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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Дар ҷаҳони имрӯз таваҷҷуҳи сиёсатшиносон, 

ҷомеашиносон ва муҳаққиқон ба рӯзноманигорӣ ва публитсистика рӯз ба рӯз дар 

ҳоли афзудан аст. Дарки арзиши мустақилияти ин соҳаи эҷодиёт, ки таъсири 

амалии он ба ҳодисаҳои таърихию адабӣ эътироф шудааст, таъкид бар афзалияти 

касбии он дорад.  

Омӯзиши рисолавии эҷодиёти муаллифони ҷудогона, аз ҷумла Ҳилолиён 

Аскар марбут ба таҳқиқи таърих, назария ва амалияи рӯзноманигорӣ буда, мавзуи 

рисолавии мо ҳамин масъаларо матраҳ месозад. Аз ин ҷиҳат, таҳлил ва арзёбии 

қиёсии ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Ҳилолиён Аскар на фақат ба таври куллӣ 

фарогирии масъалаву мавзуъҳо, балки яклухтии таҳқиқро низ тақозо мекунад, ки 

шинохти илмии фаъолияти рӯзноманигорӣ, касбият, тозагии андеша ва муайян 

намудани аҳамияти давраҳои фаъолияти эҷодии ӯ дар рӯзномаҳои гуногун аз ин 

ҷумла аст. 

Вобаста ба тамоюли дар адабиётшиносӣ маъмул рӯзноманигорӣ ва 

публитсистика ҳамчун марҳилаи омодасозӣ ва давраи ибтидоии ташаккулёбии 

фаъолияти рӯзноманигорон ва адибоне мисли Ҳилолиён Аскар, ки дар матбуот 

собиқаи тӯлонии корӣ доранд, аз назар гузаронида мешуд. Ҳоло дар рӯзгори 

кунунӣ аз мавқеи дигар арзёбӣ кардани ин масъала дар миён аст.  

Илова ба ин, вобаста ба нақш ва аҳамияти хоси маҳсули рӯзноманигорӣ 

бояд алоқамандии публитсистика, аз ҷумла эҷодиёти Ҳилолиён Аскар бо 

воқеияти иҷтимоиву сиёсӣ ва фарҳангии замони зиндагӣ ва осораш қиёсан 

таҳлилу таҳқиқ шаванд. Бинобар ин, фаъолияти омехтаи рӯзноманигорӣ ва адабии 

ин ё он рӯзноманигору адибро наметавон ҷудо аз ҳам таҳлил ва арзёбӣ кард. 

Ниҳоят, омӯхтани воқеиятҳои гуногун ва муайян намудани алоқамандии 

онҳо бо сарнавишт ва эҷодиёти Ҳилолиён Аскар бо мақсади ошкор сохтани 

қонуниятҳои муҳим ва тамоюлҳои инкишофи фардияти эҷодӣ ва маҳорати 

ҳунарии ӯ аҳамияти хос дошта, нақш ва ҷойгоҳи ӯро дар таърихи рӯзноманигории 

тоҷик дақиқ муайян мекунад. 
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Дар заминаи далелҳои зикршуда метавон гуфт, ки таҳқиқи назарӣ ва амалии 

ин мавзуъ масъалаи муҳим буда, ба омӯзиш, таҳлил ва арзёбии ҷиддӣ ниёз дорад. 

Ба ин далел, на фақат зарурати таҳқиқи ҳаматарафаи ҳаёт ва эҷодиёти Ҳилолиён 

Аскар дар миён аст, балки арзёбии проблемаҳои иҷтимоӣ дар осори 

рӯзноманигорӣ ва бадеии ӯ дар контексти воқеиятҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва 

фарҳангии замони зиндагӣ ва фаъолияти ӯ низ муҳим буда, шинохти тарзи 

нигориш ва махсусиятҳои жанрии осор низ барои муайян намудани фардияти 

эҷодии ин рӯзноманигор ва нависанда арзиши хос дорад.  

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Хидматҳои рӯзноманигорони ботаҷриба, 

шоирону нависандагони рӯзноманигор дар инкишофи матбуоти даврии тоҷик, 

ташаккул ва таҳаввули шакл ва мундариҷаи он, аз ҷумла фаъолияти босамари 

рӯзноманигор ва нависанда Ҳилолиён Аскар чунон ки лозим аст, то ба имрӯз 

таҳқиқ ва баррасӣ нашудааст. Агар чанд ишораи дар анҷуманҳои Иттифоқи 

нависандагон ва ҷаласаҳои пленумҳои он ироа шударо истисно кунем, аввалин 

навиштае, ки фаъолияти драмманависии Ҳилолиён Аскарро дар мисоли 

намоишномаи «Шаҳло» (бо ҳамқаламии Аминҷон Шукӯҳӣ) арзёбӣ кардааст, 

тақризи Абдухолиқ Набиев ва Обид Ҳусейнов ««Шаҳло» дар саҳна» мебошад 

[169]. Муаллифон дар ин тақриз намоишномаи мусиқии зикршударо, ки Театри 

мусиқӣ-драммавии ба номи А.С.Пушкини шаҳри Ленинобод (ҳозира Хуҷанд) ба 

саҳна гузоштааст, бо камоли диққат таҳлил карда, пеш аз ҳама, таваҷҷуҳи 

хонандаро ба масъалаҳои муҳимме, ки дар он гузошта шудааст, ҷалб мекунанд ва 

муваффақияти муаллифон ва таҳиягарро дар он мебинанд, ки «барои нишон 

додани моҳияти ҳаёти сотсиалистӣ ва қувваи бузурги тарбиявии он ва умуман 

фалсафаи зиндагӣ кӯшиш» [169] кардаанд.  

Яке аз аввалин мақолаҳое, ки доир ба ҳаёт ва фаъолияти Ҳилолиён Аскар 

баъзе нуктаҳои муҳимро дар бар мегирад, «Аскари қалам» ном дошта,  

муаллифаш Ҳоҷӣ Содиқ мебошад. Мавсуф дар ин мақола мухтасар аз аввалин 

шиносоиҳо ва ҳамкориҳояш бо Ҳилолиён Аскар дар нашрияи «Ҳақиқати 

Ленинобод» ёд карда, «фаъолияти меҳнатии шогирди нав»-ро бо муҳаббат ва 

самимият баррасӣ мекунад. Ин ягона мақолаест, ки баъзе лаҳзаҳои зиндагӣ ва 
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фаъолияти рӯзноманигории Ҳилолиён Аскарро бо далелҳо таҳлил ва баррасӣ 

намудааст ва дар мавридаш ба он истинод хоҳем кард [172].  

Доир ба насри бадеии публитсистии Ҳилолиён Аскар аз ҷумла ҳикояи 

«Шаҳло» нахустин бор К. Носиров мақолаи интиқодӣ навишта, онро зери танқид 

гирифта буд [71]. Баъдан А. Шукӯҳӣ дар мақолаи «Якчанд сухан дар бораи 

«Шаҳло» [Тоҷикистони советӣ. – 1964. – 16 октябр] ба ин мақола ҷавоб гуфта, 

даъвоҳои муаллифро беасос хондааст. Бори аввал Аскар Ҳакимов дар мақолаи 

«Шохаи райҳон ва себҳои шукуфта» доир ба осори бадеии Ҳилолиён Аскар 

муфассал сухан ронда, ҳикояи «Шаҳло», повести «Имзои шахсӣ» ва романи 

«Печутоби роҳҳо»-ро, ки ӯ бо ҳамқаламии А. Шукӯҳӣ навиштааст, арзёбӣ 

намудааст [112, с. 139-147]. Дар ин мақола баъзе хусусиятҳои ҳунари 

нависандагии Ҳилолиён Аскар баррасӣ гардида, маҳорати ӯ дар эҷоди насри 

ҳуҷҷатии воқеъгарои публитсистӣ бо далелҳо нишон дода шудааст. 

Дигар аз маводе, ки доир ба зиндагӣ ва эҷодиёти Ҳилолиён Аскар 

маълумоти муфид медиҳад, мусоҳибаи Низом Қосим «Қиссаи ҳикояи зебо, 

Шаҳло, Шифо ва офарандаи онҳо» мебошад. Ин мусоҳиба баъзе лаҳзаҳои ҳаёти 

адиб ва тамоюлҳои эҷодии ӯро ҳамчун нависанда ва рӯзноманигор равшан 

месозад, ки ҳамчун сарчашма боарзиш аст [154]. 

Дар китоби «Фурӯғи зиндагӣ» маълумоти мухтасаре доир ба зиндагӣ ва 

эҷодиёти Ҳилолиён Аскар омада, ҳамчунин дар мақолаи У. Ғаффоров, ки таҳти 

унвони «Як умр дар хизмати халқ» дар китоби зикршуда чоп шудааст, аз 

хидматҳои ӯ дар нашрияи «Ҳақиқати Ленинобод» ёд шудааст [109, с. 145-146; 

179]. 

Мақолаи А. Набавӣ, ки таҳти унвони «Дилаш пур аз меҳри зиндагонӣ буд» 

ба муносибати 90-солагии Ҳилолиён Аскар эҷод шуда, доир ба ҳаёт ва эҷодиёти ӯ 

маълумоти мухтасар, вале муфидро дар бар мегирад. Мақолаи А. Набавӣ дар 

таҳқиқи маҳорати рӯзноманигорӣ ва нависандагии Ҳилолиён Аскар ва таъсири 

судманди ин ду паҳлуи ҳунари ӯ ба якдигар хусусияти раҳнамоӣ дорад [167]. 

Дар таҳқиқи ҳунари чеҳранигории Ҳилолиён Аскар мақолаи М. Хоҷаева 

«Санъати чеҳранигорӣ ва баъзе вижагиҳои он», ки дар мисоли романи нависанда 
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«Ашки сари мижгон» низ ҷолиб буда, муҳаққиқ баъзе паҳлуҳои ҳунари 

чеҳранигории адибро таҳлил ва баҳогузорӣ кардааст [174]. 

Дар замина метавон аз мақолаҳои Ҳ. Наимова «Ҳамқаламу ҳамқадам»[179], 

Н. Шариф «Аскар Ҳилолиён 75-сола шуд» [175], тақризи Ф. Муҳаммадиев «Дар 

бораи ҳикояҳои Аскар» [165, с. 253-274] ва мақолаи ӯ «Дӯстон тоҷи сар» [166; 52], 

Н. Оташ «Ҷони одам» [171] ва М. Усмонова «Аз Ҳилолиён номи нек монда» [173] 

ёд кард, ки доир ба ҳаёт ва эҷодиёти ин рӯзноманигор ва адиб баъзе маълумотро 

дар бар мегиранд. 

Таҳлили муқоисавии маводи нашршуда собит месозад, ки мавзуи мавриди 

назар ба таври лозим таҳқиқ ва арзёбӣ нашудааст. Он чи ки доир ба ҳаёт ва 

эҷодиёти Ҳилолиён Аскар навишта шудааст, маҳдуд буда, зиндагинома ва 

фаъолияти рӯзноманигориву адабии ӯро ба таври ҷомеъ фаро намегирад.  Ба 

ифодаи дигар, таълифоти то ин замон анҷомгирифта моҳияти ҳаёту эҷодиёт, 

ташаккулу таҳаввули он ва фардияти эҷодӣ, публитсистӣ ва нависандагии ӯро ба 

таври комил фаро нагирифтаанд. Бинобар ин, вазъи мавҷудаи омӯзиши ҳаёт ва 

осори Ҳилолиён Аскар зарурати таҳқиқ ва арзёбии ҳаматарафаи ин мавзуъро ба 

миён мегузорад. 

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқи 

диссертатсионӣ дар доираи дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи 

журналистика ва назарияи тарҷумаи факултети филологияи тоҷики МДТ-и 

“Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” иҷро шудааст. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ 

Мақсади таҳқиқ. Осори рӯзноманигорӣ ва бадеию публитсистии Ҳилолиён 

Аскар намунаи хоси мавҷудият ва ба ҳам таъсиргузории ҷанбаъҳои иҷтимоӣ, 

ахлоқӣ ва фарҳангӣ буда, таҳқиқи он бояд дар заминаи хусусиятҳои ғоявию 

мундариҷавӣ ва бадеӣ анҷом гирад. Ба ин далел, ҳадафи таҳқиқоти рисола аз он 

иборат аст, ки таносуби андешаҳои публитсистии Ҳилолиён Аскар ба воқеияти 

рӯзгор, сиёсати давр ва тамоюлҳои ақидатӣ ба эътибор гирифта шуда, моҳияти 

диди публитсистӣ ва фардияти эҷодии ӯ муайян карда шавад.  

Вазифаҳои таҳқиқ. Ҳалли як қатор масъалаҳо, аз ҷумла шинохт ва арзёбии 

давраҳои зиндагӣ ва эҷодиёт, моҳияти иҷтимоӣ, ахлоқӣ ва маънавии ҳунари 

рӯзноманигорӣ ва нависандагии ӯро тақозо менамояд. Аз ин ҷиҳат барои расидан 

ба мақсад ҳалли  чунин вазифаҳо гузошта шуда аст: 

- арзёбии ҳаёт ва эҷодиёти Ҳилолиён Аскар дар контексти воқеияти сиёсӣ ва 

иҷтимоии замони зиндагӣ ва фаъолияти ӯ; 

- муайян намудани нақши омилҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ дар сарнавишт ва 

ташаккули шахсияти инсонӣ ва ҳунарии Ҳилолиён Аскар; 

- таҳлил ва арзёбии самтҳои асосии фаъолияти рӯзноманигорӣ ва 

нависандагӣ; 

- тавсиф ва таҳлили хусусиятҳои мундариҷавӣ ва ғоявии осори ӯ; 

- бозтоби чеҳраҳои иҷтимоӣ ва ташаккулу таҳаввули он ҳамчун васила ва 

инъикоскунандаи вазъи иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар дар таҷрибаи эҷодии 

рӯзноманигор; 

- баррасӣ ва арзёбии ҷойгоҳи публитсистикаи бадеӣ дар эҷодиёти адиб; 

- шинохт ва ошкор сохтани хусусиятҳои осори бадеии публитсистӣ ва муайян 

намудани мавқеи шахсият дар инъикоси воқеиятҳои иҷтимоӣ; 

- тавсифи хусусиятҳои  жанрии осори Ҳилолиён Аскар; 

- шинохт ва арзёбии мавқеи жанрҳои хабариву таҳлилӣ;  

- нишон додани вижагиҳои жанрӣ ва ҳунарии осори бадеии публитсистӣ; 

- муайян намудани нақши жанрҳо дар ташаккул ва таҳаввули сабки 

публитсистии Ҳилолиён Аскар. 
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Объекти таҳқиқ. Маҳсули рӯзноманигорӣ ва осори публитсистию бадеии 

Ҳилолиён Аскар. 

Предмети таҳқиқ: Шарҳи ҳол ва вежагиҳои мундариҷавию жанрии осори 

рӯзноманигорӣ ва бадеию публитсистии Ҳилолиён Аскар. 

Асосҳои назарии таҳқиқ. Дар диссертатсия таълифот ва коркардҳои 

ҷудогонаи назарӣ ва амалии донишмандони маъруфи соҳа, мисли М. Черепахов, 

Л. Тимофеев, А. Аграновский, В. Горохов, В. Афанасев, Е. Журбина, В. Учёнова, 

Е. Прохоров, А. Тертичний, М. Ким, осори муҳаққиқони тоҷик А. Нуралиев, А. 

Саъдуллоев, И. Усмонов, М. Имомзода, П. Гулмуродзода, М. Абдуллозода, А. 

Азимов, М. Муродӣ, Ҷ. Садуллоев, М. Муқимов, Ш. Муллоев, С. Гулов, А. 

Қутбиддинов ва дигарон дар соҳаи таърих, назария ва амалияи публитсистика 

мавриди назар ва истифода қарор гирифтанд. 

Асосҳои  методологии таҳқиқ. Методҳои асосие, ки дар таҳқиқот бештар 

ба он такя карда шуд, равиши муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ-таҳлилӣ ва тавсифӣ 

буда, заминаҳо ва тамоюлҳои замони таърихӣ ва фарҳангии зуҳури мавзуъ ва 

масъалаҳоро фаро мегирад. Корбасти методҳои зикршуда имкон дод, ки муаллиф 

ба усули сабқати замон (хронологӣ) такя карда, ҷараёни зиндагӣ ва ташаккулу 

таҳаввули шахсияти инсониву ҳунарӣ ва маҳорати рӯзноманигориву 

нависандагии Ҳилолиён Аскарро ҳамчун публитсист дар матни воқеияти замони 

мушаххас муайян намояд. Илова бар ин, барои дастёбӣ ба натиҷаҳои судманди 

назарӣ ва амалӣ аз методҳои таҳлили анъанавӣ ва таҳлили бонизом, ҳамчунин 

барои арзёбии бевоситаи матни осори Ҳилолиён Аскар аз усули  таҳлили 

сифативу миқдорӣ истифода гардид.  

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Маҳсули рӯзноманигорӣ ва осори публитсистию 

бадеии Ҳилолиён Аскар, аз ҷумла китобҳое, ки аз оғози фаъолияти эҷодиаш то 

поёни умр ба чоп расонидааст, сарчашмаи асосии диссертатсия буданд. Ҳамчунин 

тақризу мақолаҳо ва мубоҳисаҳое, ки доир ба осор ва ҳаёту эҷодиёти адиб дар 

тӯли солҳо чоп шудаанд, таҳлилҳо ва арзёбиҳое, ки  оид ба осораш дар пленумҳо 

ва анҷуманҳои Иттифоқи нависандагон анҷом гирифтаанд, ҳамчун манбаъ 

мавриди назар буданд. Ҳангоми нақди осори рӯзноманигорӣ ва публитсистикаи 
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бадеии Ҳилолиён Аскар ҳуҷҷатҳои ҳизбии  он рӯзгор, маводи вобаста ба 

тағйироти иҷтимоии давр ва маълумоти расмии алоқаманд ба мавзӯъ истифода 

гардиданд. Илова ба ин, дар ҷараёни  таҳқиқ  ба тақозои мавзӯъ сарчашмаҳои 

хусусияти таърихидошта, пеш аз ҳама, ҳуҷҷатҳои  таърихиву адабӣ ҳамчун 

манбаъ мавриди таваҷҷуҳ буданд. 

Навгонии илмии таҳқиқ. Навгониҳои илмии диссертатсия дар нуктаҳои 

зайл зоҳир шудаанд: 

 - дар диссертатсия бори аввал ҳаёт ва осори Ҳилолиён Аскар ба таври ҷомеъ 

таҳқиқ ва арзёбӣ шудааст; 

 - бори аввал ба таври густурда масъалаи хусусиятҳои мундариҷавию ғоявӣ ва 

шаклии осори рӯзноманигорӣ ва публитсистикаи бадеии Ҳилолиён Аскар 

мавриди таҳқиқ ва арзёбӣ қарор гирифтааст; 

  - ҳаёт ва эҷодиёти  Ҳилолиён Аскар дар контексти воқеиятҳои сиёсиву 

иҷтимоии замони зиндагиаш таҳқиқ ва арзёбӣ шуда, бо истифода аз таҳлили 

муқоисавӣ ва таҳлили контентӣ махсусиятҳои хоси осори рӯзноманигорӣ ва 

публитсистикаи бадеии воқеъгароии ӯ дар инъикоси воқеиятҳо мушаххас карда 

шудааст; 

  - дар таҳқиқот  бори аввал масъалаи истифодаи огоҳонаи жанрҳо ва нақши 

онҳо дар инъикоси воқеиятҳои иҷтимоӣ дар таҷрибаи рӯзноманигорӣ ва 

нависандагии Ҳилолиён Аскар ба таври мушаххас нақду баҳогузорӣ шудааст. 

 

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда 

Нуктаҳои меҳварии зерин ба ҳимоя пешниҳод мешаванд: 

1.  Ҳаёт ва эҷодиёти Ҳилолиён Аскарро дар контексти воқеиятҳои сиёсӣ ва 

иҷтимоии замони зиндагӣ ва фаъолияти эҷодии ӯ таҳқиқ ва арзёбӣ карда, таъсири 

мусбат ва манфии омилҳои таъсиргузорро дар ташаккул ва таҳаввули шахсияти 

инсонӣ ва ҳунарии рӯзноманигорӣ ва нависандагиаш муайян ва мушаххас 

намудан. Дар шаклгирии шахсияти инсонӣ ва чеҳраи ҳунарии Ҳилолиён Аскар 

нақши омилҳои сиёсӣ, мафкуравӣ ва иҷтимоӣ зиёд буда, маҳз ҳамин омилҳо 
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самтҳои асосии фаъолият, мавқеъгириҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва моҳияти осори 

публитсистиашро муайян мекунанд. 

2.  Шинохт ва арзёбии холисонаи вазъи сиёсиву иҷтимоии замони зиндагӣ 

ва фаъолияти рӯзноманигор ва адиби публитсист дарки амиқи қонуниятҳои 

умумии инкишофи ҳодисаҳои фарҳангӣ ва биниши саҳеҳи консептуалиро тақозо 

мекунад. Дар ин замина ошкор намудани тамоюлҳои мафкуравӣ ва таъсири онҳо 

дар шаклгирии равиши касбияти ҳунарии Ҳилолиён Аскар ба масъалаи муайян 

намудани нақш ва ҷойгоҳи осори ӯ дар фаросӯйи замон бармегардад. 

3.  Хусусиятҳои мундариҷавӣ ва ғоявии осори публитсистии Ҳилолиён 

Аскарро аз бисёр ҷиҳат гароишҳои мафкуравии ӯ муайян ва мушаххас месозанд. 

Бинобар ин, табиист, ки мундариҷаи асосии осори рӯзноманигорӣ ва 

публитсистикаи бадеии ӯро аз замони фаъолияташ дар рӯзномаи «Тоҷикистони 

Сурх» то охирин рӯзҳои ҳаёташ фаъолияти ҳизби коммунист, бурду бохти он дар 

кори роҳбарӣ ва мафкуравӣ, кору пайкори шахсиятҳои ба ҷомеа содиқ, 

мушкилоти иқтисодиву иҷтимоӣ ва монанди инҳо ташкил мекард.  

4. Фаъолияти рӯзноманигорӣ ва нависандагӣ дар нашрияҳои «Тоҷикистони 

сурх», «Тоҷикистони советӣ», «Ҷумҳурият», «Ҳақиқати Ленинобод» ба 

инкишофи қобилияти таҳлилии ӯ мусоидат намуда, имкон фароҳам овард, ки бо 

диди хос ва ҳадафманд ба моҳияти ҳодисаҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ таваҷҷуҳ кунад ва 

натиҷагириҳояшро ба қазоват ва арзёбии оммаи васеи хонандагон гузорад. Ба ин 

тартиб, ташаккул ва таҳаввули чеҳраҳои иҷтимоӣ дар осори Ҳилолиён Аскар дар 

матни воқеияти публитсистӣ сурат гирифта, баёнгари ормонҳои мафкуравӣ ва 

иҷтимоии ӯ мебошад.  

5. Дар эҷодиёти Ҳилолиён Аскар публитсистикаи бадеӣ ҷойгоҳи хос дошта, 

миқёси таъсири ин навъи адабиро тавсеа бахшидааст. Нақши публитсистикаи 

бадеӣ дар давраҳои гуногуни эҷодиёти нависанда як хел набуда, мувофиқи майлу 

рағбати ӯ ташаккул ва таҳаввул пайдо кардааст. Таносуби комили публитсистиву 

бадеӣ яке аз хусусиятҳои бунёдии осори Ҳилолиён Аскарро ташкил дода, тасвири 

бадеӣ барои ӯ фақат ифодагари ғояи зоҳирии публитсистӣ набудааст, балки ин 

осор, пеш аз ҳама, чун асари ҳунарӣ пазируфта мешаванд. Ин гуна осори адиб 
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дарки зерматни публитсистиро душвор накарда, балки ба шинохти моҳияти 

воқеиятҳои сиёсиву иҷтимоӣ мусоидат намудааст. Аз ин ҷиҳат мабдаи 

публитсистӣ дар ташаккули насри бадеии нависанда таъсири судманд дошта, 

гардиши қатъии ӯро ба тарафи афкори иҷтимоии ислоҳотхоҳ собит менамояд. 

6. Дар осори рӯзноманигории Ҳилолиён Аскар жанрҳои хабарӣ ва таҳлилӣ 

ҷойгоҳи хос дошта, дар бештарин ҳолатҳо ҳадафи иттилоърасонӣ ва хусусиятҳои 

хоси худро доранд. Дар нигоштаҳои публитсистии ӯ жанрҳои рӯзноманигорӣ 

нақши марказӣ дошта, ҳар кадоме хусусиятҳо ва унсурҳои хоси шаклсоз доранд. 

Вазъиятҳо ҳамчун ҳодисаҳои муҳими иҷтимоӣ дар жанрҳои гуногун ба тарзҳои 

мухталиф инъикос ёфтаанд.  

7. Дар мухбирнома Ҳилолиён Аскар асосан ба ҳодисаҳои иҷтимоию 

фарҳангӣ мутаваҷҷеҳ буда, мақолаву табсира воқеиятҳои гуногунро дар бар 

мегиранд. Вале ҳар кадоми ин жанрҳоро публитсист ба тарзи хос корбаст 

намудааст. Аз ин ҷиҳат, жанрҳое, ки муаллиф дар публитсистикаи таҳлилӣ 

корбаст кардааст, хусусияти тафсирӣ ва бунёдии иттилоърасонӣ дошта, на фақат 

ҳодисаҳои сиёсиву иҷтимоиро инъикос кардаанд, балки тавсияҳои амалӣ ва 

барномаи фаъолиятро низ мушаххас сохтаанд, ки афзалияти ҳунари Ҳилолиён 

Аскарро дар истифодаи жанрҳои хабарӣ ва таҳлилӣ собит месозанд. 

8. Дараҷаи иштирок, корбаст ва таносуби мабдаи бадеию публитсистӣ 

меъёри асосии шинохти ҳунари нависанда дар осори бадеии публитсистии ӯ 

мебошанд. Дар аксари асарҳои бадеии Ҳилолиён Аскар ҷанбаи бадеӣ ва 

публитсистӣ арзиши баробар дошта, хусусияти жанрии онҳоро муайян мекунад. 

Дар ин гуна осор хусусиятҳои публитсистӣ ва мабдаи бадеӣ бо нақли пурҳаяҷон 

ва тасвири ботаанӣ омехта, ба нависанда имконеро фароҳам овардаанд, ки амалу 

кирдор, андешаву орои  инсонҳои соҳиби касбу кори гуногун ва моҳияти 

ҳодисаҳои сиёсиву иҷтимоиро муайян ва ормонҳои созандаро матраҳ намояд.  

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ дар он зоҳир меёбад, ки хулосаҳои 

илмии он метавонад ҳамчун асоси илмиву амалии омӯзиш ва баррасии минбаъдаи 

омилҳои инкишофи публитсистикаи тоҷик ва муайян намудани нақш ва мақоми 

публитсистони алоҳида, ки дар таҳаввул ва рушди журналистика ва адабиёти 
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тоҷик саҳм гузоштаанд, хизмат кунанд. Ба ин далел, таҳқиқоти анҷомгирифта ва 

моҳияти назарии он ва хулосаҳои илмии бадастомада барои такмили донишҳои 

назарӣ оид ба шинохт ва арзёбии таърихи рӯзноманигорӣ, инкишофи жанрҳо ва 

фаъолияти рӯзноманигорону адибони алоҳида, аз ҷумла публитсистикаи 

Ҳилолиён Аскар мусоидат менамояд.  

Мавод ва натиҷаҳои пажӯҳишро метавон ҳангоми таълифи китобҳои дарсӣ, 

васоити таълимӣ, машғулиятҳои амалии соҳаи рӯзноманигорӣ истифода кард. 

Хулосаҳои асосӣ ва нуктаҳои амалии рисоларо ҳангоми омӯзиши таърихи 

рӯзноманигорӣ, курсҳои махсус ва жанрҳои публитсистӣ метавон ба кор гирифт. 

Илова бар ин, рисола ҳамчун таҷрибаи таҳқиқ ба рӯзноманигорон ва муҳаққиқон 

дар ҷустуҷӯ ва дарёфти маводи лозимӣ ёрии бевосита мерасонад.  

Мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Диссертатсия дар мавзуи «Хусусиятҳои мундариҷавӣ ва жанрии публитсистикаи 

Ҳилолиён Аскар»  барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯи 

ихтисоси 10.01.10 – Рӯзноманигорӣ мувофиқат мекунад.  

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ дар ҷамъоварии 

маводи зарурӣ, тасвиби натиҷаҳо, омода намудани мақолаҳо ва маърӯзаҳо доир ба 

мавзуъ зоҳир мегардад. Масъалагузории назариявию методологӣ ва хулосаҳо дар 

диссертатсия натиҷаи таҳқиқоти мустақилонаи унвонҷӯ мебошанд.  

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Доир ба мавзуи таҳқиқ диссертант 

дар конференсияҳои ҷумҳуриявию байналмилалии «Воҳид Асрорӣ – 

адабиётшинос ва журналисти номвар» (19.12.2017), «Масъалаҳои матбуоти 

маҳаллии ҳавзаи Суғд дар шароити ҷаҳонишавӣ» (9.03.2019), «Актуальные 

проблемы филологии и лингводидактики» (29.10.2020), «Журналистикаи 

минтақавӣ дар шароити рушди технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионӣ» (2021), 

«Насри замони истиқлол: таҳаввули мавзуъ ва жанр» (29.11.2021) ва 

конференсияҳои ҳамасолаи илмии ҳайати профессорону омӯзгорони МДТ 

«Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров (солҳои 2016-

2020) маърӯза хондааст. 
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 Диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи журналистика ва назарияи тарҷумаи 

МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» аз 

27.10.2021, суратмаҷлиси № 3, ҷаласаи шурои олимони факултети филологияи 

тоҷики МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» 

аз санаи 10.05.2022 суратмаҷлиси №10 муҳокима ва ба ҳимоя тавсия шудааст. 

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Хулосаҳои асосии 

диссертатсия дар 9 мақола, аз ҷумла, 3 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  ва  

КОА Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия,  6 мақола дар маҷмуаҳои 

гуногуни илмӣ ба чоп расидаанд. 

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

ҳашт фасл, хулоса ва китобнома иборат аст. Ҳаҷми умумии диссертатсия 173 

саҳифаи чопиро ташкил мекунад (бидуни феҳристи адабиёт). 
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БОБИ I 

ҲАЁТ ВА ЭҶОДИЁТИ ҲИЛОЛИЁН АСКАР ДАР ВОҚЕИЯТҲОИ СИЁСИЮ 

ИҶТИМОИИ ЗАМОН 

 

1.1. Нақши омилҳои замон ва муҳити иҷтимоӣ дар ташаккули  

шахсияти Ҳилолиён Аскар 

 

Ҳилолиён Аскар аз зумраи рӯзноманигорон ва нависандагонест, ки 

сарнавишти инсонӣ ва ҳунариаш ба саҳифаҳои муҳимми ҳаёти сиёсиву иҷтимоӣ 

ва таърихи матбуот, адабиёт, фарҳанги тоҷик ва ташаккулу таҳаввули он талмеҳ 

зада, худашро низ ҳамчун як инсони ҳунарманди соҳибсалиқа ба назар менамояд. 

Чеҳраи инсонӣ ва фаъолияти рӯзноманигорию адабии ӯ ифодакунандаи роҳи 

тайкардаи нафарест, ки аз матбуот ба адабиёт омада, фардияти эҷодӣ ва 

ҳунариашро такмил дода ҳифз намудааст. 

Ӯ, ки ному насаби хонаводагиаш Алиаскар Ҳилол-Ӯғлӣ будааст, 25-уми 

марти соли 1923 дар шаҳри Машҳади Эрон ба дунё омада, давраи наврасӣ, 

мактабхонӣ ва камолоти ҷавониашро, ки бо ҷараёни дигаргуниҳои сиёсиву 

иҷтимоии солҳои чилуми садаи гузаштаи Эрон пайванд мехӯрад, низ дар 

зодгоҳаш сипарӣ кардааст. Падари баззозаш бисёр мехостааст, ки маҳз ӯ 

ҷойгираш бошад ва касби  аз гузаштагонаш ба мерос расидаро идома диҳад. Вале 

сарнавишт ва ормонҳои инсониву иҷтимоию фарҳангӣ ӯро ба роҳи дигар ҳидоят 

менамоянд. 

