълифоти рисолаву китобҳои илмию публитсистӣ доир ба 

матбуот, ба вижа матбуоти тоҷик, таърихи матбуоти тоҷик ва навъҳои  қолабҳои  

эҷоди  публитсистӣ истифода намудан аз маводи таърихӣ ва назарии диссертатсия 

истидлоли илмии маводро такмил намуда, мазмунан ва моҳиятан осорро тақвият 

мекунанд. 

2. Шоистааст, ки аз маводи ин таҳқиқот барои таҳияи васоити таълимӣ, 

машғулиятҳои амалии таърихи матбуоти тоҷик, таърихи ташаккули жанрҳои 

публитсистӣ ва таърихи рӯзноманигории тоҷик дар кафедраву шуъбаҳои 

рӯзноманигорӣ истифода шавад. Зеро дар диссертатсия дар баробари ташаккули 

жанрҳои матбуотӣ муҳимтарин масъалаҳои таърихи рӯзноманигории тоҷик 

таҳлилу баррасӣ гардида, ҳамзамон нуктаи назар ва таҳлилҳои илмии муаллиф 

низ манзур шудааст, ки аз манфиат холӣ нестанд. 

3. Хулосаҳои муаллиф ва нуктаҳои асосии рисола дар вақти тадриси фанҳои 

назарияи рӯзноманигорӣ ба кор хоҳад омад. Илова бар ин диссертатсия метавонад 
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ба эҷодиёти мунаққидони соҳа дар заминаи дарёфт ва корбасти маводи таълимӣ 

ёрӣ расонад. 

4. Рӯзноманигорон ҷиҳати ҷалби ҳарчи бештари хонандагон ба нашрияҳои 

даврӣ аз усулҳои нигориш, сарлавҳагузориҳои кӯтоҳу муъҷаз ва ҷаззоб, ки дар 

нашрияи «Бухорои шариф» дар як калима мазмуни як мавзуи фарох гунҷоиш дода 

шудааст, метавонанд истифода кунанд. 

5. Барои ҳифзи хонандагони нашрияҳо ва мутобиқ будан ба бозори муосири 

матбуоти даврӣ навиштан ва нашри мақолаҳои кӯтоҳҳаҷм, ки аз усулҳои кори 

нахустрӯзномаи тоҷикӣ маҳсуб мешуд бар нафъи кор мебошад, зеро дар ҳама 

давру замон маводи калони доманадор аз мадди назари доираи васеи хонандагон 

дур мондааст. 

6. Истифода аз қолабҳои эҷоди публитсистӣ, ки дар диссертатсия шарҳу 

тафсири илмӣ ёфтааст, барои рӯзноманигорони васоити электронии ахбор, аз 

ҷумла сомонаҳои хабарӣ муҳим буда, бар ҳизфи асолати иттилоотии онҳо 

мусоидат мекунад ва раванди корҳои эҷодии нигорандагонро осону қулай 

мегардонад. 

7. Дар замоне, ки васоити ахбори оммаи электронӣ рушд намудаву фазои 

иттилоотӣ дар ихтиёри афроди ѓайрикасбӣ мондааст ва пайваста маводи 

ғаразноку носаҳеҳро ҷиҳати таъмини манфиатҳои гурӯҳию сиёсии худ болои 

зеҳнияти хонандагон таҳмил менамоянд, рӯзноманигорон ва қаламкашонро лозим 

аст, ки аз сабақҳои рӯзноманигории «Бухорои шариф» дар ҳифзи манофеи миллӣ 

истифода намоянд. 

8. Барои дастраси омма, хосса аҳли илм гардонидани рӯзномаи «Бухорои 

шариф» ва истифодаи самаранок аз он, бозгардон ва дар шакли рӯзномаву 

китобҳои алоҳида нашр намудани маводи он ба хати кирилӣ судманд мебошад. 

9. Таҳия ва чопи рисолаҳои ҷудогонаро аз рӯи силсиламақолаҳои нашрияи 

«Бухорои шариф», ки арзиши баланди иҷтимоию касбӣ доранд, барои истифода 

дар раванди дарсҳои амалӣ ва корҳои мустақиолонаи донишомӯзони соҳаи 

рӯзноманигорӣ муфид медонем. 
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Замимаи 4. 
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Замимаи 5. 
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Замимаи 6. 