Ҳилолиён Аскар  ба ёд меоварад, ки «мо чаҳор бародар дар як муҳит, зери 

сарпарастии як падару модар он қадар гуногунхислат тарбия ёфтем, ки баъзан 

худам низ ҳайрон мешавам. Масалан, бародари бузургам Абдулҳусейн он қадар 

ба сармоя майл дошту худхоҳ буд, ки мегуфтӣ сармоядори ҳақиқист. Шукри худо, 

зиндагиаш басомон сурат гирифт. Сармоя ҳам ёфт, фарзандҳои зиёд ҳам. Воқеан 

якеаш ҳампешаи мову шумо – рӯзноманигор аст. Як духтараш ба амрикоӣ расида, 

дигараш – ба як марди инглис. Бубинед, ки дар ин масъала ҳам чӣ озоду 

фарохандеш буд. Бародари хурдиам – Муҳаммад дигар аст. Воқеан, буд охир, як 
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умр аст, ки на инро дидааму на онро! Муҳаммад ходими бонк буда ва аз ман ёздаҳ 

сол хурд бошад ҳам, қариб даҳ сол пеш аз ман ба нафақа баромада,  дар Эрон 

новобаста ба синну сол, бист сол, ки кор кардӣ, метавонӣ нафақахӯр шавӣ. 

Муҳаммадро бисёр дӯст медоштам ва ӯ низ ба ин ҷониб меҳри фаровон дошт. 

Бандаро кофта ёфтагӣ ҳам, маҳз ӯст; нома карда, ки фарвардинмоҳ меоям. 

Интизораш ҳастем» [154]. 

Ин ёддошти Ҳилолиён Аскар  гувоҳи он аст, ки дар хонаводаашон фазои 

озоди зиндагӣ ва интихоби шуғл муҳайё будааст. Сарнавишти воқеии ду 

бародараш низ далели муҳити дур аз хурофоту  интихоби дилхостаи касбу кор 

будааст, ки минбаъд ба ҷараёни зиндагӣ ва фаъолиятҳои сиёсиву иҷтимоии ӯ бе 

таъсир набудааст. 

Ҳамчунон ки Ҳилолиён Аскар шаҳодат медиҳад, падар намехост писараш 

Алиаскар бештар мутаваҷҷеҳи китоб ва китобхонӣ бошад. Бисёр мехост писараш 

дӯкондор шавад. Вале ӯ бе китоб наметавонист. Пайваста мутолиа мекард ва 

бахусус «румони фаронсавиро зиёд дӯст» [154] медошт. Ҷуз ин ба бузургони 

адабиёти форсӣ низ муҳаббати беандоза дошт. Ба ҳадде, ки ҳатто дар рӯзҳои 

ободонии мақбараи Абулқосими Фирдавсӣ ҳамроҳи чанд тан аз ҷӯраҳои 

ҳамзавқаш «шоҳномахонон беш аз шаш фарсах» роҳро пиёда тай карда, то Тӯс 

рафт [154]. Баъдан ҳаваси беҳад ба адабиёт, бахусус шеъри Хайёму Саъдиву 

Ҳофиз ӯро ба Нишопуру Шероз бурд ва хокҷойи ин шоирони бузургро, ки ба 

шеърашон муҳаббати хос дошт, зиёрат намуд. Бо вуҷуди он ки ҳанӯз кӯчак буд, 

мушоҳидаҳоеро «аз он рӯзгор» ёддошт кардааст, ки яке «назокати шерозиён» аст. 

Ин назокат ба дараҷае будааст, ки «ҳатто китобҳояшон фарқ» мекардааст – 

«майда-майда, нафису нозук» [154] будаанд. Ин ҳама на гароиши зоҳирӣ ва 

содалавҳонаи айёми наврасӣ, балки дилбастагии огоҳона ба мероси адабиву 

фарҳангии гузаштагон буд. 

Пас аз касби таҳсили мутавассита (миёна) солҳои 1929-1938 ва хатми 

Донишгоҳи тиббӣ Ҳилолиён Аскар ба фаъолияти сиёсӣ, рӯзноманигорӣ ва адабию 

тарҷумонӣ мепардозад. Вале чунон ки худаш низ иқрор кардааст, аз давраи 

мактабхонӣ ба рӯзноманигорӣ ҳаваси хос дошт ва хабару мақолаҳояш мунтазам 
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дар матбуоти даврӣ чоп мешуданд. Аз ҳамон рӯзгор бо баъзе рӯзномаҳо, аз ҷумла 

«Озодӣ» ҳамкорӣ дошта ва яке аз аввалин мақолаҳояш низ маҳз дар ҳамин 

нашрия ба чоп расидааст. Дар ҳамин давра, ба ифодаи худаш «аз ҳавас қиссае 

низ» навишт, ки бо номи «Ёддоштҳои як нафар гурусна» аввали солҳои чилум дар 

рӯзномаи вилоятии Шероз – «Суруш» чоп шудааст. 

Ҳамон солҳо ба фаъолияти тарҷумонӣ низ даст зад ва асари Виктор Гюго 

«Марде, ки механдад»-ро бори аввал аз забони туркӣ ба форсӣ тарҷума кард. Вале 

ин маънои онро надорад, ки аз забони асл тарҷума намекард, забони фаронсавиро 

низ хуб медонист ва баъдтар романи Эмил Зол «Нана»-ро бевосита аз фаронсавӣ 

ба форсӣ баргардон намуд. Аз 16 то 20-солагӣ, яъне то ба Иттиҳоди Шуравӣ 

ҳиҷрат карданаш, беш аз даҳ асари бадеиро ба форсӣ тарҷума кардааст, ки асари 

Максим Горкий «Донишкадаҳои ман» ва романи Николай Островский «Пӯлод чӣ 

тавр обу тоб ёфт?» аз ин ҷумлаанд.  

Гароиши Ҳилолиён Аскар дар он солҳо ба осори «соф коммунистӣ»-ю 

мафкуравии адабиёти шӯравӣ, бахусус русӣ тасодуф набуд. Вазъи рӯзгор, 

тамоюлҳои ақидатӣ ва муҳити нобасомони сиёсиву иҷтимоие, ки дар он зиндагӣ 

ва фаъолият менамуд, ба ӯ илқо мекард ба озодандешӣ ва ҳақталошӣ пардозад. 

Бахусус, дар муҳити Эрони  солҳои чилум, ки дар зодбумаш озодандешиву 

демократия ба бунбаст афтода, вазъи зиндагии мардум низ тоқатфарсо гардида 

буд. Ӯ ёд меоварад, ки «Пулиси махфии шоҳ тартиботи сахттаринро риоя мекарду 

ҳама чизро зери назорат дошт. Дунё ҳам бисёр нотинҷ буд. Фошизм торафт 

бештар реша медавонду мамолики зиёдро ба тасарруфи хеш медаровард. Дар 

чунин як вазъият лашкари Шӯравӣ вориди Эрон шуд... Ризошоҳ фирор карду дар 

мамлакат ҳизбҳои зиёд ташкил ёфтанд. Ман ба ҳизби тӯда ворид шудам» [154]. Ӯ 

соли 1942 аъзои ҳизби иҷтимоъгарои тӯда гардид. Ҳизбӣ шуду ба хидмати 

рӯзномаи «Ростӣ», ки нашрияи ҳизбии вилоятӣ буд, пардохт. Ҳамзамон бо 

нашрияҳои зиёд ҳамкорӣ дошт, ки рӯзномаи шӯравии «Ахбори тозаи рӯз» аз он 

ҷумла буд. Боре донист, ки ҷонишини сармуҳаррири ин рӯзномаи «миллӣ» 

форсизабон Тоҷӣ Усмон аст, шиносоиаш бо рӯзноманигор ва нависандаи тоҷик 
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оғоз ёфт. Бо ҳуруфчини рӯзнома Алиев, ки низ аз тоҷикони Хуҷанд буд, ошно 

шуд. 

Аввалин маълумотро дар бораи Тоҷикистон ва тоҷикон аз китоби устод 

Лоҳутӣ «Эрони ман» дарёфт кард, ки тариқи тайёраҳои Шӯравӣ ба хоки Эрон 

партофта мешуд ва барояш «рангу бӯе аз Тоҷикистон дошт» [154]. Он рӯзҳо ҳатто 

тасаввур ҳам намекард, ки баъди чанд рӯз муддате ба ҳамешагӣ тарки Эрон хоҳад 

кард. Баъдтар ёддошт мекунад, ки «баъди як соли саркӯб шудани фошизм 

лашкари Шӯравӣ аз Эрон баромад ва ҳамоно кишварро террор фаро гирифт. На 

танҳо ҳизбиён, балки ҳар як рӯшанфикру озодандеш таъқиб мешуд» [154].  

Ҳилолиён Аскар дар ҳамин давраи пурфоҷеа ҳамроҳи як гурӯҳ ҳизбиён ва 

рӯшанфикрон тарки Эрон  карду рӯ ба шимол овард. Солҳо баъд он рӯзгорро ба 

тариқи зер ба ёд меоварад: «Дар Туркманистон ҳабсамон карда, сахт тафтиш 

бурданд ва оқибат чаҳор нафарамонро озод намуданд. Лекин чӣ озодие? 

Мамлакат ҳанӯз дар гирдоби шубҳаю гумонҳои даврони сталинӣ буд. Шубҳа ба 

дараҷае буд, ки моро ҳатто ба Ишқобод роҳ надоданд» [154]. 

Ӯ бо ёрони фирорияш то соли 1947 дар музофоти Туркманистон зиста ва 

фаъолият намуд, вале мушаххасан оид ба ин давраи ҳаёт ва фаъолияташ 

маълумоте дар даст нест. 

Назар ба ёддошти худи ӯ соли 1947 намояндагони пахтакорони тоҷик ба 

Туркманистон меоянд. Мизбонон аз ӯ ва рафиқонаш хоҳиш мекунанд, ки ба 

форсӣ шиоре бинависанд. Ҳилолиён Аскар ва ёронаш шиори зерро рӯи матоъ сабт 

мекунанд: «Дуруд ба пунбакорони тоҷик!». Котиби масъули рӯзномаи 

«Тоҷикистони сурх» Амонов, ки дар ҳайати меҳмонон буд, ба шиор таваҷҷуҳ 

карда, изҳор мекунад, ки он ба шеваи эронист. Ҳамин тариқ, ба шарофати шиори 

дар боло ёдшуда ӯ ва ёронашро меёбанд ва чун огоҳ мешаванд, ки Ҳилолиён 

Аскар бо Тоҷӣ Усмон ошноӣ дорад, Амонов шодон фарёд мезанад: «Ӯ ҷонишини 

сармуҳаррири мост!» Ниҳоят, Тоҷӣ Усмон бо ёрии бевоситаи Бобоҷон Ғафуров 

ӯро талаб карда, ба Сталинобод (Душанбеи имрӯза) меоварад ва минбаъд 

зиндагиву фаъолияташ то охирин рӯзҳои ҳаёташ дар Тоҷикистон ҷараён мегирад. 
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Ҳилолиён Аскар ба ёд меоварад, ки  он рӯзҳо Бобоҷон Ғафуров хоста 

будааст ӯ ва  рафиқонаш дар Донишкадаи омӯзгории Сталинобод таҳсилро идома 

диҳанд. Вале ӯ ин пешниҳодро қабул намекунад ва ба ҳайси ходими адабӣ дар 

рӯзномаи  «Тоҷикистони сурх» ба фаъолияти  рӯзноманигорӣ мепардозад [154]. 

Баъди ду соли фаъолият  дар рӯзномаи «Тоҷикистони сурх» ба сабаби дар 

Душанбе манзили зист надоштан, ба Хуҷанд бармегардад ва фаъолияташро  дар 

рӯзномаи «Ҳақиқати Ленинобод» идома медиҳад. 

Дар як ёддошти сармуҳаррири онвақтаи рӯзномаи «Ҳақиқати Ленинобод» 

Ҳоҷӣ Содиқ омадааст, ки ӯ Ҳилолиён Аскарро бо супориши корманди кумитаи 

марказии Ҳизби коммунисти Тоҷикистон Баскаков ба ҳайси ходими хурди адабӣ 

ба кор мепазирад. Ҳоҷӣ Содиқ менависад, ки «Газетаи «Ҳақиқати Ленинобод» 

барои Аскар дорулфунуни ҳаёт гардид. Дар ин ҷо маҳораташ такмил ёфт, 

қаламаш қувват гирифт. Баъд аз навиштани хабару мақолаҳо ба иншои лавҳаю 

очеркҳо сар кард. Навиштаҳояш на фақат дар газетаҳои вилоятӣ, инчунин дар 

газетаю журналҳои республикавӣ низ дарҷ мешуданд» [172]. 

 Ҳилолиён Аскар, ҳамчунон ки дар Эрон низ шеърҳо менавишт, дар Хуҷанд 

низ ба шеърнависӣ давом медиҳад ва шеърҳояш дар матбуот чоп мешаванд. Вале 

дар як суҳбат Муҳиддин Аминзода ва Раҳим Ҷалил ба ӯ тавсия медиҳанд, ки 

минбаъд ба наср гузараду очерку ҳикоя нависад. Аз он рӯз ба баъд «Аскар аз 

баҳри шеърнависӣ баромада, қаламашро сӯйи очерку лавҳа» [172] менигаронад. 

Ҳоҷӣ Содиқ роҳи интихобкардаи Аскарро дуруст ҳисобида, меафзояд, ки 

«маслиҳати устодон ба  илҳоми ӯ болу пар бахшид, дере нагузашта дар 

навиштани  очерк ӯ муваффақият пайдо кард» [172]. 

Ин давраи фаъолияти рӯзноманигории ӯ ба азхудкунии дашти Дилварзин ва 

муҳоҷиркунии сокинони Масчоҳи куҳна ба Масчоҳи нав рост омад. Маҳз дар 

ҳамин давра ӯ ҳамроҳи Ҳоҷӣ Содиқ силсилаочерки «Аз Масчоҳ ба Масчоҳ»-ро 

таълиф мекунад, ки аввал дар рӯзномаҳои «Тоҷикистони советӣ» ва «Коммунист 

Таджикистана», баъд дар шакли китоб дар нашриёти «Ирфон» ба чоп мерасад. 

Соли 1961 бо қарори ҳукумат ҳам вилоят ва ҳам рӯзномаи «Ҳақиқати 

Ленинобод» барҳам мехӯранд. Ӯро барои кори доимӣ ба идораи рӯзномаи 
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«Тоҷикистони советӣ» даъват менамоянд. Вале боз ҳам дар Душанбе надоштани 

манзили зист пеши роҳаш мешавад ва ҳамчун мухбири ин рӯзнома ба ҳамешагӣ 

дар Хуҷанд мемонад. Дар ҳамин давра бахши таърихи Донишкадаи  омӯзгории 

Хуҷандро хатм намуда, оиладор мешавад ва минбаъд сарнавишти худро ба 

Тоҷикистон, ба шаҳри Хуҷанд мепайвандад ва ҳаёташро сарфи хидмат ба ҷомеа, 

адабиёт ва фарҳанги мардуми тоҷик менамояд. 

Адабиётшинос Абдухолиқ Набавӣ навиштааст, ки «банда замони таҳсил ва 

кор дар Донишкадаи давлатии омӯзгории Хуҷанд ӯро (Ҳилолиён Аскарро – шарҳи 

мо) ҳамеша дар ҳалқаи аҳли адаби он даврон Раҳим Ҷалил, Ҳоҷӣ Содиқ, Озод 

Аминзода, Абдуҷалил Воситзода, Қурбон Алӣ, Нурмуҳаммад Ниёзӣ, Ҳамдам 

Очилов, бахусус ҳайати эҷодии рӯзномаи «Ҳақиқати Ленинобод» медидад, ки ба ӯ 

бо як эҳтироми хоса муносибат доштанд» [167]. Далели ин муҳаббат, пеш аз ҳама, 

ҳамчун шахсияти адабиву фарҳангӣ нуфуз доштани Ҳилолиён Аскар дар ҷомеаи 

тоҷикон мебошад. 

Воқеан ҳам Ҳилолиён Аскар дар адабиёт, рӯзноманигорӣ ва фарҳанги 

тоҷикӣ бо осори пурфайзаш ҳамчун нависанда ва рӯзноманигор нақш ва ҷойгоҳи 

хос дошта, фаъолияти рӯзноманигорӣ ва адабиаш хусусиятҳои хос доранд ва дар 

давоми солҳо ӯ «онҳоро дар якҷоягӣ ба кор гирифтааст» [167]. Ба ифодаи дигар, 

яке дигареро вусъат ва такмил бахшидааст. Дар ҳақиқат, вақте осори 

рӯзноманигорӣ ва публитсистикаи бадеии ӯро аз назар мегузаронем, мебинем, ки 

дар таълифоти рӯзноманигориаш ҷанбаи адабиву ҳунарӣ ва дар асарҳои бадеии 

публитсистиаш «гузоришҳои гоҳномаӣ» [167] ва публитсистӣ нуфуз доранд.  

Корбаст ва риояи ин усул аз вижагиҳои ҳунари ӯ ҳамчун рӯзноманигор ва 

нависанда буда, барои инъикоси ҳақиқати воқеиятҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва 

фарҳангии як давраи томи таърихи Тоҷикистон таъсиргузор будааст. Омили асосӣ 

ва таъсиргузори дастовардҳои касбиву ҳунарии ӯ дар ин замина, пеш аз ҳама, 

ҳунар ва ормонҳои ақидативу садоқат ба ғояҳои созандаи ҷомеаи сотсиалистӣ 

буда, ӯро ҳамчун шахсияти ормонгаро дар муҳити адабиву фарҳанг маъруф 

кардааст. 
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Равиши дастурии рӯзноманигории  замони шӯравӣ низ ба рушди истеъдод 

ва ҷустуҷӯҳои эҷодиаш камтаъсир набуд. Дар ин замина метавон эътироф кард, ки 

фаъолияти  рӯзноманигории ӯ бахусус баъди хатми мактаби рӯзноманигории 

назди иттифоқи рӯзноманигорони Иттиҳоди Шуравӣ соли 1963 дар Москва 

пешрав мешавад. Баъди бозгашт аз Москва ба ҳайси мухбири махсуси рӯзномаи 

«Тоҷикистони советӣ» (имрӯза «Ҷумҳурият»)  дар вилояти Ленинобод (Суғди 

имрӯза) фаъолият карда, дар навиштаҳояш муҳимтарин масъалаҳои ҳалталаби 

сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангии он давраро ба миён мегузорад ва роҳҳои ҳалли 

онро нишон медиҳад. Аз ҷумла аксари осори солҳои панҷоҳу шаст эҷодкардаи 

Ҳилолиён Аскар мушкилоти барномаи озуқаворӣ, дарёфт намудани захираҳои 

моддиву маънавӣ, дастраси умум гардонидани таҷрибаи пешқадам, ошкор 

намудани камбудӣ ва нуқсонҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, мустаҳкам сохтани низоми 

истеҳсолоти сотсиалистӣ, боло бурдани  фарҳанги зист ва муоширати сокинони 

шаҳру деҳот, тарбияву таълими дуруст ва натиҷаноки насли ояндаро ба миён 

гузошта, бешак дар роҳи ҳалли масъалаҳои зикршуда бевосита таъсиргузор 

будаанд.   

Дар рӯзгоре, ки Ҳилолиён Аскар зисту эҷод кардааст, иродаи шахсият тобеи 

идеологияи ҳоким ва усули таблиғотии сиёсати ҳизби фармонраво буд, ки 

тарафҳои ҳам мусбат ва ҳам манфӣ доштааст. Барои ҳар касе, ки аз воқеиятҳои 

сиёсиву иҷтимоии Тоҷикистони замони шӯравӣ хабардор аст, пӯшида нест, ки 

матбуот васила ё худ дастгоҳи таблиғотии ҳизб ва давлати вақт буд. Рӯзномаву 

маҷаллаҳои ин давра бо ҳама тафовутҳои ночизашон як махсусият ва умумият 

доштанд: онҳо аз роҳи нишондодаи ҳизби ҳоким берун намерафтанд ва ҳуқуқи 

берунравӣ ҳам надоштанд. Ҳама гуна арзёбиҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, ки 

бо хостаҳои давлат ва ҳизб мувофиқ буд, фаъолияти нашрияҳоро идора мекард, ки 

паҳлуҳои мусбату манфӣ доштанд. 

Чунонки гуфта шуд, Ҳилолиён Аскар қабл аз ба Иттиҳоди Шуравӣ паноҳ 

бурданаш, аъзои ҳизби тӯдаи Эрон буд ва табиист, ки ҳадафҳои сиёсиву иҷтимоии 

ин ҳизбро дунбол мекард. Ҳамин мавқеъ, бешак, дар ташаккул ва таҳаввули 

шахсияти ӯ ҳамчун рӯзноманигор ва нависандаи публитсист дар тӯли фаъолияташ 
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таъсири фавқулодда дошта, равиши асосии касбӣ ва ақидатии ӯро дар инъикоси 

воқеиятҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ муайян намудааст. Ба ифодаи дақиқтар, 

дар ташаккули шахсияти инсонӣ ва касбии Ҳилолиён Аскар нақши омилҳои 

сиёсиву иҷтимоии замон бузург буда, сарнавишти ӯро ҳамчун инсони эҷодкор, 

рӯзноманигору нависандаи публитсист муайян намудаанд. 

Ҳарчанд дар низоми омилҳои таъсиргузоре, ки ҷараёни фаъолияти эҷодии 

Ҳилолиён Аскарро шакл додаанд, тасаввуроти бевоситаи ӯ доир ба маънии 

фаъолияти рӯзноманигорӣ, меъёрҳои касбӣ ва ахлоқии соҳа, интихоби қатъии 

ҳадаф ва василаҳои ба даст овардани он нақши муҳим доранд, вале омилҳои 

беруние низ будаанд, ки дар ин равиш ба фаъолияти амалии ӯ ҳамчун 

рӯзноманигору публитсист дахл кардаанд. 

Дар ин замина баъзе муҳаққиқон аз омилҳои сиёсиву иҷтимоӣ, суннатӣ, 

иҷтимоиву иқтисодӣ ва идеологие ёд карданд, ки ҳар кадоме зери таъсири 

равишҳои маъмуриву технократӣ, инсонӣ ва робитаи маърифатии 

рӯзноманигории он рӯзгор шакл гирифта, дар ҷараёни фаъолияти рӯзноманигорон 

таъсири бевосита доштаанд. 

Донишманди рус И.М. Дзялошинский дар заминаи таҷрибаи 

рӯзноманигории замони шӯравӣ доир ба омили нахустин – «таъсири нерӯҳои 

иҷтимоӣ, ки рӯзноманигориро барои қонеъ кардани талаботи худ» истифода 

мекарданд, сухан карда, аз ҷумла меафзояд: «Метавон се навъи субъекти 

иҷтимоиро, ки ба рӯзноманигорӣ «эҳтиёҷ» доранд, ҷудо кард. Нахуст, инҳо 

афроди мушаххас мебошанд. Васоити ахбори омма барои гурӯҳе ба ин хотир 

лозим аст, ки бо ёрии он воқеияти ҳамеша дар тағйирро дунболгирӣ карда, 

усулҳои тозаи фаъолияти зистанро ба даст оваранд ва муваффақиятҳои 

ҳаётиашонро дар ҷараёни воқеияти гузарон ба даст оваранд. ВАО барои гурӯҳи 

дигар ҳамчун василаи худифодакунӣ, амалкард ва асбоби азнавсозии 

воқеиятҳоест, ки онҳоро қонеъ намесозад. Ниҳоят, ВАО барои сеюмиҳо ҳамчун 

сарчашмаи маводи ҳамеша дар тағйири муошират лозим аст. Чорум, барои қонеъ 

кардани одати ҳаррӯзаи хабардорӣ аз иттилооти таъҷилӣ ва ғайра». Омили дуюми 

таъсиргузорро ба фаъолияти рӯзноманигор И.М. Дзялошинский «таҷрибаҳои 
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суннатӣ» унвон карда, ниҳоят омили «иҷтимоӣ-иқтисодии мушаххас, сиёсӣ, 

идеологӣ ва шароити дигар»-ро аз василаи муҳимми таъсиргузор дар фаъолияти 

рӯзноманигорӣ медонад [32, с. 37-39], ки аз таҷриба ва воқеиятҳои замони шӯравӣ 

берун омадааст. 

Аз воқеиятҳои сарнавишти инсонӣ ва касбии Ҳилолиён Аскар бармеояд, ки 

нақши омилҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва идеологӣ дар ташаккул ва таҳаввули шахсият 

ва фардияти касбии ӯ бузург будааст. Замоне, ки ӯ дар Эрон мезисту фаъолият 

мекард ва ҳанӯз хеле ҷавон буд, ба вазъи иҷтимоии мардум таваҷҷуҳи хоса 

доштааст. Махсусан беҳуқуқии занону духтарон, бекории оммавӣ хотирашро 

парешон месохт ва барои инъикоси фоҷеаҳои иҷтимоии Эрони пеш аз ҷанги 

ҷаҳонии дуюм талош меварзид. Қиссаи воқеии «Ёддошти як нафар гурусна» 

маҳсули ҳамин давраи фаъолияти рӯзноманигорӣ ва нависандагии ӯст, ки он 

замон дар рӯзномаи «Суруш» нашр гардид. 

Ҳилолиён Аскар соли 1947 ҳангоми фаъолият дар нашрияи «Тоҷикистони 

сурх» аз фоҷиаҳои иҷтимоии Эрон, ки шоҳидаш буд, мақолаҳову гузоришҳо таҳия 

карда, гоҳо сарнавишти инсонҳои хору залилро, ки қурбонии беадолатиҳои 

иҷтимоӣ гардидаанд, дар қолаби ҳикояи публитсистӣ инъикос ва дар рӯзномаи 

зикршуда чоп мекард. Дар яке аз навиштаҳояш, ки таҳти унвони «Ҷаҳонгул ва  

Ҷаҳонафрӯз» дар рӯзномаи мазкур чоп шудааст, сарнавишти духтари тоҷик ва 

эрониро, ки якеро сохти иҷтимоӣ хушбахт кардаасту дигареро бадбахт тасвир 

карда, аз ҷумла менигорад: «Воқеа аз ин панҷ сол пеш, 17 феврали соли 1943 дар 

яке аз маркази районҳои вилояти Хуросон, ки Кӯчон ном дошт, рӯй дода буд. Дар 

он вақт мо бо як гурӯҳ рафиқон ба тарафи Машҳад мерафтем. Дар роҳ барфи сахт 

борида, пеши роҳи моро баста буд. Азбаски барф зиёд борида ва баландии он беш 

аз 80 сантиметр мешуд, машинаҳои мо дар он шаҳрчаи номбурда аз ҳаракат 

монданд. Боди сахти сарде вазид...» (Тоҷикистони сурх.–1947.–25-уми январ). 

Дар ҳикояи публитсистии зикршуда манзараи аз тарафи «як марди фарбеҳи 

гарданғафсе, ки рухсори равғанини сурх дошт» зарбу лат кардани духтаре, ки аз 

сардии ҳаво ба мағозаи ӯ паноҳ бурда буд, инъикос гардида, дар матни ин воқеият 

фоҷеаи занону духтарони бекору сарсону талбандаи Эрон нишон дода шудааст. 
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Бо тасвири ин воқеа вазъи зиндагии Ҷаҳонгул - «духтари мамлакати капиталистӣ» 

ва Ҷаҳонафрӯз - «духтари кишвари сотсиалистӣ» қиёсан шарҳ ёфтааст 

(Тоҷикистони сурх.–1947.–25-уми январ). Дар ин тарзи нигориш ирода ва 

андешаи Ҳилолиён Аскар тобеи талаботи замон ва хостаҳои муҳити иҷтимоӣ 

буда, моҳияти шахсияти инсонӣ ва ҳунарии ӯро ифода мекунад. 

Ҳилолиён Аскар фаъолияти рӯзноманигориро дар нашрияе оғоз кардааст, ки  

Самад Ғанӣ муҳаррири масъул ва Тоҷӣ Усмон ҷонишини сармуҳаррири он 

буданд. Чунон ки ишора рафт, ӯ Тоҷӣ Усмонро ҳангоми дар Эрон фаъолият 

доштанаш мешинохтааст. Он солҳо Ҳоҷӣ Содиқ ва Фазлиддин Муҳаммадиев низ 

дар ҳамин нашрия кор мекарданд. Аскар ана дар ҳамин муҳит   фаъолият карда, 

зери таъсири омилҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ  тадриҷан камол меёбад. 

Рӯзномаҳову маҷаллаҳои он рӯзгор, бо вуҷуди фарқиятҳои ночиз, ба ҳам 

сахт монанданд. Онҳо тобеи сиёсати вақт буда, берун аз дастуру ҳидоятҳои ҳизби 

коммунисту давлати шӯравӣ, ки аз ҷиҳати идеологӣ тобеи ҳизб буд, берун қадам 

гузошта наметавонистаанд. Бинобар ин матбуоти даврӣ ба маънои томаш дастёри 

ҳизбу давлат  ва дар амалӣ сохтани сиёсати он бевосита ҳисса мегузоштаанд. Ана 

дар ҳамин гуна муҳит зери таъсири воқеиятҳои сиёсиву иҷтимоии замон фардияти 

касбии рӯзноманигории Ҳилолиён Аскар ташаккул меёфт. Махсусан фаҳмиши 

қолабии ҷараёни сиёсӣ ва иҷтимоии воқеиятҳо, ки зери таъсири идеологияи расмӣ 

тақвият меёфт, ба раванди инкишофи матбуоти он рӯзгор ва камолёбии 

шахсиятҳои касбӣ монеаи ҷиддӣ гардида буд. 

Дар солҳои баъди ҷанг, дар рӯзҳое, ки Ҳилолиён Аскар ба фаъолияти 

рӯзноманигорӣ дар нашрияи «Тоҷикистони сурх» шурӯъ карда буд, тасаввуроти 

қолабие роиҷ гардид, ки «ба василаи таъсири он ба тафаккури одамон ҳолати 

қабули диктатураи шахсӣ ва усули фармоишиву худхоҳию роҳбариро сабук 

нишон медод, балки бегуноҳии ҳоким ва тарс аз ӯро тақвият мебахшад» [37, с. 

64]. 

Табист, ки рӯзномаи «Тоҷикистони сурх» ҳамин гуна тасаввури қолабии 

идеологиро пайгирӣ мекард ва аксари рӯзноманигорон тобеи он буданд. 

Сармақолаҳое, ки дар баъзе шумораҳои рӯзнома чоп шудаанд, низ ҳамин гуна 
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рӯҳия доранд. Аз ҷумла сармақолае, ки дар шумораи аввалини ин рӯзнома [1947] 

чоп шудааст, пайгирии стереотипи «соли дуюми панҷсолаи нави сталинӣ»-ро 

таъкид кардааст.  

Ҳилолиён Аскар, ки ба идеалҳои ҳизби коммунист содиқ ва заҷри бе пушту 

паноҳии инсонро дар Эрон кашида буд, ба ин ҷараён ҳамовозӣ накарда 

наметавонист. Бинобар ин аввалин навиштааш, ки бо имзои Алӣ Аскар таҳти 

унвони «Рӯзи ид» дар нашрияҳои мазкур чоп шуд, пеш аз сарлавҳа рубрикаи 

«Тантанаи демократияи советӣ»-ро дошт. Муаллиф ҷараёни интихоботро инъикос 

карда, ба чунин хулоса омадааст: «Интихобкунандагон якдилона барои номзадҳои 

блоки сталинии коммунист ва бепартиявиён овоз доданд, зеро медонанд, ки 

тамоми муваффақиятҳои мамлакати советӣ дар натиҷаи роҳбарии партияи 

бошарафи коммунистӣ ба даст омадааст» [134]. Дар контексти воқеияти он солҳо 

рӯзноманигор мавқеи хоси иҷтимоиву синфӣ дошт, ки моҳияти фаъолияти 

ҷамъиятию коммунистии онро дар ҷомеаи коммунистӣ  ифода мекард. Аз ин 

мавқеъ агар нақши омилҳои замон ва муҳити иҷтимоиро дар ташаккули шахсияти 

Ҳилолиён Аскар арзёбӣ кунем, пеш аз ҳама, ба моҳияти амалҳои касбии сиёсӣ ва 

иҷтимоии ӯ бояд диққат дод. Ба ифодаи дигар, дар ташаккули шахсияти 

рӯзноманигор таъсири шароити мушаххаси иҷтимоиву иқтисодӣ, сиёсӣ, идеологӣ 

ва ғайра зиёд буда, равиши эҷодиёти ӯро дар тӯли замон муайян ва мушаххас 

намудааст. Усули бовар кардан ё худ бовар кунонидан ба шаклгирии  андеша, 

назар, муносибат ва қавӣ кардан ё тағйири нишондодҳои қаблӣ равонакардашуда, 

фаъолияти рӯзнома ва рӯзноманигоронро зери таъсир қарор медод ва Ҳилолиён 

Аскар низ билкул тобеи ҳамин  равиши ҳоким бар муҳити иттилоотӣ буд.  

Муқаққиқони шӯравӣ бовар кардан ё худ бовар кунониданро дар ягонагии 

паҳлуҳои ба ҳам алоқаманди он дидаанд, яъне ҳамчун маҷмӯи тасаввурот, дониш 

ва ғояе, ки муносибати инсонро ба воқеият чун усули таъсиррасонии фаъолона ва 

ҳадафманд ба тафаккур ва рафтори шахсият муайян мекунад [22, с. 82]. 

Бовар кардан ё худ бовар кунондан дар он рӯзгор ҳамчун усули асосии 

таблиғоти коммунистӣ зоҳиран рӯзноманигоронро «ба инъикоси айнии паҳлуҳои 

гуногуни ҳаёт, вазъиятҳо, задухӯрдҳо ва тазодҳо раҳнамоӣ карда, ҳассосияти 
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хонанда ва эътиқодмандии ӯро нисбати дурустии иттилооти гирифтааш» [22, с. 

82] бедор мекард. Ин равиш, ки бевосита зери назари ҳизбу давлати вақт қарор 

дошт, то ҷое дар инъикоси воқеиятҳои зиндагӣ маҳдудиятҳое низ вазъ карда буд, 

ки то замони бозсозии горбачёвӣ қатъан риоя мешуд. Бо вуҷуди он вақте осори 

дар солҳои 40-50-ум таълифкардаи Ҳилолиён Аскарро аз назар мегузаронем, 

мебинем, ки андешаҳо, таассурот, таваҷҷуҳ ва нафрати муаллиф дар таълифоташ 

чашмрас буда, таъсири ҳиссӣ ва ахлоқии онро тақвият бахшидааст. 

Дар таҷрибаи рӯзноманигории Ҳилолиён Аскар таъсири босамари эътиқод 

ва бовар кунонидан  ба он вобаста аст, ки хонанда матни рӯзноманигор ва ҳадафи 

ӯро чӣ гуна мефаҳмад. Ҳарчанд ӯ дар ибтидои фаъолияташ дар рӯзномаи 

«Тоҷикистони сурх»  таҷрибаи кофӣ надошт, вале навиштаҳояш ба эътиқод ва 

бовари хонанда, ки мояи иҷтимоиву сиёсӣ дошт, асос ёфтааст. Аз ҷумла, ҳикояи 

дар боло зикршудаи «Ҷаҳонгул ва Ҷаҳонафрӯз» бо ҳамин усул таълиф ёфта, бовар 

ва эътимоди хонандаро ба «наҷотбахши инсон – ҷомеаи  сотсиалистӣ» меафзояд. 

Сарнавишти пурфоҷеаи Ҷаҳонгулҳо, ки дар зодгоҳи муаллиф – Эрон мегузашт, ба 

ёди Ҷаҳонафрӯзҳо рӯзҳои тираи зулму бедоди паси сар кардаашонро меоварад ва 

ба низоме, ки тобеаш ҳастанд, эътимодашонро зиёд мекунад ва садоқаташонро 

дучанд менамояд. 

Солҳои чилуми садаи гузашта, бахусус баъди пирӯзии мардуми шӯравӣ бар 

фашизми Германия таъсири омилҳои замонӣ ва хостҳои муҳити сиёсиву иҷтимоӣ 

дар шаклгирии шахсияти инсонӣ ва касбии рӯзноманигорон зиёд ба мушоҳида 

мерасад. Ҳилолиён Аскар дар ҳамин гуна муҳит маҳорати рӯзноманигорӣ ва 

нависандагиашро такмил бахшида, чеҳраи худро ҳамчун рӯзноманигор ва 

нависандаи ба идеалҳои ҷомеаи коммунистӣ содиқ ба хонанда шиносондааст. 

Таълифоти фаровонаш дар ин замина ифодагари ташаккули тадриҷии маҳорати 

рӯзноманигорӣ ва нависандагии ӯ мебошанд. Вақте мақолаву очеркҳо ва осори 

бадеии дар жанрҳои гуногун эҷодкардаи Ҳилолиён Аскарро, ки солҳои 1947-1950 

дар рӯзномаи «Тоҷикистони сурх» чоп шудаанд, аз назар мегузаронем, пеш аз 

ҳама, чеҳраи ӯро ҳамчун «таблиғгари оммавӣ», ки ҳадафаш  ҷалби «ҳаматарафаи 

таваҷҷуҳи омма ба қонунияти амалкард ва инкишофи ҷомеа» [80, с. 71] мебошад, 
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пеши назар меояд. Тамоми кӯшиши ӯ ба шаклдиҳии чеҳраи ғоявӣ ва ахлоқии 

шахсият, низоми эътиқодоти ӯ, ормонҳову арзишҳо, меъёрҳову дастуроте, ки 

андеша ва рафтори ҳаррӯзаи инсонро роҳбарӣ мекунанд, равона карда шудааст. Ба 

ифодаи дигар, ин таъсири амалӣ ба андеша, амал ва кирдори хонанда ба василаи 

осори гуногуни рӯзномаӣ ва бадеӣ аст, ки барои ташаккули ҷаҳоншиносии комил, 

худшиносии амиқи шахсиятҳо, гурӯҳҳо ва табақаҳои ҷомеа мусоидат менамояд. 

Дар ин замина метавон аз чандин навиштаҳои рӯзноманигорӣ ва бадеии 

Ҳилолиён Аскар ёд кард, ки дар солҳои 1948-1950 дар рӯзномаи «Тоҷикистони 

сурх» чоп шуда ва ба ташаккулу таҳаввули ҷаҳоншиносӣ ва идеологии 

хонандагон нигаронида шудаанд. Аз ҷумла, ҳикояи воқеии «Шартбандӣ» ҳамин 

гуна ҳадафи ғоявию таблиғотӣ дорад, ки дар ҷомеаи шӯравии баъди ҷанги 

ҷаҳонии дуюм муҳим дониста мешуд. Нависанда дар ин ҳикоя аз воқеиятҳои 

замони ҷанги Эрон ёд карда, чеҳраи ғайриинсонии Ҳоҷиоғоро, ки умедвори 

пирӯзии фашизм аст, меофарад. Ҳоҷиоғо – қаҳрамони марказии ҳикоя «дар 

магазини худ нишаста, тамоми планҳои сиёсӣ ва ҳарбии давлатҳои машғули ҷанг 

бударо буруз мекунад». Қаҳрамони дигари ҳикоя, ки аз ин аъмоли Ҳоҷиоғо огоҳ 

буд, рӯзи дигар ба мағоза даромада, сари масъалаи шикасти беистиҳолаи 

фашистон бо Ҳоҷиоғо «ба ҳазор риёл шарт» мебандад. Баъди чанде Ҳоҷиоғо 

пирӯзии шӯравиро бар фашизми Олмон шунида, аз он ки «шартро бохт», мемирад 

[135]. Ҳадафи муаллиф аз эҷоди ин ҳикоя, пеш аз ҳама, таблиғи андешаи 

ҷаҳоншиносӣ ва идеологӣ мебошад, ки ҳисси ҷомеи ватандӯстии шӯравӣ ва 

бадбинии фашизмро дар хонанда афзоиш медод. 

Баъди ҷанг яке аз ҳадафҳои асосии сиёсати таблиғотии шӯравӣ тараққӣ 

додани хоҷагии мамлакат буд ва матбуот дар ин роҳ дастёри беминнат ба шумор 

меомад. Табиист, ки Ҳилолиён Аскар ва ҳамсафони ӯ муҳимтарин хостҳои ҳизбу 

давлатро пайгирӣ ва дар атрофи он мақолаҳову гузоришҳо чоп мекарданд. Дар ин 

гуна осори рӯзноманигорӣ ва нависандагӣ муваффақиятҳо ситоиш ва камбудиҳо 

накӯҳиш карда мешуданд. 

Ҳилолиён Аскар дар мақолаҳои «Самараи меҳнати диловарона» [136], «Ба 

рафиқ Сталин» [137], «Имсол ҳам ӯҳдадориро бошарафона иҷро мекунанд» [138], 
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«Чӯпони ҳушёр» [158],  «Камбудиҳои ҷиддии соҳаи таълиму тарбия» [153], «Аз 

майдони ҷанг ба майдони меҳнат» [140], «Ақибмонии авфнопазир» [141], 

«Камбудии ҷиддӣ дар Файзобод» (бо ҳамқаламии Ф. Муҳаммадиев [155]) ва ғайра 

бо истифода аз маълумоти дақиқ ва фаровон доир ба вазъи амалу кирдори 

шахсиятҳои алоҳида ва корҳои хоҷагидорӣ иттилооти муҳим ва мушаххасро дар 

ихтиёри хонанда мегузорад. Аз ҷумла санадҳое, ки дар мақолаи «Камбудиҳои 

ҷиддӣ дар Файзобод» омадааст, қабл аз ҳама, эътимоди хонандаро ба муаллифон 

ва масъалагузории онҳо зиёд карда, воқеиятро ба хонанда намо медиҳад. 

Муаллифон вазъи хоҷагиҳои ғаллакори ноҳияҳои Файзобод ва Обигармро 

таҳқиқ карда, дар асоси суҳбатҳое, ки бо шахсиятҳои ҷудогона анҷом додаанд, 

сабабҳои асосии уҳдадории гирифтаашонро иҷро накардани хоҷагиҳоро ошкор 

месозанд. Аз суҳбате, ки бо Ризо Шарифов анҷом гирифтааст, бармеояд, ки 

хишова накардани киштзор, низоми қатъии нигоҳубини ғаллазорро ҷорӣ накардан 

ва нодуруст ба роҳ мондани «ҳисобгирии меҳнат» сабаби заъфи хоҷагидорони ду 

ноҳия ва иҷро нагардидани уҳдадории иҷрои нақша гаштааст. Муҳокимаи 

сабабҳои асосии рух додани «камбудиҳои ҷиддӣ» дар соҳаи ғаллакорӣ бо ироаи 

санадҳои мушаххас маводи шайъии боварибахшест, ки эътимоди хонандаро ба 

сарчашмаи дарёфти иттилоот қонеъ мекунад. Эътимоднокии иттилоот ҷанбаҳои 

танқидӣ ва публитсистии маводро тақвият бахшида, санади воқеӣ ва боварибахш 

на фақат мантиқи андешарониҳоро қавӣ сохтааст, балки бо «нахи тиллоии 

таҳлилҳои рӯзноманигорӣ, қиёсоти кӯтоҳ, қаринаҳо ва ғайра то дили хонанда роҳ 

ёфтааст» [22, с. 88].  

Донишмандони соҳа, аз ҷумла С. М. Виноградова чунин меҳисобад, ки 

сабки барои рӯзноманигорӣ хоси инъикоси санад ва муҳокимаи он аксаран бо 

иштироки шоҳид сурат мегирад, аммо ҳақиқатро мушоҳидае, ки барои шаклгирии 

бевоситаи (диданӣ ва шуниданӣ) дониш дар бораи ашёи воқеӣ мусоидат мекунад 

ва дараҷаи олии таассуротро ба вуҷуд меоварад, шакл медиҳад [22, с. 89]. 

Дар фаъолияти индавраинаи Ҳилолиён Аскар мушоҳида мавқеи хос дошта, 

ба рӯзноманигор ёрӣ расондааст, ки аёниятро дар инъикоси воқеиятҳо афзоиш 

дода, таъсирнокӣ ва мушаххасоти возеҳи навиштаҳояшро таъмин созад. Дар 
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эҷоди ин гуна мавод муаллиф аксаран ба мушоҳидаҳо ва таҷрибаи шахсияш такя 

кардааст, ки самарабахш ҳам ҳаст. Дар бораи мушоҳидаҳои шахсияш аз воқеиятҳо 

муаллиф чунин ёддошт додааст: «Солҳои зиёдест, ки пайванди Масчоҳу 

масчоҳиёнам. Бори нахуст ҳанӯз солҳои панҷоҳ ба он диёр рафта будам. Он вақт 

кулли Масчоҳи имрӯза, ки Янтоқ ном дошт, чарогоҳи чорвои колхози Ӯрунхӯҷаев 

буд. Оид ба муҳоҷирату муҳоҷиршавӣ мақолаҳои зиёд ва ҳамроҳи Ҳоҷӣ Содиқ 

китоби очеркҳо навиштам бо номи «Аз Масчоҳ ба Масчоҳ» [154]. Ҳоҷӣ Содиқ низ 

маҳсули мушоҳидаҳои шахсӣ будани силсилаочеркҳоеро, ки бо ҳамқаламии 

Ҳилолиён Аскар навиштааст, таъкид карда менамояд [172]. 

На фақат очерки «Аз Масчоҳ ба Масчоҳ», балки аксари таълифоти  

Ҳилолиён Аскар  маҳсули мушоҳидаҳои шахсии ӯянд. Дар ин ҳол хонанда ҳис 

мекунад, ки воқеа дар пеши назари ӯ гузаштааст ё мегузарад. Аз ин назар дар 

осори рӯзноманигориву бадеии ӯ ангезаи сафаргуфтаҳост, ки иттилоотро 

мушаххас ва боварибахш месозад. 

 Ин равиши эҷодӣ ҳангоми Ҳилолиён Аскар дар рӯзномаҳои «Тоҷикистони 

сурх» ва боз баъдтар «Ҳақиқати Ленинобод»-у «Тоҷикистони советӣ» фаъолият 

карданаш ташаккул ёфта, шахсияти ӯро ҳамчун рӯзноманигори огоҳ, ки 

муҳимтарин масъалаҳои хоҷагии халқро инъикос ва арзёбӣ мекунад, ба хонанда 

менамояд. 

Махсусан ӯ солҳое, ки дар рӯзномаи «Тоҷикисони сурх» фаъолият менамуд, 

ҳамроҳ бо Фазлиддин Муҳаммадиев, ки ходими адабии шуъбаи хоҷагии қишлоқи 

рӯзнома буд, барои таҳқиқи масъалаҳои гуногун ба сафари хидматӣ мерафт. Бо 

Тоҷӣ Усмон, ки ҷонишини муҳаррири рӯзнома буд, низ ҳамроҳ мақолаву 

гузоришҳо  таҳия кардааст. 

Фазлиддин Муҳаммадиев  дар ёддоште, ки таҳти унвони «Писари газета» 

чоп кардааст, лаҳзаҳоеро аз фаъолияти Ҳилолиён Аскар  ва ҳамкориҳояшон бо ӯ 

ёдовар мешавад, ки ҷузъи сарнавишти ин рӯзноманигор дар паҳнои воқеиятҳои он 

замон мебошад. Ин нависандаи фақид ба ёд меоварад, ки «Аскар ходими адабии 

шуъбаи маданияти редаксия (редаксияи «Тоҷикисони сурх» – шарҳи мо) буд. 

Ҳамон Аскаре, ки қариб бист сол инҷониб мухбири «Тоҷикистони советӣ» дар 
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вилояти Ленинобод аст. Аскаре, ки ҳаводорони адабиёт чун муаллифи маҷмӯаи 

ҳикоёти «Нишони одамият» (Ин ҷо шодравон саҳван маҷмӯи ҳикоёти Ҳилолиён 

Аскарро чунин ном бурдаанд. Номи аслии он «Нозанин» мебошад. – шарҳи мо) 

мешиносанд. Аскаре, ки ҳамроҳи шоир Аминҷон Шукӯҳӣ ҳикояҳо, қиссаҳо 

менависад ва қиссаи шавқовари «Имзои шахсӣ», романи «Печутоби роҳҳо» 

маҳсули меҳнати муштараки онҳост [158, с. 59]. 

 Дар ин ёддошт Ф. Муҳаммадиев аз сафари хидматиашон ҳамроҳи 

Ҳилолиён Аскар ба водии Вахш ёд карда, меафзояд, ки «мебоист аз вазъияти 

пахта дар районҳои Ворошиловобод ва Ҷиликӯл (ҳудуди ҳозираи райони 

Колхозобод) мақола менавиштем» [158,с. 59]. Сипас муаллиф аз ранҷҳои дар роҳи 

сафар кашидаашон, шоҳмотбозӣ бо марде, ки «либоси урфӣ дар тан дошт» ва 

ниҳоят бо дахолати ӯ ҳабс шудану бо ёрии котиби аввали ҳизб озод гардидан бо 

кинояву ситеза нақл мекунад, ки ҷузъе аз ранҷҳои мудаввоми рӯзноманигорони 

дирӯзу имрӯз аст. 

Бо қиёси замониву маконӣ мо дарёфтем, ки ҳосили ранҷи сафари хидматии 

ин ду ҳамкор мақолаи танқидии «Натиҷаи бедиққатии роҳбарон» будааст, ки дар 

рӯзнома зери рубрикаи «Барои 300 ҳазор тонна пахта» ва шиори «Ақибмонии 

кори парвариши пахтаро зуд бартараф намоем!» ба чоп расидааст. Муаллифон 

ҷараёни меҳнати пурмашаққати деҳқонони пахтакорро тасвир карда, бо санадҳои 

дақиқ мушкилоти дар миён бударо ёдрас менамоянд. Камбудиҳои ҷиддӣ, аз ҷумла 

корношоямии «стансияи мошинӣ-тракторӣ» ва гунаҳкоронро ном мебаранд. 

Муаллифон дар асоси санадҳои қотеъ камбудии асосии соҳаро дар бемасъулиятии 

масъулон дида, барои ислоҳи вазъият таклифҳо пешниҳод менамоянд, ки 

ислоҳоти кадрӣ яке аз он мебошад [156]. 

Ин ва мақолаҳои «Камбудиҳои ҷиддӣ дар Файзобод», «Сабаби кашолёбии 

кор чист?» ва чанде дигар, ки Ҳилолиён Аскар бо ҳамқаламии Фазлиддин 

Муҳаммадиев навиштааст, тамоюли ҷиддии публитсистии муаллифонро дар оғози 

фаъолияти рӯзноманигориашон собит мекунад. Ба ифодаи Е.П. Прохоров «он 

осоре нисбатан таъсиргузор аст, ки дар як вақт мулоҳиза ва ҳам андешаро шакл 

дода, илова ба ин бевосита натиҷаи амалӣ медиҳад. Вале вақте ки манфиати халқ 
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ва доираҳои роҳбар муқобили ҳаманд, инро фақат бо баёни андеша дар шакли 

амалкарди иҷтимоӣ ба даст овардан мумкин аст» [80, с. 106].  

Бисёр мақолаҳои дар мавзуи хоҷагии қишлоқ, бахусус ҷараёни пахтакорӣ ва 

парвариши он навиштаи Ҳилолиён Аскар бо ҳадафи ислоҳи вазъият ва аз байн 

бурдани камбудиҳо навишта ва ба нашр расидаанд. Мақолаи «Сабаби кашолёбии 

кор чист?», ки бо ҳамқаламии Фазлиддин Муҳаммадиев  навишта шудааст, ҳамин 

гуна хусусияти таъсиррасонӣ дошта, камбудиҳои кори пахтакорони ноҳияи 

Ҷиликӯлро бо далелҳо ва санадҳои мушаххас фош кардааст. Муаллифон 

навиштаанд, ки «зичии ниҳолҳо андаке аз 20-25 ҳазор дона зиёд» набуда, «кор 

мувофиқи талаб не» ва «қариб дар майдони 1100 гектар ҳанӯз каландкунӣ ва 1150 

гектар обёрии сеюм ба итмом расонида нашудааст.» Омили аслии ин ҳама 

камбудиҳоро рӯзноманигорон аз «сустии интизом ва бадии роҳ»-у бемасъулиятии 

роҳбарон дидаанд [157]. 

Фаъолияти рӯзноманигории Ҳилолиён Аскар  дар он давра гувоҳи он аст, ки 

матбуот амалан талош доштааст то ба соҳаҳои гуногуни зиндагӣ  бевосита 

дахолат кунад. Чунин мақолаҳои Ҳилолиён Аскар, ки дар рӯзномаи ҳизбиву 

давлатии «Тоҷикистони сурх» чоп шудаанд, аксаран ҳадафи тағйири афкори 

оммаро надошта, барои аз ҷониби одамони масъул чораи зарурӣ андешидан 

интишор меёфтанд, ки ин аз хусусиятҳои матбуоти он давра буд ва посухи 

бодалели масъулини сатҳи болоро низ дар пай дошт. 

Дар солҳое, ки Ҳилолиён Аскар дар рӯзномаҳои «Тоҷикистони сурх» 

(«Ҷумҳурият»), «Ҳақиқати Ленинобод» фаъолият мекард, дар ҷомеаи шӯравӣ 

«андешаи қолабӣ мавқеи худро қатъан ҳифз мекард» [172, 65]. Яке аз василаҳои 

амалӣ сохтани ҳадафҳои идеологии ҳизбу ҳукумати вақт интихоб ва истифодаи 

«андешаи қолабӣ» ва усулҳои маъмули таблиғотӣ буд, ки ба фаъолияти 

рӯзномаҳову рӯзноманигорон бетаъсир набуд. Дар рӯзномаи «Тоҷикистони сурх» 

ин сиёсат ба василаи интихоб ва нашри шиорҳо амалӣ карда мешуд. Бинобар ин 

дар оғози мақолаҳои нашркардаи рӯзнома ва навиштаҳои Ҳилолиён Аскар сабт 

шудани шиорҳое  монанди «Барои 300 ҳазор тонна пахта!», «Ақибмонии кори 

парвариши пахтаро зуд бартараф намоем!», «Дар кори байни қаторҳои пахта ба 
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камбудиҳои мавҷуда зуд хотима диҳем!» ва ғайра бесабаб набуд. Чунки дар он 

солҳо, бахусус баъди ҷанги ҷаҳонӣ «чунин қолабҳо дидаву дониста сохта ва ба он 

нигаронида мешуданд, ки ҳангоми таъсир ба тафаккури инсонҳо дар онҳо 

андешаеро ба вуҷуд оварад, ки усулҳои роҳбарии диктаторӣ ва фармондеҳиву 

бюрократии шахсиро сабук гардонад» [172, с. 64]. Аз ин ҷиҳат дар бисёре аз 

мақолаҳои чопшуда, аз ҷумла мақолаҳои Ҳилолиён Аскар унвони нигоштаҳо низ 

қолабиву шиоргунаанд, мисли «Тайёриро вусъат медиҳем», «Депутатҳо дар 

истироҳат», «Дар республика аз ҳама пеш!» ва ғайраҳо. 

Тамоюли қолабгароии маҳз фақат фаъолияти рӯзноманигоронро ба 

инҳисори худ надароварда буд, балки бар адабиёти бадеӣ низ нуфуз пайдо карда, 

фаъолиятҳои адабии Ҳилолиён Аскарро низ тобеъи худ намудааст. Махсусан 

шеърҳое, ки ӯ дар рӯзномаи «Тоҷикистони сурх» чоп кардааст, равиши маъмулӣ 

ва қолабии шиорзанӣ ва мадҳу ситоишро дар адабиёти он рӯзгор пайгирӣ 

намудаанд. Масалан, Ҳилолиён Аскар дар шеъри «Ба Ватан» ҳамон таъбиру 

таркиботи тавсифомези замони сталиниро пайравӣ карда, аз «Ватани... гулшани 

илму ҳунар», «шарафи сотсиализм», «нурборон», «халқҳо ҷумла шуда дӯст, 

бародар, ҳамрой», «шоҳиди озодии насли башар» ва монанди инҳо ифтихор  ва 

дар байти мақтаъ хитоб менамояд: 

  Эй Ватан, шод бизеҳ, шод, ки ҷумла ҷаҳон, 

  Номи ту шоҳиди озодии насли башар аст [146]. 

Дар ҳамин радиф шеърҳои қолабии тавсифии «Ҷавонмарди абадзинда» 

(бахшида ба Киров), «Иди Қонуни асосӣ», «Ба съезди болшевикон», «Барои 

ҳифзи ҳуқуқ», «Муждаи фараҳбахш» ва ғайраро эҷод намуда, дар рӯзнома чоп 

кардааст, ки мазмуну тасвирҳояшон қолабиву сирф тавсифианд. Ҳатто шоир аз ба 

тасвиб расидани қарори ҳукумат дар бораи  нашри «заёми чорум», ки дар вазъи 

нобасомони  молии мардум дар он соли 1949 нолозим буд, изҳори шодӣ ва 

қаноатмандӣ карда мегӯяд: 

  Хабар омад заёми нав – заёми бахткушо, 

  Нашр гардид ба мулки хушию сулҳу сафо. 

  Халқ шуд з-ин хабари пур зи саъодат хурсанд, 
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  Халқи донишвару боғайрату бо меҳру вафо. 

  Чеҳраҳо пур зи табассум  шуду шодӣ афзуд, 

  Шодию хуррамии пурҳашамат, беҳамто. 

  Ҳама кӯшиш бинамоянд, ки обуна шаванд, 

  Тезтар дар заёми чоруми шавкатафзо... [134]. 

Шеърҳои дар ситоиши ҳизби коммунист навиштаи ӯ низ тавсифӣ буда, 

байти зер аз шеъри «Ба съезди болшевикон» намунаи он аст: 

  Тамоми фатҳу фирӯзии моён, 

  Бувад аз партияи болшевикон [143]. 

Ҳамин гуна мазмунҳои қолабӣ ва тавсифу мадҳиясароӣ дар бисёре аз 

шеърҳои дигари Ҳилолиён Аскар, аз ҷумла шеъри «Муборак» низ афзалият 

дошта, таҷрибаи асосии қолабгароии матбуот ва адабиёти баъди ҷангии тоҷикро 

бозгӯ менамояд. Зайли намуна пораеро аз ин шеър иқтибос менамоем: 

  Плони пахта иҷро шуд зиёда пеш аз мӯҳлат, 

  Саноат ҳам намуд иҷро плони хеш бо шӯҳрат, 

  Ки ин баҳри Ватан гардид беҳад боиси шавкат, 

  Чи хуш ҳашмат, чи хуш иззат, чи хуш ғайрат, чи хуш қудрат, 

  Муборак бар ту соли нав, диловар халқи ҷовидон! 

  Ба раҳбар ваъда бинмудем дар ин соли фархунда, 

  Кунем иҷро планро бо шараф, бо фатҳи тобанда, 

  Яқинан мо вафодорем дар ин қавли рахшанда, 

  Яқинан мо фидокорем баҳри кори оянда, 

  Муборак бар ту соли нав, диловар халқи ҷовидон!... 

                                            («Тоҷикистони сурх». – 1949. – 1-уми январ). 

Ин гуноҳи Ҳилолиён Аскар нест, ки дар он рӯзгор андешаҳои қолабӣ, 

шаблонҳоро шеър сохтааст. Замон ва замондорон инро мехостанд. Рӯзномаҳо ва 

адабиёт дастёри ҳизб ва ҳукумати вақт буданд ва вазифаи идеологиашонро иҷро 

мекарданд. Табиист, ки Ҳилолиён Аскар низ наметавонист аз ин «маъракаи 

умумихалқӣ» канор равад. Зиёда аз ин ӯ шахсияте буд, ки то охирин лаҳзаҳои 
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ҳаёташ ба ормонҳои сиёсӣ ва иҷтимоияш содиқ монд. Барои исботи ин даъво 

санади зерро меоварам. 

Пури Ҷаҳонгир (Низом Қосим – шарҳи  мо) дар  мусоҳибааш бо Ҳилолиён 

Аскар суоли зеринро назди ӯ матраҳ мекунад: 

– Имрӯз ҷамъият ба ислоҳи бисёр ғалатҳои гузашта рӯ овардааст. 

Фикратон, чун узви ҳизби коммунист дар ин бора чист? 

Ҳилолиён Аскар ба ин суол чунин посух додааст: 

– Агар хонадоне вайрон шавад ё рӯ ба харобӣ биёрад, тифли бегуноҳ не, 

сарвари он гунаҳгор аст. Ҳизби мо солҳои зиёд сарвари ҷамъият буд ва ҳама коре, 

ки шуда, зери сарварии ӯ шуда. Инак ба демократияву ошкорбаёнӣ, озодии имону 

эътиқод, ба арзишҳои умумибашарӣ рӯ гардониданаш, худ иқрор аст. Ва ман, чун 

коммунист, алҳол аз ҳамин иқдом қаноатмандам [154].  

Ҳилолиён Аскар дар матбуоти шӯравии тоҷик солҳои тӯлонӣ фаъолият 

карда, шикасту рехти онро низ хуб медонист. Яке аз ноҷӯриҳое, ки ӯро дар он 

давра норозӣ доштааст, инҳисори (монополияи) ҳақиқат будааст, ки ба озодии 

баён ва инкишофи ҷомеа монеаҳо эҷод кардааст. Ба андешаи ӯ «Рӯзноманигорӣ 

солҳои зиёде на баҳри тадқиқи ҳақиқати зиндагӣ, балки барои тарғиби ҳақиқати 

тайёри ҳизбу ҳукумат ҷаҳд мекард. Яъне сиёсати ҷорӣ бар ин пеша билкул ғолиб 

буд. Ӯ меафзояд, ки «ман дар ин фаъолияти тӯлонии рӯзноманигорӣ аз пайи 

тафтиши шикоятҳои зиёде будаам. Деҳқоне аз раиси колхоз менолид, ки аз ягон 

феодал монданӣ надорад; дигаре аз амали ношоистаи роҳбари ҳизбӣ шикоят 

дошт; савумӣ аз носозгории одитарин шароити зиндагӣ далоил пеш меовард. 

Санадҳо сад дар сад собит ҳам шавад, оё метавонистем, ки аз ин хусус ба газета 

нависем? Охир, бе супориш ҳатто бригадирро танқид кардан мумкин набуд» 

[154]. 

Вале, ба андешаи мо, ин баёноти Ҳилолиён Аскар маънои онро надорад, ки 

вай дар тамоми давраҳои фаъолияти кориаш фақат баҳри «тарғиби ҳақиқати 

тайёри  ҳизбу ҳукумат» саъй карда бошад. Дар байни бастаҳои рӯзномаҳои 

«Тоҷикистони сурх», «Тоҷикистони советӣ», «Ҷумҳурият» ва «Ҳақиқати 

Ленинобод» шумораҳое ҳастанд, ки мақолаҳои танқидии сахти ӯро ҳифз 
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кардаанд! Ин маънои онро дорад, ки вай нисбат ба масъалаҳои муҳимми ҳаёти 

халқи мамалакат  ҳеҷ вақт бетараф ё мусоҳилакор набудааст.  

Баъди ба Хуҷанд баргаштан (соли 1949), чунон ки дар боло ишора ҳам шуд, 

то барҳам хӯрдани рӯзномаву  вилоят дар идораи «Ҳақиқати Ленинобод» ва 

рӯзномаи «Бо роҳи Ленин» фаъолияти рӯзноманигорияшро  идома медиҳад. Дар 

«Ҳақиқати Ленинобод» вай ба таҳқиқ ва инъикоси масъалаҳои иҷтимоиву сиёсӣ 

ва фарҳангӣ эътибор дода, дар ин боб мақолаҳову мусоҳибаҳо ва очеркҳои зиёде 

ба чоп расонидааст, ки паҳлуҳои мусбат ва манфии воқеиятҳои ҳаёти ҷомеа ва 

кору фаъолияти рӯзмарраи шахсиятҳои ҷудогонаро мавриди баҳс ва арзёбӣ қарор 

додаанд. Масалан, агар дар мақолаи «Муҳаббати касбу кор» [144] заҳмати 

фидокоронаи як нафар «одами одӣ ва бошарафи советӣ», ки «ҳамеша мувофиқи 

график кор карда, ҳаргиз онро вайрон накарда» тасвир шуда бошад, дар «Соли 

наву хатоҳои кӯҳна» [145] камбудиҳои фаъолияти ташкилоти ҳизбӣ нишон дода 

шудааст, ки дар роҳбарии ноогоҳона ба фаъолияти муассисаҳои маданӣ зоҳир 

мешавад. 

Дар мақолаи «Хурсандии онҳоро афзун кунем» муаллиф саъю талоши 

роҳбари хонаи пионерони шаҳри Панҷакент С. Наҷмиддиноваро барои беҳбуди 

кор, аз ҷумла ҷалби хонандагон ба омӯзиши ҳунарҳои гуногун нишон дода, бо як 

таҳқиқи амиқ ва огоҳона камбудиҳои ҷиддии коргоҳро, ки ислоҳи он бар дӯши 

ниҳодҳои давлатӣ меистад, фош месозад. Рӯзноманигор мушкилоти мавҷуди 

хонаи пионеронро ҳаматарафа омӯхта, хулоса мекунад, ки «Аз номувофиқии 

бинои хонаи пионерон шумораи кружокҳоро зиёд карда намешавад. Ҳатто дар 

бораи ташкил намудани кружоки ҳаваскорони бадеӣ қарор карда, маҷбур 

шудаанд, ки фаъолияти кружоки суратгириро бас кунанд» [146]. 

Осори рӯзноманигории Ҳилолиён Аскар аввалан бо афкори тезу тунди 

сиёсиву иҷтимоӣ диққатангезанд, сониян тарзи нигоришашон бадеӣ ва 

ҳунармандона буда, хонандаро асир месозад. Илова ба ин, ӯ ҷасорати касбии 

андешидан, таҳлил кардан ва натиҷагирӣ дорад, ки на ба ҳар кас муяссар шудааст. 