Шумораҳои мавҷудаи «Бухорои шариф» 

р/т Номи нашрия № Санаи нашр Рӯзи ҳафта  

1 «Бухорои шариф» №1 11. 03. 1912 якшанбе  

2 «Бухорои шариф» №2 13. 03. 1912 сешанбе  

3 «Бухорои шариф» №3 14. 03. 1912 чоршанбе 

4 «Бухорои шариф» №4 15. 03. 1912 панҷшанбе 

5 «Бухорои шариф» №5 16. 03. 1912 Ҷумъа 

6 «Бухорои шариф» №6 18. 03. 1912 якшанбе 

7 «Бухорои шариф» №7 19. 03. 1912 душанбе 

8 «Бухорои шариф» №8 20. 03. 1912 сешанбе  

9 «Бухорои шариф» №9 21. 03. 1912 чоршанбе 

10 «Бухорои шариф» №10 22. 03. 1912 панҷшанбе 

11 «Бухорои шариф» №11 23. 03. 1912 ҷумъа 

12 «Бухорои шариф» №12 25. 03. 1912 якшанбе 

13 «Бухорои шариф» №13 26. 03. 1912 душанбе 

14 «Бухорои шариф» №14 27. 03. 1912 сешанбе  

15 «Бухорои шариф» №15 28. 03. 1912 чоршанбе 

16 «Бухорои шариф» №16 29. 03. 1912 панҷшанбе 

17 «Бухорои шариф» №17 30. 03. 1912 ҷумъа 

18 «Бухорои шариф» №18 1. 04. 1912 якшанбе 

19 «Бухорои шариф» №19 2. 04. 1912 душанбе 

20 «Бухорои шариф» №20 3. 04. 1912 сешанбе  

21 «Бухорои шариф» №21 4. 04. 1912 чоршанбе 

22 «Бухорои шариф» №22 5. 04. 1912 панҷшанбе 

23 «Бухорои шариф» №23 6. 04. 1912 ҷумъа 

24 «Бухорои шариф» №24 8. 04. 1912 якшанбе 

25 «Бухорои шариф» №25 9. 04. 1912 душанбе 
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26 «Бухорои шариф» №26 10. 04. 1912 сешанбе  

27 «Бухорои шариф» №27 11. 04. 1912 чоршанбе 

28 «Бухорои шариф» №28 12. 04. 1912 панҷшанбе 

29 «Бухорои шариф» №29 13. 04. 1912 ҷумъа 

30 «Бухорои шариф» №30 15. 04. 1912 якшанбе 

31 «Бухорои шариф» №31 16. 04. 1912 душанбе 

32 «Бухорои шариф» №32 17. 04. 1912 сешанбе  

33 «Бухорои шариф» №34 19. 04. 1912 панҷшанбе 

34 «Бухорои шариф» №35 20. 04. 1912 ҷумъа 

35 «Бухорои шариф» №36 22. 04. 1912 якшанбе 

36 «Бухорои шариф» №37 23. 04. 1912 душанбе 

37 «Бухорои шариф» №38 24. 04. 1912 сешанбе  

38 «Бухорои шариф» №39 25. 04. 1912 чоршанбе 

39 «Бухорои шариф» №40 26. 04. 1912 панҷшанбе 

40 «Бухорои шариф» №41 27. 04. 1912 ҷумъа 

41 «Бухорои шариф» №42 29. 04. 1912 якшанбе 

42 «Бухорои шариф» №43 30. 04. 1912 душанбе 

43 «Бухорои шариф» №44 1. 05. 1912 сешанбе  

44 «Бухорои шариф» №45 3. 05. 1912 панҷшанбе 

45 «Бухорои шариф» №46 4. 05. 1912 ҷумъа 

46 «Бухорои шариф» №47 6. 05. 1912 якшанбе 

47 «Бухорои шариф» №48 7. 05. 1912 душанбе 

48 «Бухорои шариф» №49 8. 05. 1912 сешанбе  

49 «Бухорои шариф» №50 9. 05. 1912 чоршанбе 

50 «Бухорои шариф» №51 10. 05. 1912 панҷшанбе 

51 «Бухорои шариф» №52 11. 05. 1912 ҷумъа 

52 «Бухорои шариф» №53 13. 05. 1912 якшанбе 

53 «Бухорои шариф» №54 14. 05. 1912 душанбе 

54 «Бухорои шариф» №55 15. 05. 1912 сешанбе  
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55 «Бухорои шариф» №56 16. 05. 1912 чоршанбе 

56 «Бухорои шариф» №57 17. 05. 1912 панҷшанбе 

57 «Бухорои шариф» №58 18. 05. 1912 ҷумъа 

58 «Бухорои шариф» №59 20. 05. 1912 якшанбе 

59 «Бухорои шариф» №60 21. 05. 1912 душанбе 

60 «Бухорои шариф» №61 22. 05. 1912 сешанбе  

61 «Бухорои шариф» №62 23. 05. 1912 чоршанбе 

62 «Бухорои шариф» №63 24. 05. 1912 панҷшанбе 

63 «Бухорои шариф» №64 25. 05. 1912 ҷумъа 

64 «Бухорои шариф» №65 27. 05. 1912 якшанбе 

65 «Бухорои шариф» №66 28. 05. 1912 душанбе 

66 «Бухорои шариф» №67 29. 05. 1912 сешанбе  

67 «Бухорои шариф» №68 30. 05. 1912 чоршанбе 

68 «Бухорои шариф» №69 31. 05. 1912 панҷшанбе 

69 «Бухорои шариф» №70 1. 06. 1912 ҷумъа 

70 «Бухорои шариф» №71 3. 06. 1912 якшанбе 

71 «Бухорои шариф» №72 4. 06. 1912 душанбе 

72 «Бухорои шариф» №73 5. 06. 1912 сешанбе  

73 «Бухорои шариф» №74 6. 06. 1912 чоршанбе 

74 «Бухорои шариф» №75 7. 06. 1912 панҷшанбе 

75 «Бухорои шариф» №76 8. 06. 1912 ҷумъа 

76 «Бухорои шариф» №77 10. 06. 1912 якшанбе 

77 «Бухорои шариф» №78 11. 06. 1912 душанбе 

78 «Бухорои шариф» №79 12. 06. 1912 сешанбе  

79 «Бухорои шариф» №80 13. 06. 1912 чоршанбе 

80 «Бухорои шариф» №81 14. 06. 1912 панҷшанбе 

81 «Бухорои шариф» №82 15. 06. 1912 ҷумъа 

82 «Бухорои шариф» №83 17. 06. 1912 якшанбе 

83 «Бухорои шариф» №84 18. 06. 1912 душанбе 
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84 «Бухорои шариф» №85 19. 06. 1912 сешанбе  

85 «Бухорои шариф» №86 20. 06. 1912 чоршанбе 

86 «Бухорои шариф» №87 21. 06. 1912 панҷшанбе 

87 «Бухорои шариф» №88 24. 06. 1912 якшанбе 

88 «Бухорои шариф» №891 25. 06. 1912 душанбе 

89 «Бухорои шариф» №91 26. 06. 1912 сешанбе  

90 «Бухорои шариф» №92 27. 06. 1912 чоршанбе 

91 «Бухорои шариф» №93 28. 06. 1912 панҷшанбе 

92 «Бухорои шариф» №94 29. 06. 1912 ҷумъа 

93 «Бухорои шариф» №95 1. 07. 1912 якшанбе 

94 «Бухорои шариф» №96 3. 07. 1912 сешанбе 

95 «Бухорои шариф» №97 5. 07. 1912 панҷшанбе 

96 «Бухорои шариф» №98 7. 07. 1912 шанбе 

97 «Бухорои шариф» №99 9. 07. 1912 душанбе 

98 «Бухорои шариф» №100 12. 07. 1912 панҷшанбе 

99 «Бухорои шариф» №101 13. 07. 1912 ҷумъа 

100 «Бухорои шариф» №102 17. 07. 1912 сешанбе 

101 «Бухорои шариф» №103 19. 07. 1912 панҷшанбе 

102 «Бухорои шариф» №104 20. 07. 1912 ҷумъа 

103 «Бухорои шариф» №105 24. 07. 1912 сешанбе 

104 «Бухорои шариф» №1062 25. 07. 1912 панҷшанбе 

105 «Бухорои шариф» №107 27. 07. 1912 шанбе 

106 «Бухорои шариф» №108 31. 07. 1912 сешанбе 

107 «Бухорои шариф» №109 2. 08. 1912 панҷшанбе 

108 «Бухорои шариф» №110 4. 08. 1912 шанбе 

109 «Бухорои шариф» №111 9. 08. 1912 панҷшанбе 

110 «Бухорои шариф» №112 14. 08. 1912 сешанбе 

 
1 Баъд аз ин шумора нашрия як шумора пеш гузошта,  шумораи 89 бо калам ислох ва ҷои он 90 навишта шудааст.  
2 Санаи нашр аз рӯи тартиб 25 омадааст, вале номи рӯз ба ҷойи чоршанбе панҷшанбе навишта шудааст. Агар дар миён 