Бинобар ин, аз оғози фаъолияташ бештар ба инъикоси мавзуъҳои муҳимми 

иқтисодӣ ва иҷтимоӣ саъй намудааст.  
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Касоне, ки аз ӯ ва фаъолияташ ёд кардаанд, аз ҷумла Фазлиддин 

Муҳаммадиев шефтаи ахлоқаш будаанд.  Барои Ҳилолиён Аскар мувофиқат 

накардани қавлу амал нуқтаи дардноктарин будааст, ки намунаи ин гуна 

натиҷагириро  мо дар мақолаи «Камбудиҳои ҷиддии соҳаи таълиму тарбия», ки бо 

ҳамқаламии Зиёев навиштааст, мушоҳида мекунем. Дар ин мақола сухан аз 

мактабе меравад, ки дар вақташ муассисаи  таълимии пешқадами ҷумҳурӣ буда, 

бо айби як нафар роҳбари тозаинтихоб (Гаҳқаев) ва мудири шуъбаи маориф дар 

ҳоли фурӯпошӣ қарор доштааст. Рӯзноманигор бо зикри санадҳо ва таҳлили 

муқоисавӣ ҳушдор медиҳад, ки агар вазъ ислоҳ нашавад, ҳама гуна фоҷиаро 

метавон интизор шуд [153]. 

Бисёре аз мақолаҳои Ҳилолиён Аскарро, ки дар солҳои 60-70 ва баъд аз 

садаи XX дар рӯзномаҳои ҷумҳуриявӣ чоп шудаанд, ба ифодаи П.С. Карасаев 

метавон «мақолаи амалкунандаи публитсистӣ» («действенная публицисткая 

статья») [41, с. 11] унвон кард. Дар ин гуна осори рӯзноманигориаш Ҳилолиён 

Аскар лаҳзаҳои зинда, санадҳо ва сарнавишти шахсиятҳои воқеиро истифода 

карда, хонандаро ба қабули он чи ки дар муҳити кору фаъолият ба вуқӯъ 

мепайвандад, омода месозад.  

 Дар ин замина метавон аз мақолаи «Проблемаҳои замин, об ва ҳосил» [147] 

ёд кард, ки як таҳқиқоти ҷомеи рӯзноманигорӣ дар бораи мушкилоти иҷтимоии 

ҳаёти ҷомеа аст. Дар мақола санадҳои зиёд зикр ва қиёсан таҳлил шудаанд. 

Рақамҳои зиёд гувоҳанд, ки муаллиф пеш аз он ки мақоларо нависад, маводи 

фаровонеро гирдоварӣ кардааст. Вазъи замини обёришавандаи вилояти 

Ленинобод (Суғди имрӯза) дар қиёс бо тарзи масрафи об ва имкониятҳои 

идораҳои соҳа таҳлил шуда, масъалаи заминҳои лалмӣ ва исрофи об дар заминаи 

санадҳои қотеъ муқоиса ва арзёбӣ шудаанд. Ин таҷрибаи касбии муаллифро 

мақолаи дигари ӯ «Кӣ айбдор?», ки бо ҳамқаламии Ф. Муҳаммадиев навиштааст, 

тасдиқ мекунад. Дар ин мақола, ки соли 1948 дар рӯзномаи «Тоҷикистони сурх» 

нашр шудааст, низ санадҳои зиёд, аз ҷумла ҳатто «чуқурии каландкунии» ҷӯякҳои 

пахта, ки 7-8 сантиметр будааст, зикр шуда, ҷанбаи таҳлилӣ ва ҳуҷҷатии онро 

пурқувват сохтааст [148]. 
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Таҳаввулоти солҳои шастуми садаи бист дар эҷодиёти Ҳилолиён Аскар 

рухдодаро метавон ба тағйироти сиёсиву идеологии замони роҳбарии Н.С. 

Хурушёв алоқаманд донист. Дар ин солҳо дар сиёсати ҳизбу давлат бо маҳкум 

кардани Сталин нармише пайдо шуд, ки ба фаъолияти аҳли қалам низ бетаъсир 

набуд. Агар дар контексти воқеиятҳои сиёсиву иҷтимоии  ин давра ва баъди он ба 

эҷодиёти Ҳилолиён Аскар нигарем, пай бурдан душвор нест, ки дар муқоиса бо 

солҳои сталинии баъди Ҷанги дуюми ҷаҳон диди ӯ ба воқеиятҳо ва инъикоси онҳо 

то ҷое тағйир кардааст. Махсусан ин таҳаввулот дар осори бадеии публитсистиаш 

диққатангез ва қобили мулоҳиза аст. 

Ҳилолиён Аскар аз маҳдудиятҳо ва инҳисори ҳақиқат дар фаъолияти 

рӯзноманигорон сухан карда, «як сабаби ҷиддии ба эҷоди бадеӣ» рӯй 

оварданашро ба он вобаста донистааст, ки «дар адабиёт ба ҳар ҳол фазо нисбатан 

озодтар аст» [154]. Ӯ ин озодиро «нисбатан» гуфта, дар адабиёт низ чандон 

озодие набуданро таъкид карда, сипас меафзояд: «Раҳим Ҷалил нақл мекард, ки 

боре ӯро то идораҳои боло кашидаанд, ки «магар рӯйи кампири советӣ ожанг 

дорад?!» Ин латифа нест. Ба ёдам ҳаст, ки чӣ гуна ба ману Шукӯҳӣ часпида 

буданд, ки духтари советиро дар муқобили қисмат оҷиз нишон додаву куштаем» 

[154] 

Воқеан ҳам, ба қавли А. Набавӣ тасвири сарнавишти бебарори Шаҳло «дар 

адабиёти ҳаётдӯстона»-и он даврон ғайримунтазира менамуд. Ба ҳамин сабаб аст, 

ки мунаққид К. Носиров муаллифонро аз мавқеи мафкураи ҳукмрон ба ақибравӣ 

аз дастурҳои адабиёти шӯравӣ ва зиндагии он давра муттаҳам намуд. Ин айби 

сиёсӣ буд...» [167]. Баъди иттиҳомоти сиёсӣ Ҳилолиён Аскар, ба қавли нимшӯхию 

нимҷиддии Низом Қосим тарсида образи «духтари муборизи советӣ»-ро офарид. 

Ҳилолиён Аскар он рӯзҳоро ба ёд оварда, мегӯяд, ки «тамғаҳои сиёсӣ ҳанӯз ба кор 

мерафтанд. Бар замми ин  боз тавассути қиссаи «Шаҳло ва Шифо» мехостем 

образе биофарем, ки духтарони тоҷикро ба бедориву худшиносӣ ва талабу 

дарёфти ҳаққи хеш бихонад. Бовар кунед, ки ин бо вуҷуди оҳанги аёни 

тарғиботиаш мақсади самимии мо буд» [154]. 
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Ҳилолиён Аскар баъдтар аз ин кор каноатманд набуданашро бо далелҳои 

зерин таъкид карда меафзояд: «... фикр мекунам, ки Шаҳлову Шифоро чун ду 

қутб муқобили ҳам офаридан як дараҷа сохта буд. Типи бадеӣ ҳаргиз сиёҳи сиёҳ 

ва ё сафеди сафед намешавад. Мебоист ба Шаҳло баъзе хислатҳои Шифоро 

меомӯхтем ва аз ҳар ду шояд образи табиие пайдо мешуд. Солҳои зиёд дар хусуси 

образе меандешидам, ки битавонад Шаҳлову Шифоро дар худ биғунҷонад. Яъне 

на Шаҳло бошаду на Шифо; аниқтараш, ҳам Шаҳло бошаду ҳам Шифо. Лекин 

корҳои дигаре аз ин хаёл дурам медошт» [154]. 

Яке аз ин корҳо таваҷҷуҳ ба сарнавишти шахсиятҳои воқеӣ будааст. Нахуст 

ӯ бо ҳампешааш М. Узоқов очерки «Тақдири Арбоб»-ро менависад, ки аз рӯзгори 

Саидхоҷа Ӯрунхоҷаев нақл мекунад. Бо шаҳодати худаш минбаъд «ин шахсияти 

аҷиб ба тамом» [154] ӯро ҷалб кард ва ҳамроҳи Аминҷон Шукӯҳӣ қиссаи «Имзои 

шахсӣ»-ро навишт. Баъдтар боз ҳамроҳи Шукӯҳӣ романи «Печутоби роҳҳо»-ро 

таълиф карда, «симои пурратари марди коршиносе» Саидхоҷа Ӯрунхоҷаевро 

офарид.   

Чунонки ишора шуд, Ҳилолиён Аскар фазои адабиётро «нисбатан озодтар» 

[154] шинохта, солҳои ҳаштоди садаи 20 ва баъди он бештар ба эҷоди осори бадеӣ 

машғул гардидааст. Дар ин гуна осораш низ «фаврият, таъкиди масоил ва 

гузориши рӯзномаӣ (гоҳномаӣ)-ро бо тору пуди тасвири бадеӣ созиш» дода, ба ин 

васила масъалаҳои муҳимми иҷтимоӣ ва фарҳангиро тасвир ва арзёбӣ кардааст, ки 

романи «Ашки сари мижгон», маҷмӯаи «Ҷанг бо дандон», қиссаҳои «Дуои модар» 

ва «Ишқи ғук» аз ҳамин қабиланд. 

 Аз мушоҳидаҳо ва санадҳои зиндагиномаи Ҳилолиён Аскар бармеояд, ки 

вай дар шинохти ҳақиқат ва мавқеи иҷтимоиву сиёсии инсон дидгоҳ ва ормони 

собит дошта ва ин равиши ақидатиро дар осораш низ пайгирӣ ва ҳифз кардааст. 

Аз он ки хеле аз фурсатҳои умри ширинашро сарфи идеалҳои ҷомеаи сотсиалистӣ 

кард ва дар ин замина аз пешгомони «тарғиби муҳоҷират» буд, ҳеҷ вақт 

пушаймон набудааст. Хуб медонист, ки мақсадаш аз «тарғиби муҳоҷират» ба 

зиндагии шоистатаре даъват кардани мардум аст, ки раҳнамояш дар ин самт 

ормонҳои иҷтимоии ҷомеаи солим ва қишри огоҳу ормонии он буд.  
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Вале ин маънои онро надорад, ки ӯ фақат аз пайи фармоишҳо мерафту 

мушкилоти мавҷудро намедид. Ин андеша ғалат аст. Албатта, чун як нафар 

ҷабрдида ва паноҳҷӯи  сиёсӣ ҳақ дошт, эҳтиёт кунад. Маҳал ва замони (замони 

соат не!) амнтари баёни афкору андешаро интихоб кунад. Вале Ҳилолиён Аскар 

ҳеҷ вақт зери таъсири омилҳои харобкунандаи шахсияти инсониву ҳунариаш 

фаъолият накардааст. Аз ҷумла, мавқеияташро дар солҳои буҳронии навадуми 

садаи гузашта суханони зеринаш, ки дар як мусоҳибаи пурмуҳтаво ба 

Нурмуҳаммад Ниёзӣ гуфтааст, равшан нишон медиҳанд: «Албатта, зӯроварӣ 

кардем, ба хатоҳо роҳ додем. Ба фикрам, супориш аз боло ҳақиқати мутлақи 

талаби замон буду иҷрояш қарзи виҷдон. Агар иҷрояш намекардем, на 

коммунисти хубе будему на гражданини вазифашинос. Мо ба номи Сталин худро 

ба зери танк партофтем. Падаронамонро душмани халқ номанд, аз ӯ рӯй тофтем. 

Дар роҳи ободонии биёбонҳо, сохтани корхонаҳои азим ҳазорон нафар ҷон 

супоранд ҳам, аҳамият надодем. Эътиқоди мо ба коммунизм ба таассуб табдил 

ёфта буд...» [154]. 

Қиссаи «Ишқи ғук», ки яке аз охирин таълифоти ӯст, мавқеи муаллифро дар 

шинохти ҳаққу ботил ба сароҳат собит мекунад. Фаъолияти гуногунҷабҳааш 

далели он аст, ки омилҳои манфии сиёсӣ ва иҷтимоӣ ба шахсияти инсонӣ ва 

ҳунарияш, албатта бетаъсир набудаанд, вале комилан нуфуз пайдо накардаанд, 

балки зери таъсири равандҳои мусбати сиёсиву иҷтимоии давр камол ёфта, 

андешаву орояш таҳаввул пайдо кард. Ҳамеша мутаваҷҷеҳи «натиҷаи ниҳоӣ»-и 

фаъолияти инсонҳо ва амалкарди ҷомеа ва ҷомеадорон будааст. 

Аз таҳлилҳое, ки дар ин фасл анҷом гирифт, чанд нуктаро метавон ба 

тариқи хулоса зикр кард, ки Ҳилолиён Аскар аз чеҳраҳои мондагори таърихи 

рӯзноманигорӣ ва адабиёти тоҷик буда, воқеиятҳои сиёсӣ ва иҷтимоии солҳои 40-

уми садаи XX-и Эрон пайванди ҳамешагии ӯро бо Тоҷикистон ва миллати тоҷик 

таъмин намуд, ки дар ин раванд нақши омилҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ 

бузург аст. Дар ташаккул ва таҳаввули минбаъдаи инсонӣ ва ҳунарии 

рӯзноманигориву нависандагии ӯ худшиносии иҷтимоӣ, ормонгароӣ ва ҳадафҳои 

сиёсиву мафкуравиаш таъсир гузошта, ҷойгоҳи ҳунарӣ, мавқеи иҷтимоӣ ва 
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ҳадафҳои касбии ӯро муайян ва мушаххас намудаанд. Фаъолияти рӯзноманигорӣ 

ва адабии Ҳилолиён Аскар зери таъсири ҷараёни идеологии маъмурию 

технократӣ шакл гирифта, ба тақозои талаботи вақт тобеи мафкура ва усули 

таблиғотии сиёсати ҳоким буд. Шароити мавҷуда ва гароишҳои идеологӣ дар 

ташаккул ва таҳаввули шахсияти инсонӣ ва ҳунари рӯзноманигориву 

нависандагии ӯ таъсири бевосита дошта, равиши асосии ҷустуҷӯҳояшро дар 

инъикоси воқеятҳои сиёсиву иҷтимоии он замон муайян карданд. Ба ин далел, 

осори рӯзномаӣ ва бадеии ӯ аз оғоз хусусияти публитсистии таблиғотӣ дошта, 

муҳимтарин мавзуву масъалаҳои ҳаёти иҷтимоии кишвар, аз ҷумла хоҷагии 

қишлоқ азхудкунии заминҳои нав, муҳоҷиркунӣ, кашфи маъдан ва тараққии соҳаи 

ҷустуҷӯҳои геологӣ ва ғайраро дар бар мегирад. Очерку ҳикояву повест ва 

романҳояш низ ҷанбаи иҷтимоиву публитсистӣ дошта, сарнавишти қаҳрамонони 

меҳнат ва кошифони захираҳои зеризаминӣ ва одамони оддии меҳнаткашро ба 

таври бадеӣ инъикос намудаанд. Ҳилолиён Аскар ҳамчун рӯзноманигор ва 

нависандаи мушоҳидакор дар шинохти моҳияти воқеиятҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва 

мавқеи иҷтимоии инсон дидгоҳҳо ва идеали (ормони) собит ва санҷида дошта, ин 

равишро то охири умр дар фаъолияташ риоят ва тақвият бахшидааст. Шахсияти 

инсонӣ ва ҳунарии ӯ зери таъсири равандҳои мусбати сиёсиву иҷтимоии давр 

камол ёфта, ҳамеша пойбанди афкори созанда ба нафъи инсон ва ҷомеа будааст. 

 

1.2. Самтҳои асосии фаъолияти эҷодӣ 

 

Ҳилолиён Аскар пеш аз омадан ба Тоҷикистон, ҳангоми аввалин 

навиштаҳояш дар рӯзномаи «Озодӣ» (нашрияи эронии он рӯзҳо – шарҳи мо) чоп 

шудан ва дар рӯзномаи вилоятии Шероз «Суруш» фаъолият доштанаш [154] ба 

ҷаҳони муосири иҷтимоиву сиёсӣ қадами қатъӣ гузошта буд. Ҳангоми фаъолияти 

тӯлонӣ дар матбуоти даврии ҳизбиву давлатии Тоҷикистони шӯравӣ пайванди 

бевоситаи воқеаҳои аз сар гузаронидааш ва рӯзгори миллати тоҷику сарнавишти 

онро, бо тамоми ҷузъиёт ва мазмуну маънӣ, дарк намуд. Ин эҳсосро вай ба 

василаи санҷишҳо, мусибатҳо, шубҳаву гумонҳо ва яъсу ноумедиҳо ба сӯйи беҳӣ 
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такмил бахшида, тадриҷан ба бунмояи боварҳо ва ормонҳои зиндагисоз дар 

эҷодиёташ ва худшиносии иҷтимоӣ табдил дод, ки новобаста ба замону макон 

хидмати ҷомеаи инсониро адо мекунад. 

Ба ин далел равиш ва тамоюли худшиносии иҷтимоӣ заминагузори асосии 

самтгириҳои Ҳилолиён Аскар дар фаъолиятҳои рӯзноманигорӣ ва нависандагиаш  

буда, омилҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва касбӣ василаи таҳрикбахш ва 

созандагии ин раванд будаанд. Омили дигар, хусусияти типологии васоити 

ахбори оммаи замони зиндагӣ ва эҷоди ӯ низ дар ин замина камтаъсир набудааст. 

Дар ҷараёни таҳлили таҷрибавии иттилооти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии 

осори рӯзноманигорӣ ва бадеии Ҳилолиён Аскар мо масъалаи самтҳои фаъолияти 

эҷодии ӯро аз назар гузаронидем, ки аз а) таблиғотӣ ва б) масъагузориву мавзуӣ 

иборат мебошад. 

Дар ин замина ба ҳалли вазифаҳои зерин кӯшидем: 

– ошкор сохтани хусусиятҳои самти таблиғотии фаъолияти эҷодии 

рӯзноманигор ва адиб; 

– шинохти моҳият ва шакли иттилооти иҷтимоӣ ҳамчун воситаи таъсиргузор 

ба афкори омма. 

Ба сифати мавод барои таҳлил осоре, ки муаллиф дар ибтидои фаъолияти 

рӯзноманигориаш дар рӯзномаҳои «Тоҷикистони сурх» , «Тоҷикистони советӣ», 

«Ҷумҳурият» ва «Ҳақиқати Ленинобод» ба нашр расонидааст, истифода гардид. 

Ҳамчунин баъзе очеркҳои муаллиф, ки дар давраҳои гуногун дар матбуоти даврӣ 

чоп шудаанд, мавриди таҳлил қарор гирифтанд. Далели дар маҳдудаи замони 

муайян интихоб ва таҳлил кардани маводҳое, ки самти таблиғотии фаъолияти 

эҷодии Ҳилолиён Аскарро муайян ва мушаххас мекунанд, он аст, ки аввалан ба 

ин ҷараён аз ибтидо то охир таъсири усулии сиёсати ба истилоҳ «азнавсозӣ»-и 

ҳизб ва давлат назаррас буда, фаъолияти матбуот, адабиёт, фарҳанг ва 

шахсиятҳоро бевосита раҳбарӣ мекард, сониян дар матни ин «азнавсозӣ»-ҳо дар 

ҳаёти ҷомеа низ дигаргуниҳое ба мушоҳида мерасид, ки инъикоси он дар матбуот 

ва осори бадеӣ ҳодисаи тасодуфӣ набуд. Охирӣ самтҳои таблиғотӣ ва 

масъалагузорию мавзуии фаъолияти эҷодии Ҳилолиён Аскарро дар шакли 
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публитсистикаи иттилоотии иҷтимоӣ равшан нишон медиҳад, ки яке аз 

ҳадафҳояш ба вуҷуд овардани имиҷи сохти сиёсӣ ва иҷтимоии мавриди назар 

мебошад. 

Яке аз натиҷаҳои назарраси таҳлили анҷомгирифта иборат аз он аст, ки дар 

давраи мавриди таҳқиқ мавзуъҳои инъикоскунандаи шароити кору зиндагии 

мардум, ризоияти онҳо аз сохти иҷтимоӣ ва таъйини имиҷи мусбати давлату 

шахсиятҳои ҷудогона, аз ҷумла роҳбарон анқариб ҳадди аксари мақолаҳои 

Ҳилолиён Аскарро муайян менамояд. Ин равиш далели гароиши ҷиддии 

рӯзноманигор ва адиб дар самтгирӣ ба сӯйи иттилооти таблиғӣ мебошад. Ба 

ифодаи дигар, муҳиммияти бештарини мавзуъҳоро қиёси сохти иҷтимоии шӯравӣ 

ва Эрон, ҳамчунин вазъи иҷтимоию ахлоқии инсон дар ду кишвар таъйид 

мекунад. Таҳлили сифатии мундариҷаи маводи дар ин равиш чопшуда нишон 

медиҳад, ки Ҳилолиён Аскар сохти шӯравиро идеалӣ шинохта, ҳама гуна назари 

манфиро нисбат ба он намеписандад ва қатъан инкор мекунад. Дар ин замина 

таҳлили ҷузъиёти маводи дар рӯзномаи «Тоҷикистони сурх» (солҳои 1947-1949) 

нашргардида собит месозад, ки таваҷҷуҳи Ҳилолиён Аскар ба инъикоси воқеияти 

сиёсиву иҷтимоии Тоҷикистон, сарнавишти мусбати шахсиятҳои ҷудогона дар 

давоми ин солҳо афзудааст, ки ин ҳодиса тасодуфӣ набуда, ба низоми иттилоотии 

маъмурию технократӣ, ки ҳукмфармо буд, вобастагии сахт дошт, саҳеҳтараш 

тобеъ буд. 

Муҳаққиқоне, ки вазъи матбуоти шӯравии он рӯзгорро таҳқиқ кардаанд, ба 

ин натиҷа расидаанд, ки аз назари шинохти аломатҳои сохтории рӯзноманигорӣ 

«фаъолияти маъмурию технократӣ низоми андешаҳоеро матраҳ мекунад, ки дар 

қолаби он ҳадафи фаъолияти рӯзноманигорӣ таъсир ба андеша ва рафтори 

оммаҳои васеи аҳолӣ дониста шудааст» [31, с. 32]. Он чиро ки ба самтгирии 

рӯзноманигорон дар фаъолиятҳояшон алоқаманд аст, мутахассисон ба фарогир 

будани ҷараёни умумииҷтимоии муборизаи синфҳо ё, умуман  ҷомеа дар ҳалли ин 

ё он вазифаи низоми сотсиалистӣ вобаста донистаанд [79, с. 34], ки Ҳилолиён 

Аскар низ тобеи ин ҷараён будааст. 
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Дар ин замина воситаҳое, ки зери таъсири усули маъмурию технократӣ 

рӯзноманигорон истифода мекарданд, барои тамоми матбуоти даврии он замон 

ягона буд. Аз ҷумла Ҳилолиён Аскар, ки фаъолияташ дар ҳамин муҳит ҷараён 

дошт, дар самтҳои таблиғотӣ ва масъалагузорию мавзуии эҷодиёташ аз воситаҳои 

маъмули низоми маъмурию технократӣ истифода кардааст, ки пеш аз ҳама, 

ҳадафи таблиғӣ доштани иқдоми ӯро муайян ва мушаххас менамоянд: а) моҳияти 

осори офаридаашро мавҷуд будани барномаи қотеи амал ё худ фаҳмиши санадҳо 

ё муносибат ба воқеиятҳои иҷтимоиву сиёсӣ, ки сирфан ба таври мусбат ба 

хонанда пешниҳод мешаванд, муайян менамоянд; б) аз ин назар ҳадафи беэътибор 

сохтан, ё худ, агар имкон даст диҳад, дар тафаккури хонанда билкул шикастани 

андешаи муқобил ва ӯро бовар кунондан ба дурустии низоми ягонаи андешаҳо, 

шакл додани иммунитети интелектуалӣ ба ҳар гуна дигарандешӣ барои низоми 

мазкур ва рӯзноманигорон ифодагари касбияти рӯзноманигорӣ ба шумор мерафт. 

Ба ин далел, хусусиятҳои фаъолияти касбии Ҳилолиён Аскарро дар самтҳои 

фаъолияти таблиғотӣ ва мавзуию масъалагузорӣ кӯшиши баҳисобгирии қотеона 

ва меъёрбандии ҳамаи паҳлӯҳои фаъолияти касбӣ муайян мекунад. Ин равиш 

фақат аз нимаи дуюми солҳои 80-ум ба баъд то ҷое тағйир карда, мустақилияти 

касбиро дар шинохт ва арзёбии воқеиятҳои иҷтимоиву фарҳангӣ дар фаъолияти ӯ 

афзоиш додааст, ки мавзуи баҳси ҷудогона аст. 

Барои шинохти дақиқи самтҳои фаъолияти эҷодии Ҳилолиён Аскар, аз 

ҷумла самтҳои таблиғотӣ ва мавзуиву масъалагузорӣ публитсистикаи ӯ ҳамчун 

шакли иттилооти иҷтимоӣ нақши муҳим дорад. Таъсири иҷтимоии 

публитсистика, пеш аз ҳама, ба он вобаста аст, ки ин осор бо кадом роҳ ва ба чӣ 

тарзе оид ба ҳодисаҳои ҳаёти ҷомеа, фаҳмиши ҳаматарафаи воқеиятии ҷорӣ ва 

арзёбии  мавқеияти инсон дар ин гиру дорҳо иттилоот нашр карда, дар шаклгирии 

эътиқод ва мавқеи иҷтимоии омма ҳисса мегузорад. Ба андешаи Е. П. Прохоров 

«дар бораи зиндагӣ, воқеаҳо ва ҳодисаҳои муҳимми замон нақл карда, моҳият ва 

қонунмандиҳоеро, ки дар батни ҳаводис хуфтаанд, ошкор ва вазифаҳоро муайян 

намуда, публитсистика аз назари ақидатӣ ва иҷтимоииву равонӣ омммаро барои 
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амалкард ва фаъолиятмандии иҷтимоӣ ба  маҷрои  зарурию таърихӣ равона 

месозад» [80, с. 132]. 

Бо иҷрои ин ҳадаф публитсистика, пеш аз ҳама, вазифаи таблиғию 

тарбиявиро иҷро карда, ғояи он ба идеали шоеъ дар ҷомеа таносуби комил пайдо 

мекунад. Ба мушоҳидаи муҳаққиқон дар ин ҳол «мавзуи публитсистика дар соҳаи 

таҷрибаи сиёсӣ қарор гирифта, вазифаи маърифатии ин соҳаи эҷодиёт таркибан 

бо ҳадафҳои ғоявию сиёсӣ пайванд мехӯрад» [119, с. 61]. Аз ин ҷиҳат, самти 

таблиғии эҷодиёти Ҳилолиён Аскарро ҷиҳатгирии ӯ дар самти масъалагузорию 

мавзуӣ тақвият бахшида, арзиши иҷтимоии осори ӯро муайян менамояд, ки ба 

инъикоси ҳодисаҳои муҳимми ҳаёт аз нигоҳи иҷтмоиву сиёсӣ марбут аст.  

Самти масъалагузорӣ ва мавзуӣ дар эҷодиёти Ҳилолиён Аскар, ки ҷанбаи 

иҷтимоӣ ва сиёсӣ дорад, масъалаҳои иқтисодӣ, кишоварзӣ, илмӣ, адабӣ, ахлоқӣ, 

ҳуқуқӣ, маъмурӣ, эстетикӣ ва дигар ҳодисаҳои зиндагиро фаро мегирад, ки дар 

маҷмӯъ тасаввуроти хонандаро оид ба воқеиятҳои муҳимми муҳити кору зисташ 

такмил мебахшад. Дар замина самти масъалагузорию мавзуӣ дар эҷодиёти 

Ҳилолиён Аскар имтиёз дошта, баъзе хусусияти эҷодиёти ӯро ошкор месозад. Ин 

гуна навиштаҳои ӯ бо масъалагузорӣ, вусъати мавзуъ ва инъикоси касбии он 

таъсири бевоситаи амалӣ ва таблиғии рӯзномаи «Тоҷикистони сурх»-ро дар он 

рӯзгор собит месозад. Ин гуна  маводҳо гоҳо ба таҳқиқу тафтиш  устувор буда, бо 

«ҳадафи бедор кардани фикри ҷомеа» [5, с.15] ва таъсир расондан ба афкори омма 

эҷод шудаанд.  

Дар бисёре аз мақолаҳое, ки Ҳилолиён Аскар дар давоми солҳои 1948 ва 

1949 дар «Тоҷикистони сурх» чоп кардааст, таҳқиқ ва масъалагузорӣ нақши асосӣ 

дорад. Муаллиф бо гузориши масъалаҳои тоза, муҳим, саривақтӣ ва мундариҷаи 

нав хонандаро аз паси маънӣ мебарад. Андешаи корсоз дар ин гуна мавод афкори 

оммаро таҳрик ва самти таблиғотии онро тақвият бахшидаанд. Муаллиф дар 

бораи хоҷагидорӣ сухан карда, масъалаи тағйир ва такмили муносибатҳои 

ҷамъиятӣ ва кадрҳоро ба миён мегузорад, ки заминаҳои таблиғии самти 

фаъолияти эҷодии ӯро фароҳам овардааст. 
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Натиҷаи муҳимми таҳлили қиёсии анҷомгирифта аз он иборат аст, ки дар 

давраи мавриди таҳқиқ самти масъалагузорӣ ва мавзуии навиштаҳои Ҳилолиён 

Аскар тақвият ёфта, хусусияти таблиғии ин гуна осорро афзудаанд. Бештарини ин 

гуна мавод таҳти гӯшаи «Барои 300 ҳазор тонна пахта!» чоп шудаанд, ки дар 

таъкиди самти таблиғотии мақолаҳои нашршуда мебошанд. Сарлавҳаи мақолаҳо 

низ оҳанги таъкиду таблиғ дошта, диққатро ҷалб мекунанд. Унвони баъзе 

мақолаҳо низ суолӣ буда, ҳадафи ҷалби диққати хонандаро доранд. Аз ҷумла 

мақолаи «Сабаби кашолёбии кор чист?» ҳамин гуна хусусият дошта, рубрикаи 

«Барои 300 ҳазор тонна пахта» муҳиммии масъаларо таъкид ва диққати 

алоқамандони соҳаро ба он ҷалб мекунад. Унвони мақолаҳову очеркҳои дар 

фосилаи охири солҳои 40 то 80-и садаи XX чопшуда низ хусусияти тавсифиву 

таблиғӣ дошта, шиоргуна мебошанд.  

Масалан, бастаи соли 1948-уми рӯзномаи «Тоҷикистони сурх» мақолаҳои 

«Рӯзи ид» [20-уми январ], «Самараи меҳнати диловарона» [9-уми июн], «Имсол 

ҳам ӯҳдадориҳоро бошарафона иҷро мекунанд» [7-уми март»], «Суръати киштро 

метезонем» [14-уми феврал], «Тайёриро вусъат медиҳем» [15-уми октябр], 

«Чӯпони қаҳрамон» [15-уми октябр] ва ғайра арзиши таблиғотӣ дошта, самти 

фаъолияти Ҳилолиён Аскарро ба равшанӣ муайян ва мушаххас месозанд.  

Дар солҳои мавриди назар матбуот вазифадор шуда буд, ки таҷрибаи 

истеҳсолиро таблиғ карда, ба ин васила камбудиҳои соҳаҳои комплекси 

агросаноатиро фош намояд ва масъалаҳои марбут ба тараққиёти деҳотро 

босалоҳиятона ва ҳақшиносона ба миён гузошта, ба ин васила дар амалӣ сохтани 

барномаи навбатии «лоиҳаи аср» - барномаи хӯрокворӣ иштирок намоянд. 

Муҳаққиқон натиҷаҳои андуҳбори ин таблиғотро эътироф кардаанд, ки аз 

камбуди озуқа ва вазъи душвори моливу ахлоқӣ иборат мебошад [15, с.14]. Вале 

инъикоси ин масъалаҳо дар саҳифаҳои рӯзномаҳо ба назар намерасад, ки натиҷаи 

амалан иҷро нагардидани шиори ҳизбии «танқид меваи коммунизм» мебошад.  

Таҳқиқи ҷузъ ба ҷузъи маводи дар рӯзномаҳои «Тоҷикистони сурх», 

«Ҷумҳурият» ва «Ҳақиқати Ленинобод» дар давраи мазкур нашршуда нишон 

медиҳанд, ки фаъолияти Ҳилолиён Аскар ва осори офаридаи ӯ аксаран хусусияти 



45 
 

таблиғӣ дошта, маводи хусусияти таҳлиливу танқидидошта хеле кам нашр 

шуданд. Ин равиш далели он аст, ки дар таҷрибаи рӯзноманигории Ҳилолиён 

Аскар қолабгароии маҳз дар инъикоси воқеии ҳодисаҳои ҳаёти ҷомеа то ҷое 

нуфуз доштааст. Ҳатто дар мақолаҳои танқидии муаллиф низ гоҳо ба ҷойи таҳқиқ 

ва таҳлили камбудиҳо, дидгоҳҳо ва муҳокимарониҳои ахлоқӣ мавқеи устувор 

пайдо кардаанд, ки равиши манфӣ дар самти таблиғотии рӯзномаҳои он замон ва 

рӯзноманигороне чун Ҳилолиён Аскар мебошад. Намунаи ин гуна таълифоти 

Ҳилолиён Аскар ҳикояи «Пӯлод ва Дилбар», [Тоҷикистони сурх.– 1948.– 14-уми 

сентябр] ва мақолаи «На суръату на сифат» [Тоҷикистони сурх.–1948.–8-уми 

октябр] буда, равиши ахлоқӣ ва ибратпазириро дар фаъолияти рӯзноманигории ӯ 

нишон медиҳад. 

Яке аз воситаҳои таъсиргузоре, ки Ҳилолиён Аскар дар самти таблиғӣ ва 

масъалагузорию мавзуии осори дар рӯзномаҳо чопшуда ба кор гирифтааст, шарҳ 

ва арзёбии мундариҷа ва моҳияти масъалаи дар мавод матраҳшуда мебошад. Аз 

рӯйи дараҷаи тағйири арзёбиҳо ду тарзи бархӯрди муаллиф ошкор карда шуд. 

Барои тарзи аввал арзёбӣ ва натиҷагирӣ дар асоси воқеияти мушаххас хос 

мебошад, ки бо гузашти замон тағйир намеёбад. Тахмин кардан мумкин аст, ки ин 

тамоюли иттилоотрасонӣ оид ба ин ё он масъалаву мавзуъ на фақат ҳадафи огоҳ 

кардани хонанда, балки аксаран масъалагузор аст. 

Шакли аввали шарҳу арзёбиҳо афзалиятҳои зеринро дорад: инъикоси 

ҳадафманд ва бартариҷӯёнаи мавзуи хоҷагии қишлоқ ва мушкилоти соҳа, 

муносибати давлат ба он ва арҷгузории сиёсати давлат дар ин замина, ки аксаран 

тавсифию муболиғаомез аст; иттилоот оид ба ҷараёни киштукор, кишти пахтаву 

ғалладона ва мавсими ҷамъоварии ҳосил; мавод оид ба фаъолияти хоҷагидорон, 

деҳқонон ва шахсиятҳое, ки хидматашонро Ҳукумати Шӯравӣ бо унвонҳои олӣ ва 

мукофотҳо қадр кардааст; иттилоот доир ба иҷрои уҳдадориҳои ҷамъоварии 

пахта, ғалладона ва ғайра, ки комилан тавсифӣ ва мусбат арзёбӣ шудаанд; ироаи 

маводи танқидӣ ва арзёбиҳои манфии фаъолияти хоҷагиҳо ва шахсиятҳои 

ҷудогона; маводе, ки таъсири сиёсати давлатро ба иҷтимоиёт, иқтисод ва соҳаҳои 

дигари хоҷагӣ инъикос ва арзёбӣ кардаанд. 
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Арзёбии устувори меъёрӣ, ки марбут мешавад ба тавсифи сиёсати давлат 

дар соҳаи кишоварзӣ 80% маводи дар рӯзномаҳои зикршуда чопшуда, аз ҷумла 

таълифоти Ҳилолиён Аскарро ташкил медиҳанд. Ин рақами афзалиятнок гувоҳи 

алоқаи қавии мундариҷаи мавод бо арзёбии мушаххаси он мебошад, ки самти 

ҷомеи таблиғӣ дорад. Ба ифодаи дигар, дар беҳтарин маводҳои чопшуда, аз ҷумла 

мақолаҳову очеркҳои Ҳилолиён Аскар ироаи мавзуъ (мавзуи хоҷагии қишлоқ) 

муҳимтар аз таҳлил ва таҳқиқу арзёбии паҳлуҳои он мебошад. Бинобар ин 

бештарини чунин маводҳо то як дараҷа қолабӣ буда, аз таҳлили амиқ бархӯрдор 

нестанд. Зайли намуна метавон аз мақолаҳои «Депутатҳо дар истеҳсолот» 

[Тоҷикистони сурх.–1948.– 24-уми январ], «Онҳо барои Ҳокимияти советӣ ҷон 

нисор карданд» [Ҳақиқати Ленинобод. – 1967. – 16-уми март], «Манбаи касбу 

кор» [Ҳақиқати Ленинобод. – 1952. – 29-уми январ], «Дар оғӯши меҳнат» 

[Ҳақиқати Ленинобод. – 1952. – 9-уми март], «Дар талоши номи нек» 

[Тоҷикистони советӣ. – 1985. – 11-уми декабр] ва ғайра ном бурд, ки зери таъсири 

равиши маъмурию технократии иттилоотрасонӣ эҷод шуда, моҳияти таблиғию 

тавсифии баъзе навиштаҳои Ҳилолиён Аскарро муайян мекунанд. 

Дар шакли дувум бархӯрди муаллиф ба воқеиятҳо вобаста ба мундариҷаи 

мавод тарзи шарҳу баррасиҳо тағйир ёфта, арзёбии манфӣ тадриҷан ба мусбат 

табдил меёбад.  Масалан, муаллиф аз Пӯлод, ки «дар кори колхоз фаъолона 

иштирок намекард ва аз ҳамин сабаб Дилбар ӯро дӯст намедошт» [Тоҷикистони 

сурх. – 1948. – 14-уми сентябр] шахсияти фаъол ва ба ҷомеаи сотсиалистӣ содиқ 

месозад. Маҳз ҳамин омил сабаби эътимод ва дӯстдории Дилбар таъбир карда 

мешавад, ки сирф самти табақотии таблиғоти муаллифро дар шинохти мавқеияти 

инсон нишон медиҳад. Ин шакли таблиғ ба усули ироаи иттилооте асос ёфта буд, 

ки то ин замон барои хонанда маълум набуд. Ин тарзи таблиғ ба тартиби зерин 

пешниҳод гардидааст: муносибати табақотии (синфии) давлат ва дастгоҳҳои 

марбута ба мавқеи сиёсиву иҷтимоии инсон, вазъи иҷтимоиву иқтисодӣ ва хоҷагӣ. 

Чунин меъёри арзёбӣ ва тавсифи амалу кирдори инсон дар фаъолияти 

рӯзноманигорӣ ва публитсистии Ҳилолиён Аскар то нимаи солҳои ҳаштодуми 

садаи гузашта бетағйир буда, тасаввуротеро ба вуҷуд меоварад, ки дар 
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самтгириҳои қолабӣ ифодагари хостҳои низоми маъмурию технократии таъсир ба 

афкори омма аст, инсон ва васоити ахбори оммаро дар чаҳорчӯби дастурҳои 

якранги вазъшуда нигоҳ медорад. 

Таҷрибаи Ҳилолиён Аскар гувоҳи он аст, ки самти фаъолияти афроди 

эҷодкорро сиёсати вақт ва дастанкорони он таъйин ва ҷо ба ҷо мекарданд. Ба ин 

далел ин самти фаъолият ба вазифаҳои матбуоти шӯравӣ мувофиқ карда мешуд, 

ки мебоист ба талаботи қаблан тарҳрезишудаи идеологӣ ҷавоб гӯяд. Ин тарзи 

роҳбарӣ ба матбуот ва самтгирӣ дар инъикоси ҳодисаҳои ҳаёти ҷомеа гоҳо омили 

аслии фосилагирии он аз инъикоси ҳақиқати воқеӣ гардидааст. Масалан, дар 

мақолаҳое, ки Ҳилолиён Аскар дар солҳои мавриди назар чоп кардааст, доир ба 

ҷонсупорӣ ва собитқадамии инсон барои идеал маводи зиёде ҳаст, вале дар бораи 

миқдори маош, шароити зиндагӣ ва меҳнат иттилооте ба назар намерасад, ки ба 

истилоҳ, иқдоми убур аз сарҳадди воқеият буда, хоси матбуоти он рӯзгор аст [110, 

с.103]. 

Ҳамин тариқ, метавон ба ин натиҷа расид, ки фаъолияти эҷодии Ҳилолиён 

Аскар асосан дар ду самт – а) таблиғотӣ ва б) масъалагузориву мавзуӣ ҷараён 

гирифта, ба ин равиши самтгириҳои ӯ дар инъикос ва тасвири воқеиятҳои ҳаёти 

сиёсиву иҷтимоии кишвар таъсири сиёсати фарҳангии ҳизби коммунист ва 

давлати шӯравӣ назаррас аст. Публитсистикаи  иттилоотии иҷтимоӣ  хусусияти 

самти масъалагузорӣ ва мавзуии фаъолияти эҷодии ӯро муайян карда аст, ки 

ҳадафи асосиаш таҳкими худшиносии иҷтимоӣ ва таблиғи имиҷи сохти сиёсиву 

иҷтимоӣ мебошад. 
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БОБИ II 

ВИЖАГИҲОИ МАВЗУИИ АСАРҲОИ  ҲИЛОЛИЁН АСКАР 

 

2.1.  Унсурҳо ва сохтори мундариҷавии осор 

 

Осори публитсистӣ бо унсурҳо ва хусусиятҳои хоси сохтори мундариҷавӣ 

тафовут доранд. Ҳатто аз нигоҳи аввал ошкор аст, ки осори публитсистӣ аз чанд 

паҳлу, унсур ва ҷанба иборат мебошад. Ба ифодаи дигар, он сохтори дохилии 

мураккаб дошта, қисматҳои ҷудогонаи ин осор ба андозае бо ҳам алақаманд 

ҳастанд, ки асос медиҳад онро маҷозан «ҷисми зинда» [36, с. 25] унвон кунем. Ба 

ин далел, сохтори ин гуна осорро на фақат мураккабӣ, балки низоммандии  

мундариҷавӣ низ муайян мекунад. Публитсистика аносир ва сохтори мураккаб 

дошта, дарки ин санад масъалаи шинохти огоҳонаи дарунии ин гуна осор, яъне ба 

тарзи ҷудогона арзёбӣ кардани ҷузъҳои он ва дарки алоқамандии онҳо бо ҳамро 

ба миён мегузорад. Дар ин замина таҳқиқу таҳлил ва баҳогузории унсурҳо ва 

сохтори мундариҷавии публитсистикаи Ҳилолиён Аскар муҳим ба назар мерасад. 

Вале муҳаққиқони соҳа, аз ҷумла Е. П. Прохоров «интихоби чунин осорро, 

барои бунёди модели асари публитсистӣ улгӯ бошад» [80, с.57], ниҳоят душвор 

ҳисобидааст, ба ин далел, ки гоҳо осоре низ ба назар мерасанд  ва дар маҷмӯъ 

публитсистикаро пеши назар меоваранд. Вале ин муҳаққиқ ба далели он ки дар ин 

соҳа низ «меъёри умумии илмии такроршавӣ» амал мекунад, кӯшиши сохтани 

чунин улгӯро дар асоси асарҳои ҷудогона ба ҳар ҳол умедбахш дониста, 

меафзояд, ки «Ҳангоми сохтани он дар айни ҳол зарур аст, хусусияти хоси 

фаъолияти публитсист ва осори ӯро, ки замон ва вазъи аудитория муайян 

кардааст, ба эътибор гирифта шавад. Ба назари ин донишманд, дар ин ҳол  ҳамаи 

аносири мундариҷавию сохторӣ ва алоқамандии онҳоро, ки хусусияти сохтории 

осори публитсистиро мушаххас месозанд, бояд дар назар гирифт [80, с.57]. 

Таҳлили муқоисавӣ нишон дод, ки осори публитсистии Ҳилолиён Аскар 

бисёре аз ин фазилатҳоро дошта, дар ин миён очеркҳои «Аз Масчоҳ ба Масчоҳ», 

«Тақдири арбоб», «Ҳунарварон» ва «Духтур ва аҷал» ҷолибтаранд. 
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Очерки «Аз Масчоҳ ба Масчоҳ»-ро Ҳилолиён Аскар бо ҳамқаламии Ҳоҷи 

Содиқ таълиф карда, он соли 1959 аввал қисман дар рӯзномаи «Тоҷикистони 

советӣ» [159] ва баъдтар дар шакли китоби алоҳида ба чоп мерасад. Дар ин очерк 

«диққати вайро ҷараёни аз Кӯҳистони Масчоҳ ба дашти Дилварзин кӯч додани 

мардуми Масчоҳ, хубу бад ва сахту сусти ба ҷараёни зиндагии барои онҳо 

ғайримунтазира одат кардани онҳо, вазифаи ташкилоти дахлдор ба ин масъалаи 

муҳим- аз худ кардани заминҳои нав ва ривоҷи пахтакорӣ дар Тоҷикистон ба худ 

мекашад» [167]. 

Дар ин солҳо яке аз вазифаҳои асосии васоити ахбори омма, таблиғ ва ҷалби 

мардум ба ободгарӣ ва азхудкунии заминҳои навкорам буд. Маҳз дар ҳамин 

давраи тақдирсоз публитсистика барои бедор кардани ҳисси бунёдкории мардум 

нақши муҳим мебозид. Бисёре аз мақолаҳо, аз ҷумда очерки зикршудаи Ҳилолиён 

Аскар дар ин раванд таъсиргузор буда, ба ифодаи худаш, маҳз «барои тарғиби 

муҳоҷиршавӣ» [154] эҷод гардидааст. 

Унвони зерсарлавҳаи очерк «Аз заминҳои нав» ва хитоби муаллифон ба 

хонанда, ки тағйироти чаҳорсоларо дар зиндагии масчоҳиён таъкид мекунад, 

доираи васеи интишор ва ҳадафи бевосита таъсири амиқ гузоштан ба доираи 

васеи алоқамандонро дорад. Дар ҳақиқат, ба шаҳодати муаллифон воқеият 

тасаввуротро дар бораи муҳоҷиркунӣ комилан тағйир додааст, ки дар ин самт 

хизмати муаллифони очерки зикршуда низ муҳим мебошад. Воқеан ҳам ба 

мушоҳидаи А. Набавӣ «ин очерк ҳовии масоили муҳоҷират ва мушкилиҳои ин 

раванд» буда, «муаллифон ба зикри санад ва рақамҳои сард иктифо накарда, 

сарнавишти инсонҳоро мавриди баррасӣ қарор додаанд» [167], ки ба афкори омма 

таъсири мусбат дошт. Муаллифон тавонистаанд мушкилотро дақиқ дарёбанд, 

тафсир ва арзёбӣ кунанд, моҳият ва таъсири амалии онро ба ҷараёни зиндагии 

инсон нишон диҳанд. 

Ҳилолиён Аскар ва Ҳоҷӣ Содиқ дар ин очерк, пеш аз ҳама, хонандаро барои 

донистани ҳақиқати сарнавишти сокинони Кӯҳистони Масчоҳ раҳнамоӣ карда, 

хусусият, аҳамият ва оқибатҳои мусбату манфии ҳодисаи муҳоҷиратро 

боварибахш тасвир кардаанд. Сатрҳои зер, ки очерк бо он шурӯъ мешавад, дар 
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таъйиди мавқеи муаллифон аст. Онҳо навиштаанд: «Мо чор сол пеш дар Масчоҳи 

Кӯҳӣ будем. Бовар кунед, ки як кӯчаи хурди совети қишлоқи Масчоҳи нав 

(гарчанде ки ҳанӯз пурра насохтаанд) аз тамоми маркази райони кӯҳна авлотар 

аст. Масчоҳи нав ва Масчоҳи Кӯҳна аз якдигар на танҳо бо хонаҳою маданияти 

худ, киштзору маишати худ фарқ мекунанд, балки бо одамонашон низ тафовут 

доранд. Фақат дар давоми ду соли охир, ки масчоҳиҳо аз кӯҳсор ба дашт кӯчида 

омаданд, аз байни онҳо чӣ қадар соҳибони касбҳои гуногун баромаданд?» [159]. 

Вазъи иҷтимоию ахлоқии ду Масчоҳро тавсиф карда, муаллифон диққати 

асосиро ба ошкор сохтани моҳияти асосии сиёсати давлатии муҳоҷиркунӣ равона 

кардаанд. Худи унвонҳои қисматҳои очерк ҳадафи муқоисавӣ дошта, пеш аз ҳама, 

моҳияти инсонии ҷараёни муҳоҷирати масчоҳиёнро ошкор месозад. Масалан, 

унвонҳои қисматҳои гуногуни очерк, аз қабили «Ду Оббурдон», «Полдоракиҳо», 

«Шаъну шараф ба баҳодурон», «Ӯ дар куҷост?», «Шаккокӣ», «Замини 

ҳазориспандзор», «Дар колхозҳои ҳамсоя», «Халқ қарор мекунад», «Чӣ қадар 

инҳо аз онҳо фарқ доранд» ва «Дар ойинаи на он қадар дур» баёнгари воқеиятҳои  

иҷтимоие ҳастанд, ки тавсифи ҷомеъи вазъи иҷтимоиро, ки ба хонанда таъсири 

амиқи ҳиссӣ ва маънавию тасвирӣ мегузорад, фаро гирифтаанд. Фақат қисматҳои 

«Ду Оббурдон», «Полдоракиҳо» ва «Дар колхозҳои ҳамсоя» тасвири қиёсии вазъи 

иҷтимоии ба ҳам монанд ва мутафовите мебошанд, ки хеле огоҳона тавсиф ва 

тасвир шудаанд. 

Ҳилолиён Аскар ва Ҳоҷӣ Содиқ вазъи воқеии иҷтимоӣ ва маънавии ду 

Масчоҳро инъикос карда, андешаҳои худро оид ба омилҳои иҷтимоӣ ва 

иқтисодии тарзи номуносиби зиндагии Масчоҳи кӯҳӣ баён мекунанд. Дар ҷараёни 

таълиф муаллифон бевосита ба таҳлили қиёсии таърихиву иҷтимоӣ мепардозанд, 

ки бо ҳадафи бовар кунонидани омма роҳандозӣ шудааст. Ин муқоиса дар асоси 

далелҳо сурат гирифта, ҳам вазъи иҷтимоии сокинони Масчоҳи наву кӯҳӣ ва ҳам 

маънавии онҳоро равшан ифода мекунад. Масалан Ҳилолиён Аскар рӯзҳоеро, ки 

вазъи зиндагии сокинони Масчоҳи кӯҳиро меомӯхт, ёд карда чунин мегӯяд: 

«Таассуби динӣ чунон сахт буд, ки на қитъаҳои мавҷударо истифода мекарданду 

на барои худу авлодашон иқоматгоҳи мувофиқтаре бунёд». Ҳилолиён Аскар 
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сабаби чунин бетафовутиро аз мӯйсафеде мепурсад. Ӯ посух медиҳад, ки «хонаи 

ин дунё муҳим нест, одам бояд хонаи охиратро обод кунад» [154]. 

Бисёре аз қисматҳои очеркро метавон табсираи санадҳо унвон кард, ки 

Масчоҳи навро дар муқобили Масчоҳи кӯҳна пирӯз ва ормонгаро нишон 

медиҳанд. Вале ин муқаррароти айнӣ набуда, балки ба таври ҷомеъ гирдоварии 

аснодест, ки хонандаро на фақат аз як иқдоми бузурги инсонӣ бар манфиати 

инсонҳо огоҳ месозад, балки ӯро сӯйи ҷараёни неки ахлоқӣ ва майишии 

хусусияти ҷамъиятӣ дошта раҳнамоӣ мекунад. Ҳилолиён Аскар ва Ҳоҷӣ Содиқ аз 

аввал то охири очерк талош кардаанд, ки дар асоси санадҳо ва қиёсу муқобила 

чеҳраи ахлоқии тарафдорон ва муқобилони раванди муҳоҷиркуниро муҷассам 

созанд, ки аксаран хеле табиӣ ва диққатангез анҷом гирифтааст. Чунончи, дар 

қисмати «Бобо Сафар» рӯҳияи мардумро  байти зерини мардумӣ, ки муаллифон 

иқтибос кардаанд, табиӣ ва таъсиргузор ифода кардааст: 

  Мошина биёмадаст то рӯйи район, 

  Мо мебиравем хешу таборон хандон [159]. 

Вале дар очерк чеҳраи онҳое низ намоён аст, ки ба ҷараёни муҳоҷиркунӣ 

муқобил будаанд. Муаллифон бо усули қиёсу муқобила ва таҳлили иҷтимоии 

вазъи зиндагии мардуми кӯҳистони Масчоҳ ва Масчоҳи нав тавонистаанд 

хонандаро бовар кунонанд, ки интихоби Ҳукумат ва мардум дуруст ва созанда 

аст. 

Рӯйдодҳои таърихӣ ва онрӯзиро ба қалам дода, муаллифон бо ёрии санадҳои 

воқеӣ чеҳраи аслии тарафдорон ва муқобилони ҷараёни кӯчокӯчи масчоҳиёнро ба 

таври боварибахш инъикос кардаанд, ки ҳадафаш, чунон ки баъди гузашти 

чандин даҳсолаҳо Ҳилолиён Аскар гуфтааст, «ба зиндагии шоистатаре даъват 

кардани мардум» [154] будааст ва табиист, ки натиҷа ҳам ба даст омад. Дар очерк 

диққати муаллифон ба «натиҷаи ниҳоӣ» муҳоҷирати мардум равона карда 

шудааст. Онҳо аз рӯйи ҳамин меъёр дар асоси санадҳои воқеӣ ва қиёсӣ воқеияти 

зиндагии сокинони ду Масчоҳ-»муҳоҷирати масчоҳиёнро» ҳақ бароварда, 

хулосаашонро дар очерк исбот ҳам карданд. Ин ҳамон хулоса аст, ки 20-уми июни 
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соли 1991 Ҳилолиён Аскар дар посух ба суоли Пури Ҷаҳонгир (Низом Қосим – 

шарҳи мо) – «Ҳоло мардум ҳам дар Вахш ва ҳам дар Дилварзин – ба ватани 

ниёгони хеш, ба кӯҳистон майл доранд. Оё ин чун акси тарғиботи онвақтаатон ба 

Шумо сахт намерасад?» – гуфта буд: «Чаро? Охир, натиҷаи ниҳойӣ ба даст омад – 

ду дашти дар гузошта нообод, макони мору мӯрон имрӯз чӣ симое дорад! На 

фақат ин сарзаминҳо, балки мардумаш ба куллӣ дигар шуда. Ва, гумон мекунам, 

ба зодгоҳи бобоӣ рӯ овардани қисме аз онҳо низ табиист ва дар ин майл нишонаи 

созандагиро бояд дид. Яъне, ба ин восита кӯҳистон боз ободтар мешавад. Касоне, 

ки ба ин ҷо меоянд, ҳаргиз ба рӯзгори муҳаққари кӯҳистонӣ, ки он солҳо дошт, 

сохта наметавонанд ва зиндагии шоистаи инсонӣ бунёд мекунанд» [154]. 

Ибтидои солҳои 90-уми садаи гузашта зери таъсири ҷараёни «бозсозиву 

озодандешӣ» дидгоҳҳо оид ба масъалаи муҳоҷират тағйир ёфта буд. Баъзеҳо ба ин 

раванд назари манфӣ доштанд. Аз ҷумла дар мусоҳибаи ёдшуда Пури Ҷаҳонгир 

муҳоҷиратро ҳодисаи «дар бадали қурбониҳо зуҳур карда» [154] унвон карда, ба 

ин васила норозигиашро баён карда буд. Вале воқеияти дирӯз ва имрӯз ҳақиқати 

андеша, оро ва ормони муаллифони очерк, қаҳрамонони онон – Бобо Сафар, 

Михаил Покорний ва намояндагони халқҳои дигарро ба сароҳат таъйид менамояд. 

Муаллифони очерк симои Бобо Сафар, Климент, рӯҳи ҳамеша ҳозири шоири 

масчоҳӣ Юсуф Вафо – соҳиби шеъри «Эй ағба шунав…» ва ғайраро дар 

қисматҳои «Бобо Сафар», «Шаъну шараф ба баҳодурон», «Ӯ дар куҷост?» ва 

«Халқ қарор мекунад»- и очерк тасвир карда, ба ин васила рӯҳи тавоно ва нерӯи 

созандаи инсонҳои ояндабинро муҷассам сохтаанд. 

Бахусус, қисматҳои «Бобо Сафар» ва «Ӯ дар куҷост?» хонандаеро, ки 

ҳақиқати ин масъаларо донистан мехоҳад, бо воқеиятҳо ва фактҳое рӯ ба рӯ 

месозад, ки дар заминаи онҳо моҳияти он чӣ аз сари муҳоҷирон гузашта, барояш 

ошкор мегардад. Тавсифи иҷтимоиву таърихии ҷараёни муҳоҷиратро мундариҷаи 

очерк, бахусус қисматҳои дар боло зикршуда ташкил медиҳад. Таҳқиқ ва таҳлили 

ҷиддии илмӣ ва таърихи воқеиятҳои ҷараёни муҳоҷират бо тасвири муфассал ва 

бо далели вазъи иҷтимоӣ ва иқтисодии ду Масчоҳ ба анҷом мерасад, ки 
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қисматҳои «Шаъну шараф ба баҳодурон», «Инженери об боз пайдо мешавад» ва 

«Шаккокӣ» ҳамин равиши эҷодии муаллифонро тақвият бахшидааст. 

Қисмати «Чӣ қадар инҳо аз онҳо фарқ доранд»-и очерк ба навъе дар шакли 

бисёр ҷолиб андешаи муаллифонро ҷамъбаст карда, ба он тавсифоти иҷтимоии 

таърихии ҳиссӣ ва образнок мебахшад ва воқеиятро возеҳу хотирмон муҷассам 

месозад. 

Охирин қисмати очерк, ки «Дар оинаи на он қадар дур» номида шудааст, як 

навъ натиҷагирӣ аз мавзуву масъалаҳои баррасишуда буда, ормони муаллифон, 

муҳоҷирон ва хонандаро ифода ва ба тарбияи онҳое мусоидат менамояд, ки дар 

вазъи душвори иҷтимоӣ, вале умедворкунанда зиндагӣ ва фаъолият доранд. 

Зимнан бояд ёдовар шуд, ки ин очерк ифодагари бовар ва эътиқоди 

муаллифон ба сиёсати ҳукумати вақт дар роҳи таъмини некӯаҳволии мардуми 

кӯҳистон буд, ки воқеан ҳам ба ифодаи Ҳилолиён Аскар «зиндагии шоистатаре»-

ро барояшон ҳадя кард. Ҳамин андеша то охири умр Ҳилолиён Аскарро тарк 

накарда, умед доштааст, ки боз сари ин мавзуъ бозгардад, зеро «мавзуъ ҳаминро 

талаб» мекардааст. Ва «бар ин ақида будааст, ки «Масчоҳи кӯҳна бояд ноҳия 

шавад ва мардумаш шароити созгори кору зиндагӣ дошта бошанд» [154]. Ин 

умедвории рӯзноманигори дар ғами мардум ниҳоят дар давраи истиқлолияти 

кишвар ҷомаи амал пӯшид. 

Оҳангҳои асосӣ, унсурҳо, сохтор ва низоми очерки «Аз Масчоҳ ба Масчоҳ» 

чунин аст, ки аз назар гузаронидем. Ин асар очерки ҷомеъ буда, ҳар қисмати он 

дар таҳкими ғояи асосии очерк нақши созанда дорад. Муаллифон ин асарро аз 

сидқи дил навишта, рӯҳи публитсисти ҳақшиносу ояндабинро дар он ғунҷонданд, 

ки ҳадафаш пешрафти ҳаёти иҷтимоию фарҳангии ҷомеа мебошад. Дар очерк ҳар 

лаҳза, ҳар сатр ҷойгоҳи худро дошта, бо мазмуну мундариҷа ва ғояи умумии асар 

ҳамбастагӣ ва таносуби комил доранд. 

Дар заминаи тарзи содаи ифодаи мундариҷа ва ба лавҳаҳову ҳодисаҳо 

хусусияти  ёддоштӣ додани муаллифони очерк чанд нуктаи муҳимро оид ба 

масъалаи мавриди назар ва хусусияти хоси ин асари публитсистӣ метавон ироа 

кард. 
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Нахуст метавон гуфт, ки таҳқиқ ва таҳлили воқеиятҳо, санадҳо ва амалу 

кирдори одамон ба очерк хусусияти таҳқиқоти ҷиддии иҷтимоиву таърихиро 

дода, инъикоси ҳисомезу образноки воқеиятҳо ва аъмоли шахсиятҳои типӣ 

таъсири публитсистии асарро афзудааст, ки ин бармегардад ба тавоноии касбии 

муаллифони очерк. Чизи дигари муҳим ин аст, ки дар очерк на як паҳлуи 

ҳодисаҳои зиндагӣ, балки ҷанбаҳои иҷтимоиву ахлоқӣ ва иқтисодиву фарҳангӣ 

дар алоқамандӣ бо ҳам таҳлил ва арзёбӣ шуданд. Ин тарзи нигориш доир ба 

воқеиятҳои ҳаёти муҳоҷирон ва мушкилоти иҷтимоӣ тасаввуроти ҷомеъ ба вуҷуд 

оварда, моҳияти вазъияти иҷтимоӣ ва мавқеи шахсиятҳои ҷудогонаро ҳаматарафа 

ошкор менамояд. Аз ин ҷиҳат чунин осор «публитсистикаи хоси (на бадеӣ ва 

илмӣ) таърихи муосир»-ро ба вуҷуд оварда, афкори оммаро мутаваҷҷеҳи 

мушкилоти ҳаёти ҷомеа месозад [80, с. 65]. 

Дигар аз намунаҳои «публитсистикаи хоси таърихи муосир» (Е. П. 

Прохоров), ки ба қалами Ҳилолиён Аскар мансуб аст, очерки «Дасти сабуки 

Мушарраф» мебошад. Ин очерк низ мисли очерки «Аз Масчоҳ ба Масчоҳ» 

хусусияти хос дошта, бо фарогирии унсурҳои сохторӣ ва равиши хоси инъикоси 

сарнавишти инсон ҷолиби диққат мебошад. 

«Дасти сабуки Мушарраф» сарнавишти мушаххаси инсони соҳибкасб буда, 

ҳадафи он «ҷавононро бо ҳунарварони имрӯзаи мо шиносонидан» [128, с. 2] аст. 

Дар асар ба таври пай дар пай ҳамаи паҳлуҳои зиндагӣ ва фаъолияти шахсияти 

очерк аз равишҳои мусбат ва ибратангези зиндагӣ ва фаъолияти ӯ сар карда, то 

гароишҳои хоси ӯ дар амалу кирдор ва муносибат бо одамон дақиқ ва 

воқеъбинона ба қалам дода шудааст, ки барои ҷомеа ва низоми иҷтимоию 

иқтисодӣ муҳим ба шумор мерафт. Вале дар очерк нақш ва ҷойгоҳи шахсият дар 

истеҳсолот ва муҳити иҷтимоию иқтисодӣ дар ҷойи аввал гузошта шуда, рӯз ба 

рӯзу моҳ ба моҳу сол ба сол зинда ва таъсиргузор ба тасвир омадааст. 

Сарнавишти қаҳрамони асосии очерк духтур Мушаррафа Ҳасанова ва шахсиятҳои 

дигар бо таҳлили амиқ ва фардияти комилашон инъикос гардидааст, ки далели 

касбияти муаллиф дар шинохти инсон ва ҳаводиси мусбату манфии муҳити ҷомеа 

мебошад. Очерк хусусияти таҳлилию тарҷумаҳолӣ дошта, ин усули очеркофарӣ 
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барои инъикоси чеҳраи типӣ ва хусусиятҳои фардии шахсияти соҳибҳунар 

бевосита кӯмак намудааст. 

Хусусияти дигари муҳимми ин асари Ҳилолиён Аскар аз он иборат аст, ки 

амал ва кирдори як нафар фарди боҳунар аз назари иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ахлоқӣ 

инъикос ва арзёбӣ шуда, моҳияти шахсиятро ба таври ҷомеъ фаро мегирад ва 

ошкор месозад. Аз ин ҷиҳат сарнавишти инсони алоҳида хусусияти таъмимӣ 

/типпӣ/ пайдо карда, василаи тақвияти эътиқод ва боварҳои мардум ба амалу 

кирдори сутудании шахсиятҳо ва пайравӣ аз онҳо мегардад. Ба ин тартиб, 

пайванди таҳлили иҷтимоиву ахлоқӣ ва нақлу тасвири ҳисомези хушобуранг ва 

фасеҳ хусусияти асосӣ ва фарқкунандаи ин очеркро муайян ва мушаххас месозад. 