як рӯз таътил шудаву рӯзи ҳафта дуруст бошанд, пас санаи нашр на 25, балки 26 мебошад. 
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111 «Бухорои шариф» №113 16. 08. 1912 панҷшанбе 

112 «Бухорои шариф» №114 24. 08. 1912 ҷумъа 

113 «Бухорои шариф» №115 28. 08. 1912 сешанбе 

114 «Бухорои шариф» №116 12. 09. 1912 чоршанбе  

115 «Бухорои шариф» №117 14. 09. 1912 ҷумъа 

116 «Бухорои шариф» №118 16. 09. 1912 якшанбе  

117 «Бухорои шариф» №119 19. 09. 1912 чоршанбе 

118 «Бухорои шариф» №120 21. 09. 1912 ҷумъа 

119 «Бухорои шариф» №121 23. 09. 1912 якшанбе 

120 «Бухорои шариф» №122 26. 09. 1912 чоршанбе 

121 «Бухорои шариф» №123 30. 09. 1912 якшанбе 

122 «Бухорои шариф» №124 23. 10. 1912 сешанбе 

123 «Бухорои шариф» №125 25. 10. 1912 панҷшанбе 

124 «Бухорои шариф» №126 28. 10. 1912 якшанбе 

125 «Бухорои шариф» №127 30. 10. 1912 сешанбе 

126 «Бухорои шариф» №128 1. 11. 1912 панҷшанбе 

127 «Бухорои шариф» №129 4. 11. 1912 якшанбе 

128 «Бухорои шариф» №130 6.  11. 1912 сешанбе 

129 «Бухорои шариф» №131 9. 11. 1912 ҷумъа 

130 «Бухорои шариф» №132 12. 11. 1912 душанбе 

131 «Бухорои шариф» №133 14. 11. 1912 чоршанбе 

132 «Бухорои шариф» №134 16. 11. 1912 ҷумъа 

133 «Бухорои шариф» №135 19. 11. 1912 душанбе 

134 «Бухорои шариф» №136 21. 11. 1912 чоршанбе 

135 «Бухорои шариф» №137 23. 11. 1912 ҷумъа 

136 «Бухорои шариф» №138 26. 11. 1912 душанбе 

137 «Бухорои шариф» №139 28. 11. 1912 чоршанбе 
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138 «Бухорои шариф» №140 30.11.19123 ҷумъа 

139 «Бухорои шариф» №141 3. 12. 1912 душанбе 

140 «Бухорои шариф» №142 5. 12. 1912 чоршанбе 

141 «Бухорои шариф» №143 9. 12. 1912 душанбе 

142 «Бухорои шариф» №144 11. 12. 1912 сешанбе 

143 «Бухорои шариф» №145 13. 12. 1912 панҷшанбе 

144 «Бухорои шариф» №146 16. 12. 1912 якшанбе 

145 «Бухорои шариф» №147 18. 12. 1912 сешанбе 

146 «Бухорои шариф» №148 20. 12. 1912 панҷшанбе 

147 «Бухорои шариф» №149 23. 12. 1912 якшанбе 

148 «Бухорои шариф» №150 25. 12. 1912 сешанбе 

149 «Бухорои шариф» №151 28. 12. 1912 ҷумъа 

150 «Бухорои шариф» №152 31. 12. 1912 душанбе  

151 «Бухорои шариф» №153 2. 01. 1913 чоршанбе 

________ 

Замимаи 7. 

 

 
3 Дар рӯзнома санаи нашр иштибоҳан 29 навишта шудааст, вале ҳам дар рӯзи ҳафта ва ҳам дар санаи ҳиҷрӣ 

30 ноябр мутобиқ мебошад.  