Дар эҷодиёти Ҳилолиён Аскар мавқеъ гирифтани ин хусусияти амалӣ ва 

эмпирикӣ ҳодисаи тасодуфӣ набуда, аз зеҳният, тамоюли идеологӣ ва қалбии ӯ 

маншаъ мегирад. Ҳоҷӣ Содиқ навиштааст, ки Ҳилолиён Аскар «бисёртар ба 

мавзӯъҳои рӯз ва ҳалталаб муроҷиат менамояд. Проблемаҳои нав, дарёфт 

намудани захираҳо, оммавӣ гардондани таҷрибаи пешқадам, ошкор кардани 

камбудиҳо ва нуқсонҳои кор, мустаҳкам намудани интизоми меҳнат, баланд 

бардоштани маданияти деҳот, тарбияи коммунистии меҳнаткашон – мавзӯъҳои 

дӯстдоштаи Аскар мебошад» [172]. Ҳадафи иҷтимоии мушаххас ва талаботи 

матбуоти давр ӯро водор мекард, ки навиштаҳояшро зинда ва таъсиргузор ба 

қалам диҳад, зеро онҳо ба омма нигаронида шуда, василаи таблиғотии давлат ва 

ҳизби ҳоким низ буданд. Аз ин ҷиҳат, бисёре аз навиштаҳои Ҳилолиён Аскар, аз 

ҷумла очерки «Дасти сабуки Мушарраф» хусусияти раҳнамоӣ ва ибратгирӣ 

доранд. Дар ин ҳол муалллиф, ки дар идораи рӯзнома кор мекард ва таҷриба ҳам 

андӯхта буд, ҳадафҳо ва вазифаҳои рӯзномаро дақиқ дарк мекард ва 

навиштаҳояшро ба ҳамин равиш мувофиқ месохт. Рӯзномаи «барои ҳама» ба 

ифодаи Е. П. Прохоров «чунин нашрияест, ки аксаран маводи хусусияти 

публитсистӣ доштаро фаро мегирад» [80, с. 66]. Ин гуна асарҳои Ҳилолиён Аскар, 

аз ҷумла очерки ёдшуда бо ҷиддияти таҳқиқу таҳлил, «воқеӣ будан» унсурҳои 

тасвирию тавсифӣ ва фардӣ тафовут доранд. «Воқеӣ будан» маънии ҷолибияти 

зоҳирии ҳарфҳо, тасвирҳо ва моҳияти фиребандаи воқеиятҳо ва шахсиятҳоро 
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надошта, балки бо тасвири воқеӣ ва ошкоро  моҳияти ҳодисаҳо ва амалкарди хоси 

инсонҳо, фардият ва бевосита, хусусияти ҳаётии таълифотро зоҳир кардан аст. Ин 

равиши эҷодӣ хусусияти осори публитсистии Ҳилолиён Аскарро муайян карда, то 

ҷое фарқияти касбиашро низ ҳамчун рӯзноманигор мушаххас месозад. 

Қабл аз эҷоди очеркҳои «Аз Масчоҳ ба Масчоҳ», «Дасти сабуки 

Мушарраф», «Тақдири арбоб» (бо ҳамқаламии М.Узоқов) «Духтур ва аҷал» ва 

ғайра, ки солҳои шасту ҳафтодуми садаи бист чоп шудаанд, Ҳилолиён Аскар ба 

маҳалли зист ва фаъолияти қаҳрамононаш сафарҳо анҷом дода, омӯхта, маводеро 

интихоб ва мавриди истифода қарор додааст, ки на фақат дар бораи чеҳраи 

иҷтимоию фарҳангии қаҳрамон маълумоти саҳеҳ медиҳанд, балки ҳодисаҳо ва 

шахсиятҳоро ба тарзи ҳиссиву хушобуранг инъикос карда, ба ин васила ҳодисаҳо 

ва хислатҳои шахсиятҳоро муҷассам сохтаанд. 

Ҳилолиён Аскар аз таърихи эҷоди очерки «Тақдири арбоб» ва дигар 

навиштаҳояш дар бораи Саидхоҷа Ӯрунхоҷаев ёд када навиштааст: «Одам 

ҳангоме ки пир мешавад, одатан ба ақиб баргашта ба роҳи тайкардаи зиндагиаш 

назар мекунад. Чӣ кардаасту чӣ накардааст? Корҳои савобаш кадоманду гуноҳаш 

кадом? Ман низ аз ҳамсолонам истисно нестам. Ва агар дар умрам корҳои хайре 

ба ҷо оварда бошам, яке аз муҳимтарини онҳо навиштани асар дар ҳаққи 

Саидхоҷа Ӯрунхоҷаев аст, ки бо тамоми буду вуҷудаш дӯстдору ғамхори 

валинеъмати башар – барзгар буд» [123, с.27].  

Чунин усули интихоб ва меъёри арзёбии фаъолияти инсон моҳияти осори 

публитсистии Ҳилолиён Аскарро шакл дода,  дидгоҳҳои иҷтимоӣ ва садоқат ба 

«инъикоси воқеияти соҳае, ки ба он алоқамандии тамом дошт» [80, с.67], моҳияти 

ҷустуҷӯҳои эҷодии ӯро муайян менамояд. Соҳае, ки дар солҳои шаст зиёд ба он 

таваҷҷуҳ дошт ва дар борааш навиштааст, хоҷагии қишлоқ ва шахсиятҳои 

намоёни ин соҳа буд. Очерки «Аз Масчоҳ ба Масчоҳ» аввалин навиштаи ӯ бо 

ҳамкории Ҳоҷӣ Содиқ дар бораи муҳоҷирати масчоҳиён буд. 

Ин очерк дар ҷойи холӣ ба вуҷуд наомадааст. Дар натиҷаи сафарҳо ба 

Масчоҳи Кӯҳӣ, мулоқот бо табақаҳои гуногуни аҳолӣ, омӯзиши санадҳои воқеӣ, 

вазъи иҷтимоии мардум ва таҳлилҳои қиёсӣ муаллифон ин очеркро навиштанд. 
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Ҳоҷӣ Содиқ ҷараёни омӯзишии фаъолияташонро дар таълифи ин очерк ба ёд 

оварда навишта буд: «Аз нахутин рӯзҳои азхудкунии дашти Дилварзин ман ҳар 

ҳафта ба замини навкорами Масчоҳи нав мерафтам. Ният доштам, ки бахшида ба 

корномаҳои баҳодурони заминҳои нав очеркҳо нависам. Аксар вақт Аскарро низ 

ҳамроҳам мебурдам. Зеро ҳис кардам, ки вай ҳам чунин азму ният дорад. Дере 

нагузашта дар газетаҳои «Тоҷикистони советӣ» ва «Коммунист Таджикистана» 

силсилаи очеркҳоямон ба табъ расид. Ҳамин тариқ, соли 1961 нашриёти «Ирфон» 

бо номи «Аз Масчоҳ ба Масчоҳ» маҷмӯаи очеркҳоямонро аз чоп баровард» [172]. 

Сафарҳои зиёд ба Масчоҳи Кӯҳӣ, ба Дилварзин, омӯхтани маҳал, шунидан 

ва донистани андешаи одамони табақоти гуногун оид ба вазъи зиндагиашон ва 

муҳоҷират  шоҳиди возеҳи фаъолияти ҳадафманди муаллифон дар эҷоди ин очерк 

мебошад, ки хусусияти хоси публитсистикаи муаллифонро нишон медиҳад. Ин 

асар гувоҳи заҳмати душвори рӯзноманигори заҳматкаш, иҷтимоъшиноси огоҳ, 

ҳунарманди асил, инсоне, ки бо кӯҳнагиву ақибмондагӣ муқобилат карда, 

ҳавохоҳи навию пешрафт будааст. Таносуби комили унсурҳое, ки ҳангоми 

таҳлили очерк ҷудо кардем, тасодуф набуда, савияи касбии муаллифонро дар 

шинохт ва таҳлили арзёбии воқеятҳои иҷтимоӣ собит месозад, ки барои дирӯз ва 

имрӯзу оянда низ арзишманд боқӣ мемонанд.  

Ба ин тартиб, тафсири яке аз паҳлуҳои фаъолияти Ҳилолиён Аскар номи 

инсонеро, ки барои саодатмандии мардум ранҷ мекашад, машҳур кардан, ба ин 

васила шахсиятро бо халқ наздик намудан, дар бораи ӯ чунон ҳикоят кардан, ки 

ҳисси тараҳҳуми мардум бедор шавад ва дар бораи чунин одам андеша намояд, 

иборат аз он аст. Аз ин ҷиҳат,  қаҳрамонони ӯ сарнавишти мураккаб ва гоҳо 

раҳмовар доранд. Масалан, Саидхоҷа Ӯрунхоҷаев дар очерки «Тақдири арбоб» ба 

осонӣ қаҳрамон нашудааст. Баъдтар, Ҳилолиён Аскар дар як ёддошташ 

навиштааст: «Дар соли 1955 дар бюрои кумитаи ҳизбии вилоят Ӯрунхоҷаев низ 

иштирок дошт. Бюро шикояти аз вай омадаро баррасӣ мекард. Чун ба ӯ сухан 

доданд, мисли ҳамеша аз ҷой бархост. Саросема нашуда тоқии чустияшро аз сар 

гирифту рӯи мизи дар канораш истода ниҳод ва дуру дароз ба он нигарист. Ман 

саропо гӯш шудам, чунки медонистам, раис ҳангоме ин тавр мекунад, ки изҳороти 
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муҳимме карданӣ бошад. Ӯрунхоҷаев дар вақти ба сухан оғоз намудан ҳам чашм 

аз тоқиаш намеканд, гӯё каломи мегуфтагияшро дар рӯи он навишта буданд» [123, 

с. 3]. Ӯ сухан мегӯяд. Дар суханронияш нуктаи муҳим ин буд: «… агар 

комиссияҳо дар шикоятҳои душманони ман ақалан як фоиз гапи ҳақро меёфтанд, 

маро тирборон кардан лозим буд. Лекин ҳар дафъа ҳам туҳмат  будани шикоятҳо 

ошкор мегаштанд. Аммо ба бӯҳтонгарон чорае дида намешуд ва боз онҳо ба кори 

сиёҳи худ идома медоданд» [123, с.4]. 

Дар очерк муаллифон санадҳои дақиқро аз рӯзгор ва фаъолияти Саидхоҷа 

Ӯрунхоҷаев меоваранд, ки бовар, эътиқод ва эътимоди хонандаро ба ҳақиқати 

сарнавишти ӯ меафзояд. Маҷмӯи санадҳои тарҷумаҳолӣ, таҳлил ва арзёбии онҳо 

дар шинохти моҳияти шахсияти очерк ва ҳадафи муаллифон нақши хос дорад. 

Эътимоднокии санадҳо ва ҳуҷҷатҳои тарҷумаҳолии очеркро ишораи ошкоро ва 

ҳадафманди муаллифон афзоиш дода, хонандаро бо сарчашмаи иттилооти 

дарёфшуда ошно месозанд. Дар очерк ошкоро ба ҳуҷҷатҳои ҳизбӣ ишора шуда, 

алоқаи бевоситаи Саидхоҷа Ӯрунхоҷаев бо шахсиятҳои машҳури сиёсию 

фарҳангӣ нишон дода шудааст, ки низ таъсири публитсиситии асарро афзудааст.  

Гоҳо санадҳое, ки бевосита аз забони Саидхоҷа Ӯрунхоҷаев нақл шудаанд, 

сарчашмаи баҳсу мунозира шуда, вазъи воқеии сатҳи роҳбарии он давраро ошкор 

месозанд. Мунозираи Саидхоҷа Ӯрунхоҷаев бо муншии ҳизб аз ҷумлаи ҳамин 

гуна омил аст, ки камбудии сатҳи роҳбарии ҳизбиро ошкор месозад, ки гоҳо 

монеи пешрафт мешавад. Пораи зер ҳамин гуна ҳадафи муаллифонро ифода 

мекунад. Саидхоҷа Ӯрунхоҷаев хитобан ба муншӣ мегӯяд: «… Дар вақти кишт 

кадомин бачаи аз шаҳр омада ва инструктори райком тасдиқгардида омада ба 

деҳқонони солор роҳу равиши корро ёд доданӣ мешавад. Ба гапаш гӯш накунӣ – 

виговор. Ҳангоми коркарди байни қаторҳо намояндаи райком омада маслиҳатҳое 

медиҳад, ки тухми пахта хандааш меояд. Гӯем, ки охир ту аз кӯчаи деҳқонӣ 

нагузаштаӣ, рафта сиёсати ҳизбро ба мардум фаҳмон, ки аз он дур нараванд, 

деҳқониро худамон мекунем, боз як виговор, замони ҳосилғундорӣ боз як 

намояндаи дигар меояд, ки кӯракҳои хомро ҳам чинеду планро тезтар иҷро 

кунед,… боз як виговор» [123, с.5-6]. 
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Донишмандон бар ин назаранд, ки «навиштани воқеият, ки хоси 

рӯзноманигорӣ аст, аксаран возеҳ сурат мегирад ва ҳақиқат ба василаи мушоҳида, 

ки ба шаклгирии бевоситаи таассуроту донишҳо дар бораи ҳақиқати воқеӣ 

мусоидат карда, дараҷаи олии тасаввуротро менамоянд ва вазъи гузариш аз 

мундариҷаи ҳиссӣ ба мантиқиро ифода мекунанд» [22, с. 89]. Ба ин далел, таъсири 

унсурҳое, ки дар очерки зикршуда таассуроти шахсии рӯзноманигорро ифода 

мекунанд, фарогир буда, эътиқодмандии хонандаро тақвият мебахшанд. 

Мушоҳидаҳо ба муаллифон имкон додааст, ки аёнияти тасвирро афзоиш дода, 

барои таъсирнокии зиёд замина ба вуҷуд оваранд ва он чиро ки дар очерк 

мушаххас аст, қобили эътимод созанд. Аз ин назар, бе муроҷиат ва такя ба 

таассурот, ба таҷрибаи шахсӣ эҷоди очерки комил номумкин аст. Мушоҳидаҳои 

шахсии арзишнок дар очерки «Аз Масчоҳ ба Масчоҳ» зиёд буда, гувоҳи маҳорати 

касбии муаллифон аст. 

Истифода ва коркарди маводи мушаххас ва боэътимод дар очерк барои 

тавсифоти равонии одамон мусоидат кардааст. Ба мухтасарӣ, ангоравӣ ва таълимӣ 

будани онҳо, ки барои аксари очеркҳои Ҳилолиён Аскар хос ҳастанд нигоҳ 

накарда, ба муаллиф имкон фароҳам овардаанд, ки ба хонанда вусъат ва 

болоравии пешрафтро дар Масчоҳи нав ва он чӣ куҳнаву хурофот аст, нишон 

диҳад. Зиндагӣ ва андешаи суннатии сокинони Масчоҳи Кӯҳиро бо дигаргуниҳое, 

ки дар муҳити иҷтимоию фарҳангии Масчоҳи нав ба вуҷуд омадааст, муқоиса ва 

муҷасам карда, муаллифон нақши манфии хурофот ва суннатгароии ҷоҳилонаро 

ба хонанда менамоянд, ки намунаи он андешаҳо бе эътибор донистани ободиҳои 

ин дунё ва обод кардани хонаи охират аз тарафи яке аз шахсиятҳои очерк 

мебошад [159]. 

Инъикос ва арзёбии масъалаи дар муқобили ҳам гузоштани харобии 

андешаҳои куҳнаи хурофотӣ, ки ба пешрафти ҳаёти ҷомеа халал мерасонанд, дар 

эҷодиёти Ҳилолиён Аскар собиқаи мушаххас дорад. Ҳанӯз ҳангоми дар Эрон 

фаъолият карданаш «Ёддоштҳои як нафар гуруснаро» навишт ва дар рӯзномаи 

вилоятии Шероз – «Сурӯш» чоп кард, ки дар он ду сохти иҷтимоӣ – низоми 

фарсудаи истисмори инсон ва пешрафтаи иҷтимоӣ бо ҳам муқобил гузошта 
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шудаанд [154]. Дар аввалин рӯзҳои фаъолияташ дар рӯзномаи «Тоҷикистони 

сурх» низ ҳамин мавзуъро дунбол карда, ҳикояҳои «Ҷаҳонгул ва Ҷаҳонафрӯз» ва 

«Пӯлод ва Дилбар»-ро чоп кард, ки вазъи иҷтимоӣ ва ахлоқии инсонро дар ду 

шароити ба ҳам зид ва мавқеиятҳои ахлоқии гуногун тасвир ва таҳлил кардааст. 

Дар очеркҳои «Аз Мачоҳ ба Масчоҳ» ва «Дасти сабуки Мушарраф» ин 

мавзуъ амиқтар ва бо санадҳои мушаххас ба тасвир омадааст. Дар фасли «Дар 

кӯчаи МОПР»-и очерки «Дасти сабуки Мушарраф» муаллиф барои чеҳраи 

шахсияти аслиро воқеӣ нишон додан, аз усули қиёси таҷридӣ ва муқобилгузории 

андешаи пешрав бо «урфу одатҳои кӯҳна» [122, с. 7] истифода карда, ба таърих 

руҷӯъ мекунад ва кӯтоҳандешии инсонеро пеши назари хонанда аён мекунад, ки 

агар Мушаррафи он вақт «нав таҳсили худро дар Институти тиббӣ ба итмом 

расонда» [128, с. 5] намебуд, фарзандашро аз даст медод. Баъди 21 сол аз нав 

такрор шудани ин ҳодиса ва тасвири он аз ҷониби Ҳилолиён Аскар ҳадафи 

амиқтаре дорад. Ин ҷо шахсиятҳо ҳамонҳое ҳастанд, ки яке модар буду агар 

Мушарраф намебуд, фарзандашро аз даст медод, дигаре ҳамон Мушаррафе, ки 

ҳоло табиби таҷрибаандӯхтаву баобрӯст ва боз духтари ҳамон модарро «ба 

мурдан намонд» [128, с. 6]. Дар очерк омадааст: «Ана, боз пас аз 21 сол дар ҳамон 

хона; ин дафъа пиразан мехост, ки набераи худро қурбони урфу одатҳои кӯҳна 

гардонад. «Чӣ ин урфу одатҳо дар вуҷуди баъзе одамон реша давондаанд, – дар 

айни кор аз фикр мегузаронд духтури панҷоҳсола, – ҳамин қадар гап мезанем, 

таъкид мекунем, боз бо раҳи кӯҳна мераванд» [128, с.7]. 

Бо ин усули тасвир ва фарогирии факту рақамҳо муаллиф тавонистааст 

чеҳраи шахсияти очеркашро амиқ ва боваркарданӣ ба қалам диҳад. Образи 

публитсистии қаҳрамони асосии очерк – Мушарраф Ҳасанова барои таъйиди ғояи 

очерк ва тақвияти моҳияти иҷтимоию фарҳангии он мусоидат намудааст. 

Ҳилолиён Аскар дар симои ин табиб намояндаи наслеро ба хонанда менамояд, ки 

ҷомеаро ба сӯйи равшанӣ раҳнамоӣ мекунанд. Барои собит намудани ҳадафаш 

муаллиф на фақат ба мантиқи таҳлилҳову муҳокимарониҳо такя намудааст, балки 

аз санадҳо ва воситаҳои тасвирии айнӣ низ фаровон истифода кардааст, ки нишон 

додан ва тавсифи амалкард, андеша, ҳолати равонӣ ва ҳиссии қаҳрамон ва ғайра 
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аз он ҷумла мебошад. Маҳз ҳамин унсурҳо ёрӣ расонидаанд, ки муаллиф чеҳраи 

айнии як нафар табиберо, ки дар муҳити пуртазоди иҷтимоиву фарҳангӣ зода 

шуда, тарбият ёфта, фаъолият менамояд ва ҳисси баланди худшиносии иҷтимоиву 

инсонӣ, масъулият дар назди ҷомеа, кӯшиши саҳм гузоштан дар пешрафти 

кишвар дорад, боваринок ба қалам диҳад. 

Ҳисангезӣ яке аз унсурҳои муҳимми публитсистикаи Ҳилолиён Аскар буда, 

онро «мантиқи ad populum (ба хонандагон)» шакл додааст. Ба ифодаи С. М. 

Виноградова вазифаи ин мантиқ «бедор кардани эҳсосоти аудитория мебошад. 

Ошкор аст, ки бовар ба хонанда ҳисси масъулияти ахлоқӣ, ифтихор, 

шарофатмандӣ, рафоқат ва ҳамраъйиро таҳрик мебахшад. Далелҳое, ки чунин 

хитобро фаро мегиранд, барои эътимод фазои мусоид ба вуҷуд оварда, 

муқовиматҳои имконпазири равониро, ки бо сабабҳои мухталиф ба вуҷуд меоянд, 

кам месозанд» [22, с.93]. 

Дар мақолаҳо ва очеркҳое, ки Ҳилолиён Аскар дар солҳои гуногуни садаи 

гузашта дар мавзуъҳои иҷтимоӣ навиштааст, вазъи ҳиссии аудитория, ҳамоҳангии 

кайфият ва эҳсосоти муаллиф, ки бо тамоюли ақидатӣ ва фарҳангиаш мутаносиб 

аст, ба эътибор гирифта шудааст, ки ҳадафи ҳамақида сохтани рӯзноманигор ва 

хонандаро дошта, то ҷое «нақши иҷтимоии ҳамхонӣ» [22, с. 93] дорад. 

Дар очерки «Духтур ва аҷал» сухан аз ҳисси ифтихоре меравад, ки 

мутахассис, духтури шӯравӣ ҳангоми ба эътимод ва бовари мардум сазовор 

шудан, таҷриба кардааст. Ҳамин гуна рӯҳияро лавҳае аз мақолаи «Муҳаббати 

касбу кор» низ ба вуҷуд меоварад, ки ба тариқи зайл аст: «Ин одами оддӣ ва 

бошарафи советӣ ҳамеша мувофиқи график кор карда, ҳаргиз онро вайрон 

наменамояд… Механики бошараф бо пули мукофоти гирифтааш патефон ва 

пластинкаҳои русӣ, тоҷикӣ ва ӯзбекӣ харид, ки ҳоло тамошобинони вай аз онҳо 

истифода мекунанд» [144]. 

Яке аз омилҳое, ки таъсири ҳиссӣ ва ҳуҷҷатии осори публитсистии 

Ҳилолиён Аскарро афзун сохтааст, ҳузури шахсияти рӯзноманигор дар матни 

асар мебошад. «Ман»-и муаллиф дар осори рӯзноманигорон ба таври гуногун 

зоҳир мешавад. Вале дар таълифоти Ҳилолиён Аскар муҳим он аст, «ман»-и ӯ – 
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инсони фаъол, ормонгаро, иҷтимоӣ ва ба пешрафти инсону ҷомеа сидқан 

ҳавасманд мебошад. Вай шодиву ғами худ ва ҷомеаро бо хонанда қисмат карда, 

бардошти худро дар ҳодисаҳое меғунҷонад, ки ӯро ба ҳаяҷон овардаанд. Аз ин 

назар, самараи шарики ҳиссӣ будан  дар таъсири осори рӯзноманигорӣ равшан ба 

назар мерасад ва рӯзноманигор дар матни асар аз он хабар медиҳад. Дар навбати 

худ, меъёри чунин гароиш ҳамеша натиҷаи андозаи таваҷҷуҳи рӯзноманигор ба 

воқеиятҳоест, ки ӯ иттилоъ додааст ё инъикос кардааст. 

Дар замина чанд очерке, ки Ҳилолиён Аскар дар бораи кӯҳшинос, муаллим, 

духтур, ҳунарпешаи театр навиштааст, бо оҳангнокии ҳисомезашон 

диққатангезанд. Иштироки бевоситаи муаллиф дар ҷараёни воқеиятҳо ошкор 

буда, диққати хонандаро ба худ мекашад. Масалан, дар очерки «Ҷӯянда-ёбанда» 

[Тоҷикистони советӣ.– 1965. – 13-уми октябр], ки аз ҳаёт ва фаъолияти геолог – 

Ҳафиз Латифов нақл мекунад, муаллиф бевосита дар ҷараёни корҳои ҷустуҷӯӣ ва 

геодезӣ иштирок карда, ҳақиқати сарнавишти қаҳрамонашро рӯи қоғаз меоварад, 

ки хеле ибратангез аст. Хонандаро муаллиф бовар мекунонад, ки хислати 

қаҳрамонашро тобоварӣ ва паси сар кардани душвориҳо такмил бахшидааст. Дар 

ин гуна осори Ҳилолиён Аскар яке аз омилҳои таъсирбахш фаъолиятмандии 

иҷтимоӣ ва ҳунарии муаллиф мебошад, ки таъсири амалии навиштаҳояшро 

афзудааст. 

Ба ин тартиб, дар замоне ки Ҳилолиён Аскар фаъолият менамуд, инъикоси 

ҳақиқати зиндагӣ аз тарафи рӯзноманигорон василаи таъсиргузори идеологӣ ва 

иҷтимоӣ буд. Аз ин ҷиҳат эътимоднокии маводи чопшуда маҳсули андешаи 

бошиддат ва мушоҳидаи бардавоми рӯзноманигор буд, ки аз тариқи дурбини 

ҳизбӣ назорат ва фармоиш мешуд. Ҳадафи аслии ҳамагуна мавод эътимоди 

оммаро ба оромонҳои пешқадам ва созанда зиёд ва ба ин васила  ба тарбияи 

муосирон мусоидат кардан буда, ҳамин омил унсурҳо ва сохтори мундариҷавии 

публитсистикаи Ҳилолиён Аскарро шакл додаанд. Тарзи тасвир ва фарогирии 

факту рақамҳо, ҳисангезӣ ва асоси ҳуҷҷатӣ аз вежагиҳои сохтори мундариҷавии 

осори публитсистии Ҳилолиён Аскар буда, ҳузури шахсияти рӯзноманигор 

ҳақиқат – монандӣ ва таъсиргузории онро афзудааст, ки бармегардад ба ҳунари 

нигорандагии муаллиф. 
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2.2. Чеҳраҳои иҷтимоӣ ва ташаккулу таҳаввули онҳо дар  

асарҳои алоҳида 

 

Таркиби «чеҳраи иҷтимоӣ» ё худ «типи иҷтимоӣ» хусусиятҳои хоси гурӯҳи 

иҷтимоии одамонро фаро мегирад. Ба андешаи Е. П. Прохоров «Он амалан дар 

ҳазорон чеҳра (башара), ки на ҳама вақт шинохтан ва донистанаш имконпазир аст, 

зуҳур мекунад, вале донистан ва коркарди муносибати амалӣ ва ҳиссӣ ба он лозим 

аст. Барои ин зарур аст дар асар, саҳнаҳо, лавҳаҳо ва чеҳраҳоро бо эътимоднокии 

ҳаётиашон публитсист дар ҳалқаи ҷузъиёти сужет тасвир кунад [80, с.228]. Аз ин 

ҷиҳат ҳақ ба ҷониби И. Усмонов аст, ки гуфтааст: «Публитсистика ҳамчун соҳа 

мақсад дорад ба ақлу биниш ва фаросати гирандагонаш ба воситаи образ не, ба 

воситаи воқеаи ҳақиқии нав таъсир расонда, барои муайян шудани ҷояш дар 

иҷтимоъ кӯмак кунад» [102, С.59-60]. 

Дар эҷодиёти Ҳилолиён Аскар ин қонунияти публитсистӣ бо тамоми маънӣ 

риоя шуда, типи иҷтимоиеро офаридааст, моҳияти онро муносибаташ ба кор ва 

ҷомеа муайян мекунад. Ин ҷо сухан дар бораи фаъолият, ҳадаф, натиҷа ва 

моҳияти иҷтимоии амалу кирдори инсон меравад ва дар ин самт публитсист бояд 

«корнома, рӯҳия ва ташаббускории шахсият»-ро [115, с.137] инъикос намояд. 

Дар ин замина боз ҳам очерки «Аз Масчоҳ ба Масчоҳ» ҷолиби диққат 

мебошад. Муаллифон вазифа ва ҳадафи эҷодии худро бомаваффақият ҳал карда, 

маҷмӯи омилҳои муҳиммеро ошкор кардаанд, ки василаи таъмини муваффақияти 

инсон дар заминҳои навкорами Масчоҳи нав бо дарназардошти вазъи табиӣ ва 

дигар махсусиятҳои дашти Дилварзин мебошад. Дар ин равиш моҳияти амалу 

кирдори чеҳраҳои иҷтимоии очерк мисли Бобо Сафар, Яъқуб, Имом Мӯъминов ва 

Муҳиддин бо нишон додани ташаббускориву рӯҳияи онҳо дар шароити душворе, 

ки фаъолияташон ҷараён дорад, ҷолиби диққат мебошад. 

Муаллифон шароити объективӣ ва субъективиро ба назар гирифта, саъй 

кардаанд, ки ба ҳамаи омилҳо баҳои ҷомеъ дода, бо ин усул масъалаи дар пеш 

гузошташуда – муҳоҷирати мардуми кӯҳистон ва ҷалби онҳо дар ободсозии 

биёбони Дилварзинро ҳал намоянд. Пораи зерин бо далелнокӣ ва ҳисомезӣ аз 
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фасли «Шаккокӣ»-и очерки «Аз Масчоҳ ба Масчоҳ» ҷолиби диққат мебошад: «… 

Имом Мӯминов ба ҳамин колхоз раис ҳам шуда буд. Чанд сол муаллимӣ низ кард. 

Чунон ки одамон мегуфтанд, аз як ваҷабӣ нони давлатро хӯрда, лекин ба халқ кам 

фоида мерасонад. Агар як тин манфиат оварад, ҳазор сум музд мегирад. Хулас, ки 

аз пайи кори осону сердаромад медавад. Муҳаммад Азизов аз вай ҷавонтар бошад 

ҳам, лекин аз ҷиҳати хислат фарқе надорад. Ҳар дӯи онҳо аз мухолифони ҷиддии 

мӯҳоҷират… 

- Майнаатро ба ҷояш мон, додарам, - шунида буд Яъқубамак аз онҳо, - 

биёбон агар нағз бошад, чаро худи ленинободиҳо онро обод намекунанду моро 

ҷеғ мезананд. Кадом оқил ҳамаи ин боғу роғро монда, ба дӯзахи рӯйи замин 

меравад? Гурусна намонда бошӣ, хонаат бошад, гову бузу гӯсфандат бошад. Боз 

чӣ даркор? Ана, бародарат Муҳиддинро бин. Ӯ ба ҳамин колхоз раис буд. Ҳоло 

раиси идораи гӯшту ширтайёркунии районамон. Чаро вай намеравад? Охир аввал 

ҳамин тавр одамҳо бояд раванд. Ана пешбинӣ, онҳо ҷои гармашонро хунук 

намекунанд. Одамҳои пухта медонанд, ки масчоҳӣ барои биёбон тавалуд 

нашудааст» [159]. 

Дар очерк муаллифон чеҳраи ҳолшинос ва ояндабини Яъқубро дар заминаи 

воқеияти он рӯзҳо тасвир карда, бо ин усул моҳияти амал ва кирдори тарафдорон 

ва муқобилони ин муҳоҷиратро ошкор намудаанд. Воқеияти ҳаёти иҷтимоӣ дар 

Масчоҳи нав чеҳраи аслии тарафдорон ва муқобилони муҳоҷиркуниро равшан 

таҷассум месозад, ки намунааш воқеияти зер аст, ки аллакай дар соли нахустини 

муҳоҷират рух додааст. Ҳилолиён Аскар ва Ҳоҷӣ Содиқ навиштаанд: «Ҳодисаи 

муҳимтарини соли нахустини муҳоҷират на танҳо аз афзоиши даромади колхоз ва 

аъзоёни он, ободонии биёбон, балки аз сабзиши худи одамон низ иборат буд. На 

танҳо писари Яъқуб амак тракторрон  гардид, балки бисёр ҷавонони дигар ҳам 

соҳиби ихтисосҳои гуногуне шуданд, ки дар Масчоҳи кӯҳна асло ба он муваффақ 

намегаштанд. Колхозчии одӣ, коммунисти фаъол Фозил Мирзоев он қадар нағз бо 

вазъият шинос шуда, нагз меҳнат кард, ки дар худи соли якум ба сардории 

бригада таъйин гашту дар соли дуюм ба ихтиёри ӯ 42 гектар пахтазорро доданд. 

Дигар колхозчии одӣ Тошеви комодонӣ низ ба сардории бригада таъйин гардид ва 
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64 гектар замин гирифт. Раиси пештараи колхоз Одинаев сардори участкаи 

сохтмон шуд ва роҳбарии даҳҳо нафар бинокор, инженеру техникаро ба ӯҳда 

гирифт. Инҳо одамони наве буданд, ки дар Масчоҳи нав ба воя мерасанд» [159]. 

Ба ин тартиб, дар очерк нақши чеҳраҳои фаъоли иҷтимоӣ дар тағйири 

дидгоҳҳо ба муҳоҷират бузург буда, ба эътибор нагирифтани воқеият «шаккокӣ ба 

ҳақиқат» дониста шудааст. Муаллифон бо тасвири қисмати инсонҳо саъй 

кардаанд, ки масъалаи роҳбарӣ ва хоҷагидорӣ ва амалкарди солеҳонаро дар 

биёбони Дилварзин ба миён гузошта, мавқеи омили инсонӣ – чеҳраҳои 

таъсиргузорро ба ин раванд ҳақшиносона ба қалам диҳанд. Аз назар гузаронидани 

масъалаҳои иқтисодӣ, хоҷагидорӣ ва фарҳангӣ дар очерк, нишон додани нақши 

омилҳои объективию субъективӣ дар пешрафти раванди муҳоҷиркунӣ таъсири 

маънавӣ ва ҳиссии очеркро афзуда, на фақат андешаҳои ислоҳотхоҳонаро ба миён 

гузошта, балки ба эҳсосоти хонанда низ таъсири амиқ мегузорад. Дар ҷараёни ин 

таъсиргузорӣ нақши шахсиятҳое мисли Яъқуб бузург арзёбӣ шуда, дар фасли 

«Замини ҳазориспандзор» аз раванди яксолаи тағйиротҳои баамаломада 

натиҷагирӣ шудааст, ки низ дар он рӯзгор барои омма намоди ибрат ва василаи 

раҳнамо буд. 

Дар ин ҳол Ҳилолиён Аскар ҳамчун рӯзноманигори иҷтимоъшинос чеҳраи 

ҷомеи иҷтимоии инсонро офаридааст, ки ҳамчун типи иҷтимоӣ дар натиҷаи 

таҳқиқу таҳлил ва фарогирии санадҳои зиёд шакл гирифтааст. Дар эҷоди ин гуна 

чеҳраҳо омилҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҳоким дар ҷомеа низ нақши хос 

дошта, таъсири онҳо ба фаъолияти Ҳилолиён Аскар низ чашмрас аст. Аз ин ҷиҳат 

муносибати иҷтимоиву таърихӣ ба воқеият, ба сарнавишти инсонҳо ва усули 

инъикоси он ҳадафи таблиғӣ ва маънавӣ дошта, бардошти хоси публитсистро аз 

воқеият тақозо мекунад. Шинохт ва  инъикоси дақиқи чеҳраҳои иҷтимоӣ вазъи 

давраи мавриди назарро низ барои омма равшан месозад. Илова ба ин барои ба 

тарзи комил дарк кардани моҳияти ҷараёни инкишофи ҷомеа, арзёбии амалу 

кирдори шахсони масъул ва таъсиргузор муҳим буда, ин амал бо фарогирии 

хислатҳои иҷтимоии типии ин гуна ашхос арзишманд ба назар мерасад. Аз ин 

ҷиҳат, «барои он ки воқеиятро дарк кард, бояд эҷодкорони онро низ донист» [80, 
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с.211] Чунки ин «эҷодкорон» дар шаклгирии воқеиятҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва 

фарҳангии замони зиндагӣ ва фаъолияташон бевосита саҳмгузор ҳастанд. Бинобар 

ин шинохт ва арзёбии чеҳраҳои иҷтимоии осори публитсистии Ҳилолиён Аскар 

ҳамчун субъекти муносибатҳои ҷамъиятӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ муҳим буда, 

маҳорати рӯзноманигор ва адибро дар ин самт бозгӯ мекунад. 

Таҳқиқ ва арзёбии нақш ва ҷойгоҳи чеҳраҳои иҷтимоӣ дар осори 

публитсистии Ҳилолиён Аскар муҳим буда, муаллифи ин гуна таълифот ба 

сарнавишт ва амалу кирдори ин афрод. пеш аз ҳама, ҳамчун субъекти иҷтимоии 

муҳит ва фазои иттилоотии Тоҷикистон нигариста, симои онҳоро дар асоси 

принсипи иҷтимоию ақидатии баҳодиҳии чеҳраҳои таъсиргузори ҷомеа таҷассум 

намудааст. Дар ин гуна осори Ҳилолиён Аскар моҳияти чеҳраи инсонӣ ва 

иҷтимоии қаҳрамонашро фазилатҳои иҷтимоӣ, ақидатӣ ва фарҳангӣ муайян 

мекунад, ки ҷузъи асосии садоқат ба идеалҳои ҳизбу давлат мебошад. Дар осоре, 

ки Ҳилоиён Аскар интишор додааст, чеҳраи иҷтимоӣ, пеш аз ҳама, «моҳияти 

ҷамъиятию коммунистӣ» [80, с. 215] дошта, ҷомеа бояд аз он ибрат гирад. 

Ҳамчунин, дар ин гуна таълифоти рӯзноманигор чеҳраҳо намоди арзишҳои волои 

сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеа буда, сарнавишт ва фаъолияташон намунаи 

ибрат аст. Ба ин далел, интихоб ва офариниши чеҳраи иҷтимоӣ ё фарҳангӣ дар он 

рӯзгор яке аз ҳадафҳои асосии матни таблиғӣ буд, ки воқеият ҳам дошт. 

Дар ин бахш ҷанбаҳои назарӣ ва амалии масъаларо ба эътибор гирифта, мо 

тарзи инъикоси чеҳраҳои иҷтимоиро дар таҷрибаи ҳунари публитсистии 

Ҳилолиён Аскар мавриди таваҷҷуҳ қарор додем. Дар ҷараёни таҳқиқ, таҳлил ва 

арзёбӣ масъалаи дар замон ва макони мушаххас арзёбӣ намудани ҳунари 

нигорандагии муаллиф дар офаридани чеҳраҳои иҷтимоӣ низ мавриди таваҷҷуҳ 

қарор дошт. 

Барои таҳқиқ, таҳлил ва арзёбӣ маводи дар рӯзномаҳои «Тоҷикистони 

сурх», «Ҳақиқати Ленинобод», «Тоҷикистони советӣ» ва китобҳои алоҳида нашр 

шуда, ки дар шинохти чеҳраҳои иҷтимоии офаридаи Ҳилолиён Аскар муассиранд, 

мавриди истифода қарор гирифтанд. 
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Аз ибтидои фаъолияти эҷодиаш бозтоби чеҳраҳои иҷтимоӣ дар эҷодиёти 

Ҳилолиён Аскар ҷойгоҳи хос дошта, дар ин боб дар жанрҳои гуногун таълифоти 

зиёде мерос гузоштааст. Таҳлили қиёсии маводи нашршуда далели он аст, ки 

усули тасвир ва бозтоби чеҳраҳои иҷтимоӣ дар нигориши Ҳилолиён Аскар тобеи 

мафкураи иҷтимоъгаро ва идеологӣ буда, ифодагари тамоюли таблиғии сиёсати 

матбуотии он давр мебошад, ки аз назари ҳунарӣ паҳлуҳои ҳам мусбат дораду ҳам 

манфӣ. 

Хусусиятҳои иҷтимоиву типии одамон, ки Ҳилолиён Аскар дар эҷодиёташ 

тасвир кардааст, саҳнаҳои ороишӣ набуда, балки натиҷагирии ниҳоӣ аз воқеияти 

зиндагӣ ҳам нестанд. Ӯ инсонеро бо хонанда рӯ ба рӯ мекунад, ки аз рафторк 

кирдор ва хислати хосаш ҷузъиёти гуногун гирдоварӣ шуда, дар асар чеҳраи 

фардиаш кушода мешавад. Каломе, ки дар ин маврид публитсист истифода 

кардааст, барои тасвиркорӣ ва баёни ҳисангези таассурот хидмат мекунад. Дар 

замина ин усули ороишдиҳӣ набуда, балки «ҳақиқати бадеӣ»-и дар қолаби асар 

нисбатан мустақил аст. 

Ин тарзи тасвири чеҳраҳои иҷтимоӣ аз хусусиятҳои умдаи эҷодиёти 

Ҳилолиён Аскар буда, аз оғоз то охирин рӯзҳои фаъолияташ бо ӯ ҳамроҳ будааст. 

Чеҳраи иҷтимоии «духтари қаҳрамони колхоз» - Дилором Қобилова дар мақолаи 

«Самараи меҳнати диловарона» [136] бо фарогирии ҷузъиёти амалу кирдори ӯ 

эҷод шуда, духтари қаҳрамони мушаххас, дар колхоз ва ноҳия «барои хонанда 

иҷтимоиву типӣ» менамояд [80, с. 235]. Ба эътиқоди Е. П. Прохоров мушкилоти 

ин чеҳра «Ҷойгоҳи худро дар сохтори андешаи хонанда пайдо кардан» буда, «ин 

тасаввуроти типикунонидашуда дар бораи хислати иҷтимоӣ дар фаҳмиш ва 

арзёбии атрофиён аҳамияти бузург касб мекунад» [80, с.235]. 

Очерки «Чӯпони ҳушёр» [Тоҷикистони сурх.– 1948.– 9-уми март] низ бо 

ҳамин усули типикунонӣ эҷод гардида, нақли мушаххаси образнок дар бораи 

шахси воқеӣ ва чеҳраи иҷтимоии типии инсони меҳнаткаш мебошад. Очерк 

ҳисангез буда, хонандаро ба ҳаяҷон меоварад. Муаллиф аз тариқи сарнавишти 

инсон маънӣ меофарад  ва роҳи ҳалли мушкилоти соҳаи чорводориро матраҳ 

месозад. Дар очерк масъалаҳои ҳифзи чорвои «сернаслу сергӯшт», бунёди 
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иқоматгоҳҳои зимистонаи чорво ва истифодаи босамари ширу гӯшт ба суди 

молии хоҷагиҳо ба миён гузошта шудааст, ки аҳамияти куллӣ дорад. 

Очерки «Қаҳрамони майдони меҳнат» [Тоҷикистони сурх.– 1948.– 25-уми 

март] низ чеҳраи иҷтимоии қаҳрамони ҷанг ва меҳнат Санг Муҳиддиновро, ки 

идеалаш садоқат ва фидокорӣ барои Ватан аст, бозтоб додааст. Вале ин очерк ва 

биёре аз дигар таълифоти Ҳилолиён Аскар, ки дар солҳои чилуму панҷоҳуми асри 

бист ба чоп расидаанд, аз нақли одӣ ва мушаххас иборат буда, умумияти бадеӣ ва 

ҳиссии тасвирӣ надоранд. Ин тарзи нигориш «ҳамеша ҳодисаи ғайри муқаррарӣ 

боқӣ мемонад ва бинобар ин ҳам аҳамияти иҷтимоӣ-педагогӣ надошта, нақши 

худро дар шаклгирии андешаву донистан аз даст медиҳад» [80, с. 235]. 

Бисёре аз чеҳраҳои иҷтимоиро, ки Ҳилолиён Аскар ҳамчун публитсисти 

иҷтимоъшинос ва хислати онҳоро чун публитсисти тасвиргар офаридааст, дар 

мутаносибии комил асарро такмил бахшидаанд. Аз ҷумла яке аз нахустин 

таълифоти ӯ дар бораи Саидхоҷа Ӯрунхоҷаев – «Тақдири арбоб», ки бо 

ҳамқаламии М.Узоқов навиштааст, бо ҳамин усул таълиф шудааст. Ин очерк дар 

соли 1964 дар шакли китоби алоҳида ба чоп расидааст. Ситоиши ҳизб ва роҳбари 

он Хурушёф хеле муболиғаангез буда, дар шинохти моҳияти аслии воқеиятҳои 

иҷтимоӣ ба муаллифон монеъ шудааст. Вале чизи муҳим ин аст, ки муаллифон 

дар асоси санадҳои воқеии зиндагинома ва фаъолиятҳои Саидхоҷа Ӯрунхоҷаев  

чеҳраи иҷтимоии ӯро воқеъбинона офарида тавонистаанд. Ин очерк аввалин 

кӯшиши Ҳилолиён Аскар дар офаридани чеҳраи воқеӣ ва хислати табии 

қаҳрамони меҳнат буд, ки минбаъд дар осори дигараш «Имзои шахсӣ» бо 

ҳамқаламии А.Шукӯҳӣ ташаккул ва таҳаввул пайдо кардааст. 

Ҳилолиён Аскар дар повести ҳуҷҷатии «Имзои шахсӣ» на фақат тарҷумаи 

ҳол ва нақши иҷтимоии Саидхоҷа Ӯрунхоҷаев, балки хислатҳои ӯро низ инъикос 

кардааст, ки яке аз махсусиятҳои асари публитсистӣ мебошад. Ба таври мушаххас 

офаридани хислати чеҳраҳои иҷтимоиро муҳаққиқон нишонаи истеъдод ва ҳунари 

публитсист ба шумор овардаанд [80, с.235]. 

Дар очеркҳо ва баъзе дигар осоре, ки дар онҳо Ҳилолиён Аскар чеҳраи 

иҷтимоии одамони касбу кори гуногунро ба тасвир гирифтааст, шахсият бо 
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хусусиятҳои хоси амалу кирдор, рафтор, рӯҳиёт, чеҳраи зоҳирӣ, тарзи гуфтор, 

қисмат, муносибат ба худ, ҷойгоҳаш дар зиндагӣ, муносибат ва алоқамандиаш бо 

одамон ва муҳит тасвир шудааст. Дар повести ҳуҷҷатии «Имзои шахсӣ» Саидхоҷа 

Ӯрунхоҷаев чеҳраи малмус (конкрет), таърихӣ, фарди зинда аст, ки ба ҷаҳони 

воқеӣ муносибати воқеӣ дорад. Ҳамин гуна хислат ӯро аз «балоҳои охирзамон» - 

туҳмату носипосӣ, фитнагариву даҷҷолӣ наҷот медиҳад. 

Дар очерки «Қасри арбоб» асосан талошҳои Саидхоҷа Ӯрунхоҷаев барои 

пешбурди соҳаи пахтакорӣ тасвир шудааст. Азобҳои рӯҳӣ, ки мундариҷаи 

равонии зиндагӣ ва фаъолияти ӯ буд, дар очерки зикршуда тасвир нашудаанд. Дар 

повести сонӣ бошад муаллифон бо ёрии «рӯзгори воқеии шахсият» [80, с.236] 

ҷойгоҳи иҷтимоии қаҳрамон ва моҳияти ҳастии инсонии ӯро муайян ва муҷассам 

намудаанд, ки гувоҳи касбияти онҳост. Дар тасвири онҳо моҳияти иҷтимоии 

фаъолияти Саидхоҷа Ӯрунхоҷаевро воқеияти рӯзгор ва амалу кирдори ӯ муайян 

мекунад. 

Тасвир кардан ва ба назари хонанда намудани таассурот ва он чи ки аз сари 

қаҳрамон гузаштааст, тарзи рафтор ва амалу кирдори он дар зиндагии шахсӣ ва 

фаъолиятҳои ҷамъиятиаш инъикоси ҳастии воқеии инсон буда, ба ифодаи Е.П. 

Прохоров «вуруди публитсистика ба ҷавҳари санъат» [80, с.236] аст. Дар ин ҳол 

публитсист он чиро ки хусусияти фардии инсонро ифода намекунад, аз баҳраш 

мебарояд. Аз ин ҷиҳат очерки «Тақдири Арбоб» талаботи Ҳилолиён Аскарро 

қонеъ намекард. Ба андешаи вай «Тақдири Арбоб» асаре буд чун дигар осори 

замони рукуд, ки масоили истеҳсолию сиёсиро дар навбати аввал қарор дода, ба 

олами маънавию иҷтимоии қаҳрамони худ қариб, ки дахл намекард [123, с.7]. 

Ҳилолиён Аскар акнун медонист, ки повести «Имзои шахсӣ»-ро, ба қавли ӯ, 

«бигзор ҳуҷҷатӣ ҳам бошад, ин тавр навиштан мумкин набуд» [123, с.7]. Акнун 

мебоист асаре навишт, ки аз назари тасвиркорӣ «хислати инсонро чун нур таҷаллӣ 

диҳад» [80, с. 236]. Бахусус, дар замоне ки дар насри бадеии публитсистии тоҷикӣ 

назари таҳқиқӣ ба воқеият қувват гирифта буд. 

Ба мушоҳидаи М. Шукуров дар солҳои шаст «Насрнависон, хусусан 

ҷавонон ба симои маънавии ҳамзамонони худ бештар чашми диққат духтанд. 
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Адабиёт ба ҷустуҷӯи маънавии ҳамзамонон, ба масъалаҳои муҳимми ахлоқи 

иҷтимоӣ бештар аҳамият дод. Дар натиҷа асосҳои таҳлилии наср зӯртар гардид» 

[117, с.79-80] ва ҷустуҷӯҳои Ҳилолиён Аскар идомаи ҳамин раванд буд, ки 

намунааш повести ҳуҷҷатии «Имзои шахсӣ» аст. 

Дар ин асар нақши ҷабҳаи публитсистӣ ба сифати як ҷузъи табии тасвири 

бадеӣ афзалият дошта, рӯҳи публитсистӣ дар зоҳир намудани олами ботини 

қаҳрамонони асосии повест ва мазмуни иҷтимоии андешаву оро ва ҳиссиёти ӯ 

таъсиргузор аст. Саидхоҷа Ӯрунхоҷаев дар ин повест шахсияти фаъол ва мубориз 

буда, муаллифон ба василаи таҳқиқи характер, амалу кирдор ва андешаву ороӣ 

қаҳрамони асар масъалаи нақши шахс дар ҷомеа ва муҳити иҷтимоиро ба миён 

гузошта, ба хубӣ ҳал намудаанд. Дар ин замина хусусиятҳои публитсистӣ ва 

унсурҳои очеркӣ бо тасвири бамуддао ва ҳисомез як шуда, ба муаллифон имкон 

додаанд, ки амалу кирдор, андешаву оро ва ҳиссиёти қаҳрамони асосии повестро 

ҷиддан ба муҳокима кашида моҳияти иҷтимоии фаъолияти ӯро муайян намоянд. 

Дар очерки «Тақдири Арбоб» унсури публитсистӣ василаи таблиғотии сирф 

қарор гирифта, нависанда бештар мафтуни зоҳири воқеиятҳои ҳаёт ва фаъолияти 

Саидхоҷа Ӯрунхоҷаев аст. Аз ҷумла наздикӣ ва шиносоии қаҳрамон бо роҳбарони 

ҳизбу давлати шӯравӣ ҳамчун мояи ифтихор ва сарфарозии қаҳрамон тасвир 

шудааст, ки хусусияти зоҳирнамоӣ дорад. Очерк хислати хос ва моҳияти амалу 

кирдори қаҳрамонро ба хонанда наменамояд. 

Повести ҳуҷҷатии «Имзои шахсӣ»-ро муаллифон гоҳ очерк ва гоҳ повест 

номидаанд, ки ба надонистани табиати эстетикии ин асар алоқаманд аст. 

Хусусияти жанрии ин асарро «дараҷаи иштироки мабдаи бадеӣ, таносуби мабдаи 

бадеӣ ва публитсистӣ» [117, с.82] муайян мекунад. Дар ин асар ҷанбаи бадеӣ 

пурқувват буда, хусусиятҳои очеркиро тобеи худ сохтааст. Ба ин далел 

М.Шукуров чунин асарҳоро повести публитсистӣ унвон кардааст [117, с.83]. 

Повести ҳуҷҷатии «Имзои шахсӣ» аз руҷӯи «Мактуб аз осмон» шурӯъ 

мешавад, ки дар тарзи нигориши муаллифон омезиши лиризм ва ҳуҷҷатписандии 

воқеиро нишон медиҳад. Ин боб асоси мустаҳками лирикию ҳуҷҷатӣ доштани 

повестро таъйид карда, таъсири публитсистии онро низ афзудааст. Дар ин боб як 
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лаҳзаи ҳисомези ишқварзии ду ҷавон ва дарёфти онҳо мактуберо, ки маҳбусе ба 

номи роҳбарони Иттиҳоди Шӯравӣ навишта ва аз раҳгузари онро ёфта хоҳиши 

«ба қуттии почтаи поезди Москва рафтаистода» партофтанро тақозо кардааст. Ин 

руҷӯи муаллиф, зикри лаҳзаи лирикӣ ва воқеияти зиндагии маҳбус, ки Саидхоҷа 

Ӯрунхоҷаев буд, асоси лирикӣ ва ҳуҷҷатию фактологии повестро қавӣ сохта, дар 

қисматҳои баъдии сужет дасти муаллифонро дар истифода ва корбасти 

ҳуҷҷатҳову фактҳо аз рӯзгори пурвоқеаи қаҳрамони асар дароз доштааст ва ин 

амалро гоҳо тавсифоти иҷтимоӣ тақвият бахшидааст. Ба ин далел, дар повести 

«Имзои шахсӣ» унсури публитсистӣ як ҷузъи таркибии бофти бадеии асар буда, 

баробари дигар ҷузъҳои он ба сифати василаи амиқ бурди таҳқиқи иҷтимоиву 

бадеӣ хидмат кардааст. 

Дар насри солҳои 60-уми садаи гузашта типи иҷтимоӣ ва хӯю хислати он 

равиши ҷустуҷӯҳои бисёре аз нависандагонро муайян кардааст. Ҳилолиён Аскар 

дар шинохт ва тасвири чеҳраи типии иҷтимоӣ пайрави ҳамин равия буд. Ӯ 

ҳамроҳи А.Шукӯҳӣ чунин хислатҳои инсонии Саидхоҷа Ӯрунхоҷаевро бозтоб 

дод, ки «хусусияти хоси хислати қаҳрамонро ифода мекарданд» [80, с.237]. Дар 

замина хонанда аз ин повест чеҳра, манзара, рӯҳиёт, суханронӣ, амалу кирдори 

қаҳрамонро мушаххас ба ёд мегирад. Муаллифон он чиро тасвир кардаанд, ки 

хостаанд. Онҳоро талаботи гирдоварии маъниҳое, ки бо ҳам алоқаманд будаанд, 

роҳбарӣ кардааст. Баъди гузашти беш аз сӣ сол Ҳилолиён Аскар ба тарзи 

нигориши ин асар ишора карда, таъкид кардааст, ки «Ӯрунхоҷаев на барои он 

машҳури даҳр гардид, ки 160 кило вазн дошту мӯйлаби ғафсу дароз дошт, балки 

барои он маҳбуби халқ шуду ҳанӯз ҳам аз хотирҳо намеравад, ки то мағзи 

устухонаш дӯстдори барзгар буд» [123, с.15]. Ин ишораи Ҳилолиён Аскар 

суханони зерини Л.Н.Толстойро ба ёд меорад, ки дар шинохти чеҳраи инсон 

тавсия карда буд: «Агар мунаққидони кӯтоҳандеш чунин биандешанд, ки ман он 

чизи ба худам писанд, яъне Облонский чӣ мехӯрад ва ё Каренина чӣ бару дӯш 

дорадро тасвир мекунам, онҳо иштибоҳ мекунад» [115, с.268-269]. 

Воқеан ҳам, чунон ки ишора шуд барои Ҳилолиён Аскар «160 кило вазн ё 

мӯйлаби ғафсу дароз»-и Ӯрунхӯҷаев муҳим набуд, балки ошкор намудани 



72 
 

«хислатҳои ботинии ӯ, ҷаҳону маънавиаш» муҳим буд, ки чеҳраи аслии инсонӣ ва 

иҷтимоии ӯро муайян мекард. Ба ин далел Аскар Ҳакимов [Аскар Ҳаким] чунин 

тарзи бархӯрди ҳунармандонаро ба сарнавишти инсон сабаби комёбии  

муаллифон дар ин повест донистааст [112, с.140]. 

Ҳилолиён Аскар ва Аминҷон Шукӯҳӣ дар эҷоди ин асар ба хусусияти 

ҳисангезии публитсистика такя карда, шароите ба вуҷуд овардаанд, ки хонанда 

моҳияти муносибатҳои ҷамъиятӣ ва маънии рафтори одамонро дар вазъиятҳои 

муайян дарк намояд. Онҳо таассуротеро ба вуҷуд оварда такмил бахшидаанд, ки 

он дар вазъиятҳои муайян ба вуҷуд омада шакл мегирад ва моҳияти иҷтимоӣ 

пайдо кунад. Ба ин мақсад дар повест саҳнаҳо, лавҳаҳо ва чеҳраҳо бо ҳадаф 

интихоб ва тасвир шудаанд. Чеҳраи инсонии Саидхоҷаро на вазифа, балки 

хидматҳои некаш, хулқу хӯй, амалу кирдор ва муносибаташ ба одамону муҳит 

мушаххас месозад. Муаллифон ба василаи тасвири воқеӣ ва андешидашуда 

чеҳраи инсонеро ба вуҷуд овардаанд, ки барои мардум қаҳрамони бебадал аст. 

Барои чунин муҷассам кардани чеҳраи инсонӣ ва иҷтимоии Саидхоҷа 

Ӯрунхоҷаев муаллифон, пеш аз ҳама, ба инъикоси фаъолияти иҷтимоии 

қаҳрамонон эътибор додаанд. Вале, ба пайбурди саҳеҳи Аскар Ҳакимов «ин кор 

фақат бо тасвири қаҳрамон дар муҳити ҳодисаҳои бузурги таърихию ҷамъиятӣ ба 

анҷом нарасида, нигориши олами модию маишӣ, рӯзгори ҳаррӯза, дилбастагиҳои 

вайро низ талаб дорад» [112, с. 142]. Дар таълифи ин асар ҳамин ҳадаф 

муаллифонро ба кашфи чеҳраи фардӣ ва иҷтимоии Саидхоҷа Ӯрунхоҷаев 

раҳнамоӣ кардааст. Хонанда бовар мекунад, ки Саидхоҷа дар муборизаҳои синфӣ, 

кашмакашу каҷфаҳмиҳои дохилӣ, беадолатӣ ва қадршиносию адолат обутоб ёфта, 

ба камол расидааст. Вазъи иҷтимоӣ ва ахлоқии ҷомеае, ки дар он зиста ва 

фаъолият кардааст, ӯро тавонманд, бебоку ҷасур, нотарс ва то ҷое якрав  

парвариш намудааст. 

Дар маҷмӯъ Ҳилолиён Аскар ва Аминҷон Шукӯҳӣ Саидхоҷа Ӯрунхоҷаевро 

ҳамчун роҳбари басо сахтгир ва одил тасвир кардаанд. Солҳо баъд Ҳилолиён 

Аскар чеҳраи инсонӣ ва иҷтимоии ӯро ба тариқи зер муаррифӣ кардааст. 

«Моликияти мардумро аз ҷону дил муҳофизат мекунад. Дар рафтори худ бо 
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калоншавандаҳои бехирад чандон баодоб нест. Барои ҳамин ҳам душманони 

зиёде дорад. Барои ҳамин чанд сол аз озодӣ маҳрум гашт, барои ҳамин ҳам 

шаттаҳои зиёде мехӯрад. Вале боз ош ҳамон ош асту коса ҳамон коса. Инро на 

фақат роҳбарони ноҳияву вилоят, балки ҷумҳурию Иттифоқ низ дарк кардаанд. 

Фаҳмидаанд, ки Саидхоҷа хор дошта бошад ҳам, ин хори гул аст. Неши занбӯри 

асал аст. Фоидаи ӯ аз зарараш ҳазорон маротиба зиёд мебошад» [123, 3]. 

Ҳилолиён Аскар солҳо баъд аз таълифи повести ҳуҷҷатии «Имзои шахсӣ» 

дар ёддоштгунае бо номи «Замини шӯру харбузаи ширин» қаҳрамонаш – 

Саидхоҷа Ӯрунхоҷаевро чунин тавсиф кардааст. Вале дар повест чеҳраи ӯ бо 

тамоми ҷузъиёташ тасвир шуда, моҳияти инсонӣ ва иҷтимоии шахсияти Саидхоҷа 

Ӯрунхоҷаевро менамояд, ки «шахси ташаббускори эҷодгар ва серғайрат» ба назар 

менамояд. Нависандагон ба воситаи ин очерк тавонистанд, ки аз роҳи таҳқиқи 

публитсистӣ чеҳраи барҷаста ва таъсиргузори иҷтимоии шахси воқеиро, ки дар 

ташаккул ва таҳаввули ҳаёти ҷомеа нақши муҳим дорад, ба вуҷуд оваранд.  

Дар тасвири Ҳилолиён Аскар ва Аминҷон Шукӯҳӣ чеҳраи инсонӣ ва 

иҷтимоии Саидхоҷа Ӯрунхоҷаев ҳамчун шахсияти дар ҳаёти ҷамъиятӣ 

таъсиргузор ташаккул ва таҳаввул пайдо карда, дар шаклгирии он ҷузъиёти ҳаёти 

хусусӣ низ аҳамият пайдо кардааст, ки таҷрибаи муҳим аст. Муносибатҳои 

бисёрпаҳлуи қаҳрамон бо атрофиён, роҳбарони ҳизбиву хоҷагӣ, зердастон ва 

хонавода, ёди гузаштагони некхислат чеҳраи инсонӣ ва иҷтимоии ӯро такмил 

бахшида, онро ҳамчун намунаи ибрат ба хонанда менамояд. Аз ин ҷиҳат моҳияти 

иҷтимоии сарнавишти қаҳрамони повест ба замони соат маҳдуд нашуда, имрӯз 

низ ҳамчун намоди созандагӣ ва ояндабинӣ метавонад мавриди таваҷҷуҳи омма 

қарор гирад. 

Осори Ҳилолиён Аскар дар солҳои гуногун дар рӯзномаҳои мухталиф чоп 

шуда, хонандаро бо инсонҳои ҷасуру андешаманд, навҷӯ ва дар ҳақиқат чеҳраҳои 

пешқадами ҷомеа ошно месозанд. Илова ба ин дар ин гуна осор чеҳраи 

ҳунармандона, ба тарзи хос офаридашудаи одамони беҳуда низ ба назар мерасанд, 

ки ба пешрафти ҷомеа дар вақташ монеаҳо эҷод карда будаанд. Нависанда 
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одамони пок, ободгар ва ояндабинро дар муқобили ин гуна афроди зиёновар 

гузошта, ба ин васила намоди ибрат пешорӯи омма намудор гаштааст. 

Бештарини одамоне, ки дар вақташ Ҳилолиён Аскар чеҳраи ононро бо 

сухани зебо ва ҳисомез гулдӯзӣ кардааст, қаҳрамон, соҳиби ҷоизаҳо ва аз ҳама 

муҳим сазовори эҳтироми халқ шудаанд, ки дар байнашон табибу геолог, олиму 

деҳқону ҳунарманд ҳастанд. 

Публитсисти машҳури рус А. Аграновский навиштааст, ки «Асоси 

публитсистикаро эътимоднокии муаллиф ташкил медиҳад. Эътимоднокии ғоявӣ. 

Вақте беҳтарин таълифот ба дунё меояд, ки рӯзноманигор битавонад фарёд занад: 

«Наметавонам хомӯш бошам!» «Бадаш он ки бигӯяд: «Метавонам хомӯш бошам». 

Ман ба публитсисте бовар мекунам, агар ҳис кунам, ки ӯро он чи ба ҳаяҷон 

меорад, ки дар борааш менависад. Чизе ки дар борааш меандешад. Муаллиф 

мавзуъро дирӯз фикр накардааст, ҳамеша дар андешаи мавзуи  ҳалталаб будааст» 

[4, с. 262]. Ё худ ба ифодаи И. Усмонов «публитсистика як жанр нест, балки 

мисли илм ва адабиёт соҳаи алоҳидаи эҷод аст ва ҳадафаш ба таври дуруст ва 

воқеӣ инъикос намудани ифактҳо ва ҳодисаҳост. Инчунин публитсист бо сухани 

ошкоро ё бо кинояву рамз воқеаҳоро таҳлил мекунад, баҳо медиҳад, то хонанда 

дарк кунад, ки ҳақиқат дар куҷост, муаллиф кадом ҳақиқатро дастгирӣ кардан 

мехоҳад» [117, с.144]. 

Ҳилолиён Аскар дар офаридани чеҳраҳои иҷтимоӣ бо ҳамин роҳ рафта, ба 

ин васила оид ба мушкилоти ҳаёти ҷомеа ҳеҷ вақт хомӯш набудааст. Дар радифи 

масъалаҳои истеҳсолӣ, кишоварзӣ, мактабу маориф, тиб ва ғайра доир ба 

фаъолияти шахсиятҳои ҷудогона очерку мақолаҳои зиёде навишта, хислат, 

шарофати инсонӣ ва амалу кирдори онҳоро ҷовидонӣ кардааст. Дар ин миён чанд 

очерке, ки муаллиф аз рӯзгор ва фаъолияти ашхоси соҳиби касбу кори гуногун 

навиштааст, ҷолиби диққат мебошад. 

Дар ин миён очеркҳои «Дасти сабуки Мушарраф», «Духтур ва аҷал», «Тоҷи 

кӯҳсор» ва «Аз Адрасмон то Алмаато» дар инъикоси чеҳраҳои одамони касбу 

кори гуногун қобили мулоҳиза мебошанд. Мо дар бораи очерки «Дасти сабуки 

Мушарраф» баъзе мулоҳизаҳоро дар боло баён кардем. Ҳоло вобаста ба тасвири 
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воқеии чеҳраи инсонӣ ва касбии ин табиби шинохта, ки Ҳилолиён Аскар анҷом 

додааст, чанд нуктаи дигарро низ баён карданием. Он чӣ дар сарнавишти ин табиб 

барои рӯзноманигор ва адиб муҳим будаасту ӯ онро оммавӣ накарда 

наметавонист, пеш аз ҳама, садоқати инсонӣ ва касбӣ ва муборизаи 

собитқадамона ба муқобили кӯтоҳандешиву хурофотпарастӣ буд. Дар матни ана 

ҳамин воқеият ӯ очерки масъалагузори чеҳранигории зикршударо навишт, ки дар 

он номи шифоёфтагон зикр нашудааст. Муаллиф сабаби ин амалашро чунин шарҳ 

додааст: «Ман дар ягон ҷои очерк номи шифоёфтагонро ба қалам намегирам. 

Мушаррафҷон ҳамин хел хост». Мумкин онҳо шарм кунанд, нағз нест, – 

дилсӯзона гуфт духтур ба ман, – аксарияти онҳо ҳоло ба урфу одатҳои кӯҳна 

пойбанд нестанд. Ман хоҳиши ӯро иҷро мекунам.– Ҳ.А. [128, с. 8]. 

Ин санад дар оғози очерк омада, баёнгари ҳисси баланди инсонии 

қаҳрамони очерк аст. Ба ифодаи дигар, беморон бо касе кор гирифтаанд, ки ҳам 

бемории онҳоро шифо мебахшад, ҳам шарафи инсониашонро ҳифз менамояд. 

Чунон ки мебинем, як паҳлуи мавзуи очерк ахлоқӣ буда, чеҳраи ахлоқии табибро 

ошкор мекунад, ки мусбат буда, аз вазифаҳои ахлоқии дар пеши ҷомеа 

гузошташуда берун меояд. 

Ҳамин тариқ, вазъи хурофотии дар ҷомеа бавуҷудомада, ки ба сиҳатии 

одамон таҳдид мекунад, муаллифро во доштааст, ки масъаларо то сатҳи умум 

бардошта, дар мисоли санади мушаххас ҳодисаи барои ҷомеа тақдирсозро матраҳ 

кунад. Ба ин далел, дар бораи табиб навишта, муаллиф худро ҳамчун публитсисти 

чеҳранигор муаррифӣ карда буд. Чеҳранигоре, ки одамони ба ҷомеа муҳимро ба 

ҷомеа ва ҷомеадорон менамуд. Бинобар ин ҳам дар вақташ ин гуна очеркҳои ӯ 

писанди хонанда буд ва ҳоло вақте онҳоро қироат мекунед мутааллиқ ба имрӯзу 

фардо  буданашон низ мушаххас аст. 

Ниҳоят, масъалаи дигаре, ки дар ин очерк барои чеҳраи меросии 

қаҳрамонашро кушодан рӯзноманигори публитсистро гирифтор доштааст, 

нотавонбинӣ ва кӯтоҳандешии баъзе табақоти ҷомеа буд, ки «пеш аз мӯҳлат 

барфи пирӣ»-ро [128, с. 15] барояш ҳадя овард. 
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Ҳилолиён Аскар сарнавишти талхи падари қаҳрамонаш – Муҳаммад 

Ҳасановро, ки дар солҳои зулми сталинӣ рӯзноманигор, муассиси аввалин 

рӯзнома дар Ленинобод (Хуҷанди имрӯза) ва ҷонишини Вазири маорифи ҷумҳурӣ 

буда, қурбони дасисаҳои сиёсӣ шудааст тасвир карда, дар баробари намудани 

чеҳраи мусбати падару фарзанд масъалаи арзиши шахсияти инсонро ба миён 

мегузорад, ки ҳифзи он ҳифзи амнияти интелектуалии миллат аст. 

Шояд агар Ҳилолиён Аскар имрӯз зинда мебуд, суханони зери А. 

Аграновскийро такрор мекард: «Дар зиндагии нависандаи рӯзноманигор ҳолате 

мешавад, ки аз ба канор гузоштани мавзуъ шод мешавад, вале мавзуъ ӯро раҳо 

намекунад. Ба назар менамояд, ки ту ҳама чизро тавонистию гуфтӣ, вале воқеияти 

зиндагӣ туро ба он боз мегардонад» [4, с. 261]. Ҳамин тавр ҳам шуд. Сарнавишти 

пуршебу фарози Мушаррафа, муносибати ҷомеа ба чеҳраҳои касбӣ ва камиву 

костиҳо дар ин раванд, боз ӯро сари сарнавишти табиби дигар – Камол Охунов ба 

андеша бурд ва очерки «Духтур ва аҷал»-ро эҷод кард. 

Дар очерки «Духтар ва аҷал» хидматҳои бесобиқаи табиб Камол Охунов 

тасвир ва таҳлил шуда, чеҳраи инсонӣ ва касбии ӯ дар ҷараёни воқеаҳо – шароити 

вазнини солҳои сӣ, талошҳояш барои соҳиби касб шудан, иштирок дар ҷанги 

ҷаҳонии дувум ва бозгашт ба соҳаи тандурустӣ, хидмати содиқона ба халқ ва ба 

мукофотҳои олӣ, аз ҷумла унвони Қаҳрамони меҳнат сазовор шуданаш арзёбӣ 

шудааст. Фаъолияти содиқона ва ба нафъи мардум чеҳранамои ӯст. Дар заминаи 

ин очерк метавон гуфт, ки ҳадафи аслии Ҳилолиён Аскар аз таълифи чунин осор 

интишор додани ном ва таҷрибаи қаҳрамононаш аст, ки ба нафъи мардум меҳнат 

мекунанд. Чунин чеҳраҳоро ба халқ қарин сохта, дар бораи онҳо ба тарзе нақл 

кардан, ки тараҳум ва шафқати оммаро барангезад. Барои ба ин ҳадаф расидан 

Ҳилолиён Аскар аз омилҳои ҳунарӣ кор гирифта, чеҳраи қаҳрамонаш – табибро 

дар заминаи воқеиятҳои рӯзмара ва муносибатҳои байниҳамдигарии табибу 

беморон, роҳбарону корафтодагон таҷассум менамояд. Дар ин ҳол рӯҳияи 

қаҳрамон беш аз ҳар чизи дигар чеҳраи ӯро муаррифӣ мекунад, ки муборизаи 

навию кӯҳнагӣ, рӯҳи устувор ва нотавониро нишон дода, ба пешрафти ҷомеа 

муосидат мекунад. 
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Ҳамин тариқ, аз таҳлил ва арзёбиҳои масъалаҳои мавриди назар метавон ба 

ин натиҷа расид, ки унсурҳо, сохти мундариҷавӣ, тарзи офариниши чеҳраҳои 

иҷтимоӣ ва зинаҳои ташаккулу таҳаввули он хусусияти публитсистии осори 

рӯзномавӣ ва бадеии Ҳилолиён Аскарро муайян карда, дар айни ҳол гувоҳи 

савияи касбӣ ва ҷомеашиносии муаллиф дар шинохти воқеиятҳои замони 

фаъолият ва зиндагияш ҳаст. Таҷрибаи эҷодии Ҳилолиён Аскар дар заминаи 

таълифи очеркҳо, аз ҷумла очерки «Аз Масчоҳ ба Масчоҳ» далели он аст, ки вай 

барои такмили сохтори ин жанр аз унсурҳо, сохтор ва низоми тасвири 

ҳунармандона истифода карда, ба ин васила ғояи асосиро, ки пешрафти ҳаёти 

иҷтимоию фарҳангиии инсон ва ҷомеа аст, мутаоносибан ироа кардааст. 

Тамоюли хоси публитсистии Ҳилолиён Аскар тарзи тарзи офариниши 

чеҳраҳои иҷтимоӣ ё типи иҷтимоӣ низ хеле равшан ифода мекунад. Дар ин равиш 

публитсист тарзи хоси нигориш дошта, моҳияти амалу кирдори инсон ва мавқеи 

ҷамъиятии он меъёри назар ва усули тасвири ӯст. Ҳ. Аскар дар натиҷаи 

мушоҳидаҳо ва бархӯрдҳо бо воқеиятҳои зиндагӣ ба офариниши чеҳраи ҷомеи 

иҷтимоии инсоне даст ёфтааст, ки дар пешрафти ҷомеа нақши калидӣ дошта, дар 

фазои иттилоотии рӯзгор субъекти муҳим будаанд ва ҳастанд. 
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БОБИ III 

ҶОЙГОҲИ ПУБЛИТСИСТИКАИ БАДЕӢ ДАР ЭҶОДИЁТИ НАВИСАНДА 

 

3.1. Ҷанбаи публитсистии осори бадеии адиб 

 

Яке аз хусусиятҳои насри нави ба истилоҳ реалистии тоҷик аз оғози 

пайдоиш ҷанбаи публитсистии он буда, дар эҷодиёти нависандагон «мувофиқи 

майлу рағбатҳои фардӣ ва сабку услуби ҳар кадоми онҳо» [119, с.73] зоҳир 

шудааст. Эҷодиёти Ҳилолиён Аскар низ зери таъсири ин раванд ташаккул ва 

таҳаввул ёфта, баъзе хусусиятҳои онро фаро гирифтааст. 

Ҳилолиён Аскар дар баробари фаъолияти рӯзноманигорӣ аз оғози 

фаъолияти эҷодиаш ба офаридани осори бадеӣ низ машғул будааст ва дар замина 

«қиссаи адабии вай таҳти унвони «Ёддоштҳои як гурусна» аввалин намунаи 

чунин осор шинохта шудааст, ки аввали солҳои чилуми садаи гузашта дар Эрон 

нашр гардидааст [167]. Баъди ба Шӯравӣ паноҳанда шудан ва Тоҷикистонро 

маҳалли зисту фаъолият қарор додан Ҳилолиён Аскар дар баробари фаъолияти 

рӯзноманигорӣ, бевосита ба эҷоди осори бадеӣ низ пардохтааст. Аввалин намунаи 

ҳикояҳояш дар рӯзномаи «Тоҷикистони сурх» чоп шудааст, ки ҳикояҳои 

«Ҷаҳонгул ва Ҷаҳонафрӯз», «Шартбандӣ» ва «Пӯлод ва Дилбар» аз ин ҷумла 

буданд. 

Ҳилолиён Аскар аксари таълифоташро, ки дар рӯзномаҳову маҷаллаҳо чоп 

шудаанд, дар шаклу анвои публитсистӣ таълиф кардааст. Қисми зиёди осори 

бадеиаш низ ифодакунандаи андешаҳои хоси публитсистии ӯ буда, тӯли солҳои 

гуногун дар жанрҳои мухталиф навишта шудаанд. Нахустин ҳикояҳояш, ки дар 

матбуоти даврии Тоҷикистон чоп шудаанд ва мо дар боло зикр кардем, моҳияти 

иҷтимоӣ дошта, хусусияти таблиғии публитсистикаи ӯро нишон медиҳанд. 

Масалан, ҳадафи аввали ҳикояи «Ҷаҳонгул ва Ҷаҳонафрӯз» баёни ҳақиқати 

сарнавишти ду инсонест, ки дар шароити гуногуни иҷтимоӣ дар кишварҳои 

мухталиф – Эрон ва Иттиҳоди Шӯравӣ зиндагӣ кардаанд. Ҳадафи аввали он ба 

андешаву орои хонанда таъсир гузоштан, дувум ҷалби афкори оммаи васеъ ба 
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масъалаи озодии инсон ва ниҳоят собит кардани ҷинояткорӣ дар ҳаққи инсон дар 

кишваре ва ҳимояи ҳуқуқҳои инсон дар кишвари дигар. Ҳадафи аслии нависанда 

дар эҷоди ин ва  дигар ҳикояҳои дар ин давра навиштааш, пеш аз ҳама, нишон 

додани даҳшат ва беқонуниятӣ (дар Эрон) ва саодату амнияти инсон (дар 

Шӯравӣ) мебошад, ки ҷанбаи амиқи публитсистӣ дорад. 

Ҳилолиён Аскар дар осори бадеиаш барои тақвият додани ҷанбаи 

публитсистӣ «дар як вақт андеша ва таассуротро шакл дода», ба ин васила таъсир 

ва натиҷаи амалии онро афзоиш медиҳад. Дар ҳикояи «Пӯлод ва Дилбар», 

нависанда ҳамин гуна мақсад гузошта, чеҳраи ду шахси хӯю хислат ва амалу 

кирдорашон ба ҳам муқобилро меофарад. Пӯлод дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона 

иштирок намекард, ба ин далел Дилбар, ки ба сохти иҷтимоӣ содиқ аст, ба ӯ 

муҳаббат надорад. [Тоҷикистони сурх.– 1948.– 14-уми сентябр]. Ин тарзи тасвир 

моҳияти иҷтимоӣ ва ахлоқӣ дошта, бар як будани манфиати шахсу давлат (ҷомеа) 

таъкид дорад. 

Дар замоне, ки Ҳилолиён Аскар аввалин намунаҳои осори бадеиашро ба чоп 

расонидааст, тамоюли публитсистӣ дар насри тоҷикӣ густариш ёфта, мубоҳисоти 

тезу тунди иҷтимоиро дунбол мекард. Хусусияти осори дар ин давра 

таълифкардаи нависандаро на таҳқиқи бадеӣ, балки нақли пурҳарорат ва гоҳо 

сиёсатомехтаи ҳиссиётомези публитсистӣ муайян мекунад, ки намунааш ҳикояи 

«Шартбандӣ» [Тоҷикистони сурх.– 1948.–10-уми феврал] мебошад. 

Соли 1964 нахустин маҷмӯаи ҳикояҳои Ҳилолиён Аскар бо номи «Нозанин» 

чоп шуд, ки дар онҳо таҳқиқи ҳиссиётомези публитсистии воқеият нуфуз дошт. 

Фазлиддин Муҳаммадиев дар бораи ҳикояҳои Ҳилолиён Аскар сухан карда, 

навиштааст, ки ҳикояҳои нависанда «аксаран ба мавзуи оила ва ишқ, вафодорӣ ва 

қарзи виҷдон, рафоқат ва дӯстии одамон, алалхусус насли ҷавон бахшида 

шудаанд. Хеле хуб аст, ки муаллиф ба ҳар чи амиқтар ва пурратар кушода додани 

эҳсосоти қаҳрамонаш кӯшиш менамояд. 

Ҳамаи ҳикояҳоро қатъи назар аз мавзуи онҳо ва характери воқеаи баёншуда 

кас бо мароқи афзоянда мехонад, ки ин аз ҳусни онҳо гувоҳӣ медиҳад. «Дар 
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канори чашма», «Ишқ ва хиёнат» ва «Нишони одамият», ба фикри ман, аз ҳамин 

қабил ҳикояҳои шавқовар мебошанд» [165, с. 273]. 

Ҳикояҳои нависанда зери таъсири раванди иҷтимоъгароӣ, ки дар насри 

тоҷикии солҳои панҷоҳуму шастуми садаи гузашта нуфуз дошт ва  тадриҷан аз он 

фосила мегирифт, эҷод шудаанд. Ин даврае буд, ки ба тақозои замон (саҳеҳтараш 

тақозои сиёсати давр) ва талаби ҳаёт ҷанбаи публитсистӣ дар насри тоҷикӣ 

тадриҷан нуфуз пайдо мекард ва паҳлӯҳои мусбат ҳам дошт. Ба андешаи М. 

Шукуров «Дигаргуниҳои ҷиддие, ки аз охири солҳои панҷоҳ ва дар давоми 

солҳои шаст дар наср рӯй доданд, хусусан дар маркази диққат қарор гирифтани 

масъалаҳои ахлоқи иҷтимоӣ ва ба ин муносибат, ба симои ҳамзамонони худ 

бештар чашми диққат дӯхтани нависандагон боиси ин шуд, ки мавқеи мабдаи 

публитсистӣ дар асари бадеӣ низ то андозае тағйир ёфт, муайянтар ва конкреттар 

ифода гардид» [117, с.80]. Дар ҳақиқат маҳз дар ҳамин давра нақши ҷанбаи 

публитсистӣ дар асари бадеӣ, аз ҷумла осори бадеии Ҳилолиён Аскар ба сифати 

як ҷузъи табиии тасвири психологӣ торафт муайянтар ва равшантар зоҳир шуда, 

рӯҳи публитсистӣ воситаи муҳиме дар ошкор сохтани олами ботинии инсон ва 

мазмуни иҷтимоии фикру ҳиссиёти ӯ мегардад. Маҷмӯаи ҳикояҳои Ҳилолиён 

Аскар «Нозанин» ҳамин дигаргуниҳоро дар худ таҷассум карда буд. 

Ҳилолиён Аскар, ба ифодаи мунаққиди рус, Борис Панкин «нависандаи 

рӯзномайӣ» («газетный писатель») буд ва «аз хизмати матбуот ба адабиёт 

омадааст» [76, с.283]. Бештарини таълифоташ, ки дар васоити ахбори омма 

интишор ёфтаанд, масъалаҳои муҳимми ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро 

инъикос карда, ҷанбаи амиқи публитсистӣ доштаанд. Таъсиргузории публитсистӣ 

хусусияти асосии эҷодиёти ӯро муайян карда, дар ҳикояҳову повестҳо ва 

романҳояш, ки баъзеи онҳоро ба ҳамқаламии А.Шукӯҳӣ навиштааст, равшан ба 

назар мерасад. 

Муҳаққиқи рус Е. П. Прохоров дар мавриди осори бадеии ҷанбаи 

публитсистидошта фармудааст: «Мушаххасоти бадеӣ хусусияти дигар дорад, бо 

мавзуи хос сари кор мегирад ва онро ба тарзи хос эҳё менамояд. Публитсист 

илова ба ҷаҳонбинӣ бояд ҷаҳоншиносии одамонро, ки ба василаи интишори асаре, 
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ки таърих, лаҳзаҳо ва тазодҳои зиндагӣ дар он инъикос мешавад ва ба паҳлуи 

ҳисангезии тафаккур таъсир мерасонад, ташаккул диҳад. 

Барои ҳамин аз публитсист маҳз чунин маърифате талаб карда мешавад, ки 

илова ба мушаххасоти иҷтимоӣ барои инъикоси саҳнаҳои мушаххаси ҳаёт имкон 

фароҳам оварад. Чунин маърифат ба фанни хоси санъат алоқаманд аст» [80, с. 23]. 

Г. Н. Поспелов ба ин назар аст, ки «Фанни маърифат барои санъат фақат он чи 

метавонад бошад, ки бо ҳаёти иҷтимоии одамон алоқаманд аст. Ин, пеш аз ҳама, 

худи одамон бо паҳлӯҳои моддӣ ва маънавии муносибатҳои иҷтимоияшон. Ин 

ҳамаи он чизест, ки дар зиндагии одамон, амалҳо, андешаҳо, таассурот, тарзи 

зиндагӣ, шароити муҳити онҳо ҳаст ва муносибатҳои истеҳсолӣ, иқтисодӣ, 

ҳуқуқӣ, сиёсиву хусусиятҳои хоси миллӣ ва таърихии онҳоро ба вуҷуд меоварад». 

Аз ин тафсир муҳаққиқ ба хулосаи зер омадааст: «Мавзуи санъат ин дарки 

ақидатии (идеологическая) хусусияти зиндагии одамон ва алоқамандиҳои он бо 

махсусиятҳои мавҷудияти табиат мебошад» [78, с. 205, 215] 

Таркиби «дарки мафкуравӣ» дар замони Шӯравӣ «чароғи сабз» барои 

қаламкашон ва рӯзноманигорону нависандагон буд. Ҳунари нависандагии 

Ҳилолиён Аскар низ дар ҳамин муҳит ташаккул ёфта, бевосита тобеи хостҳои 

муҳит ва сиёсати ҳоким дар соҳаи адабиёт буд. Аз ин ҷиҳат нависанда дар осори 

дар жанрҳои гуногун, аз ҷумла ҳикоя таълифкардааш тезу тундии публитсистӣ ва 

офаридани образи шахсияти фаъол ва муборизро қатъан риоя кардааст. 

Аз ҷумла дар ҳикояи «Нозанин» муаллиф саъй кардааст, ки амалу кирдор, 

фикру андешаҳои ҳисангези шахсиятҳои ҳикояро дар алоқамандӣ бо зиндагии 

иҷтимоии онҳо ба қалам диҳад. Дар ин ҳикоя унсури публитсистӣ ҷузъи муҳимми 

сохтори маънавии ҳикоя буда, муаллиф бо муҳаббати тамом, ки фарогири 

ормонҳои иҷтимоию инсонист, рӯҳи ормонгарои шахсиятҳои аслии ҳикоя – 

Нозанин ва Ҷаҳонгирро намудор кардааст. 

Дар ҳикоя тасвири лирикии ҳақиқати зиндагӣ асоси воқеӣ дошта, муаллиф 

мушаххасоти тасвирро афзоиш медиҳад ва бо ин тарзи нигориш тавсифоти 

иҷтимоии сарнавишти қаҳрамонон ба очерк монанди пайдо мекунад. Дар ин ҳол 

андешарониҳои публитсистӣ ҷузъи муҳим ва табииӣ тасвири ҳисомези лирикӣ 
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мегардад. Гуфтугӯе, ки бо беди маҷнун анҷом гирифтаву ҳикоя бо он оғоз 

мешавад, гӯё нияти муаллифро қалбан тарҳрезӣ карда, рӯҳи публитсистии 

ҳикояро менамояд. Дар паси ҳар сатр ҳиссиёти иҷтимоии нависанда дар ҳаракат 

буда, таваҷҷуҳ ва гирифторӣ сари қисмати инсон ҷузъе аз он мебошад. 

Гуфтугӯ бо беди маҷнун, ки низ рамзи лирикӣ ва ифодагари ҳиссиёти 

иҷтимоии муаллиф аст, дар пораи зер пайвандҳои иҷтимоии инсонҳо- шахсиятҳои 

ҳикояро дар матни воқеият бозсозӣ мекунад: «Медонам, ки ту Нозанинро ниҳоят 

ҳам дӯст медорӣ. Мехоҳӣ, ки ӯ набудани падару модарашро ҳис накунад, худро 

ятим напиндорад, андӯҳро ба дил роҳ надиҳад, аз дили пурдард оҳи сард 

набарорад, рухсори чун гулашро бо оби дида нашӯяд, сарзаниши дугонаҳояшро 

нашунавад. Медонам, беди маҷнун, медонам. Наход чунин ғунчаи дилрабо, ки нав 

шукуфта истодааст, бо тезӣ пажмурда шавад? Кадом бераҳм ин корро мекунад? 

Ту аз ин бадтарашро дидаӣ? Бас кун, беди маҷнун. Биё, ба оламу одам бо чашми 

эътимод нигарем…» [132, с. 6]. Ин гуфтугӯ ва дар маҷмӯъ тамоми ҳикоя, ки 

ҳунармодона навишта шудааст, моҳияти иҷтимоии зиндагии инсонро дар 

алоқамандӣ бо муҳит ва одамон нишон додааст, ки ҷанбаи амиқи публитсистӣ 

дорад. Шинохти равишҳои сарнавиштсоз дар зиндагии инсон  ифодагари рӯҳи 

публитсистӣ ва андешаҳои ҳисомези нависанда буда, «тавсифоти иҷтимоии 

зиндагӣ» (Г. Н. Поспелов) низ ҳаст. 

Зиндагӣ ва сарнавишти Ҷаҳонгиру Нозанин (ҳикояи «Нозанин»), Баҳодуру 

Дилбару Моҳрӯ (ҳикояи «Нишони одамият»), Меҳрубонзода, Гулнор ва Баҳромов 

(ҳикояи «Дар канори чашмаи Чорарча»), Лола, Пӯлодӣ, Баҳром, Шайдо, Сиёваш 

ва Хисрав (ҳикояи «Ишқ ва хиёнат»), Маҳбуба, Рустам ва Манучеҳр (ҳикояи 

«Маҳбубахонум») як ҷузъи таркиби бофти бадеӣ буда, унсури публитсистӣ дар ин 

ҳикояҳо ҳамчун василаи амиқбурди таҳқиқи бадеӣ моҳияти зиндагии иҷтимоии 

инсонро нишон додаанд. Аммо дар баъзе аз ин ҳикояҳо, аз ҷумла ҳикояҳои 

«Маҳбубахонум», ба ифодаи Ф.Муҳаммадиев «ноҳамвории тасвир» [165, с. 273] 

бунёди бадеии асарро коҳиш додааст, ки ба ғайри табиӣ афзудани ҷанбаи 

публитсистӣ ва моҳияти ақидатии асар вобаста мебошад. Масалан, дар ҳикояи 

зикршуда ҷое, ки сухан аз мавқеи ҷамъиятии персонаж, аз садоқат, қисмат ва 
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ояндаи вай меравад, «нақли саросемаи тумтароқу камтаъсир» [165, с. 273] ба 

бадеиёти асар латма ворид кардааст. Баъзе қисматҳои ҳикоя итилооти 

рӯзномаҳоро ба ёд меоваранд, ки намунааш пораи зер аст: «Вазъияти Эрон дигар 

шуд. Армияи Советӣ халқи ин мамлакатро аз ғуломии гитлериён наҷот дод. 

Маҳбусони сиёсӣ озод мегардиданд. Ҷавонон бо идеяҳои нав, ғояҳои беҳтарини 

башарият шинос мегардиданд. Пардаи ҷаҳолату аз дунё бехабарӣ аз пеши назар 

бардошта мешуд» [132, с.144]. 

Дар бисёре аз асарҳои бадеие, ки дар солҳои шасту ҳафтод ба чоп 

расидаанд, нақли масъалаҳои истеҳсолот, сиёсат ва воқеиятҳои байналхалқӣ ба 

тарзи муҳокимаи  публитсистӣ сурат гирифта бошад ҳам, муаллифон аз тасвири 

ҳақиқати бадеӣ фосила гирифтаанд, ки баъзе навиштаҳои Ҳилолиён Аскар низ 

чунин камбудӣ дорад. Махсусан дар очерки «Тақдири Арбоб» ва повести 

ҳуҷҷатии «Имзои шахсӣ» гоҳо шарҳу баён ба ҷойи бадеият омада, публитсистика 

ҷои тасвири бадеии воқеиятҳо ва манзараҳои мушаххаси зиндагии шахсиятҳои 

асарро гирифтааст. Баъдтар Ҳилолиён Аскар таҷрибаашро дар эҷоди очерки 

«Тақдири Арбоб» хулоса карда навиштааст, ки «Тақдири Арбоб» асаре буд, ки 

чун дигар осори замони рукуд, ки маводи истеҳсолию сиёсиро  дар навбати аввал 

қарор дода, ба олами маънавию иҷтимоии қаҳрамони худ қариб, ки дахл 

намекард. Повестро бошад, бигзор ҳуҷҷатӣ ҳам бошад, ин тавр навиштан мумкин 

набуд» [123, с.7]. Ба иқрори Ҳилолиён Аскар муаллифон дар вақти навиштани 

повести «Имзои шахсӣ» низ «садяки он чиро, ки дар ихтиёри худ» [123, с.8] 

доштанд, истифода карда натавонистаанд. Бинобар ин Ҳилолиён Аскар 

мустақилона азм кард, ки «дар ҳаққи Ӯрунхоҷаев романи бузурге» офарад, ки 

«тамоми таърихи моро дар замони Шӯравӣ фаро гирад» [123, с. 8-9]. Ин романро, 

ки «Печутоби роҳҳо» унвон дошта, аз ду қисм иборат аст, ҳамроҳи Аминҷон 

Шукӯҳӣ навишт. Дар ин роман хонанда на танҳо Саидхоҷа Ӯрунхоҷаев, «балки 

атрофиёнашро ҳам, аз котибони КМ ХК Тоҷикистон сар карда, то деҳқони оддӣ» 

дида, бардошташ аз воқеиятҳои роман ин шуд, ки «мо ҳақиқатан ҳам чуноне ки 

шабу рӯз мегӯем, моҳи» беайб нестем. Муаллифони роман бо тасвири воқеиятҳои 

зиндагӣ ва сарнавишти қаҳрамонҳояшон ба суолҳое посух гуфтанд, ки хонанда 
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интизор дошт. Аз қабили» «Оё ҷомеаи мо ҳақиқатан ҳам беҳтарину 

инсонпарвартарини оламу таърих аст? Оё мо аз ҳама хубтар зиндагӣ мекунем? Оё 

қонуни асосии мо воқеан дар ҷаҳон демократитарин аст? Оё дар ҳақиқат дар соли 

1937 ҷинояткору душмани халқро куштанд ё дар зери коса нимкоса низ ҳаст?» 

[123, с. 9] 

Романи «Печутоби роҳҳо» «на фақат ҳаҷман бузург, балки серамалиёт ва 

фароҳдоман» [112, с.146] буда, дар он роҷеъ ба сохти колхозӣ, бурду бохти он ва 

муносибати байни миллатҳо сухан меравад. Роман масъалагузор буда, таваҷҷуҳ ба 

мушкилоти таърихиву имрӯза ва ҳалли масъалаҳои доғи ҳаёти ҷомеа, истифодаи 

усулҳои расонаӣ василае будаст барои тақвияти ҷанбаи публитсистии роман. 

Оҳанги қавии публитсистӣ ба муаллифон имкон фароҳам овардааст, ки 

доираи назарашонро тавсиа бахшида, ба шахсиятҳои роман аз ҳар ҷониб 

нигаранд, тамоми ҳаёти онҳоро бо пастиву баландиҳояш инъикос намуда, хислати 

қаҳрамононашонро мукаммалу пурғунҷоиш офаранд. Аз ин ҷиҳат, ҳамчунон ки 

А.Ҳакимов низ ёдовар мешавад, «Романи «Печутоби роҳҳо» дар тасвири муҳит ва 

зиндагӣ як асари серҷиҳата ва муҳим» буда, «характери қаҳрамонҳо Саидхоҷа, 

Абдулло Раҳимбоев, Ҳайдар Усмонов дар мусодама ва зиддиятҳо шакл гирифта, 

обутоб меёбанд» [112, с.147]. 

Дар ин роман ҷанбаи таҳлилию публитсистӣ тавсиа ёфта, ин усули тасвир 

барои ошкор намудани хулқу хӯй ва рӯҳияи шахсиятҳо бевосита ёрӣ расондааст. 

Ба ифодаи Е. П. Прохоров «Тасвири амиқ ва пурвусъати воқеаҳо, амалу кирдори 

шахсиятҳо ва манзараҳои мушаххаси бадеии зиндагӣ» [80, с.231] василае будаанд 

барои «ягонагии  худмуайянкунии шахсият» [80, с.281]. Дар ҳар ду қисми роман 

сарнавишти пуршебу фарози қаҳрамони асосии роман – Саидхоҷа Ӯрунхоҷаев 

тасвир шудааст. Дар ин тасвир хусусиятҳои очерк, очерки сафарӣ ва репортаж, 

таваҷҷуҳи хос ба паҳлуҳои гуногуни зиндагии шахсиятҳои роман бисёр аст. 

Нуқтаи муҳимми фарогирии рӯҳи публитсистӣ дар он лавҳаҳое дида мешавад, ки 

нависандагон баҳси матлабро дар заминаи маводи дар рӯзномаҳо чопшуда ба 

миён гузоштаанд. Аз ҷумла матни муроҷиатномаи чинакчии пешқадами колхози 

ба номи Абдулло Раҳимбоеви райони Куйбишев Ҳамроҳбибӣ Обидова ба 
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пахтакорони республика, ки дар рӯзномаи «Тоҷикистони сурх» чоп шуда буд ва 

пахтакоронро барои фидокорӣ даъват мекард, ҷанбаи публитсистии романро 

тақвият мебахшид [163, с.134-135]. Ин баёни публитсистӣ ба сабки умумии ҳар ду 

қисми роман мувофиқ буда, ба ягонагии хатти сужет халал нарасонидааст, балки 

ба иҷрои вазифаи асосии асар ва такмили шахсиятҳои он ёрӣ расонидааст. Ба ин 

далел, Саидхоҷа дар шаклгирии низоми ғоявию зебоишинохтии роман мавқеи 

калон дошта, то ҷое фардияти нотакрори шахсияташ диққатангез аст. Муносибати 

қаҳрамони асосиро ба муносибатҳои ҷамъиятӣ ва масъалаҳои муҳимми ҳаёти 

ҷомеа нишон додан бо ифшои ҳолати равонии Саидхоҷа таносуби комил дошта, 

низ ифодагири таъсири публитсистии роман мебошад. Аз ҷумла саҳнаҳои аз 

Саидхоҷа душманони ҳукумати советӣ сохтани баъзе ҳамдиёронаш, мубориза бо 

бадахлоқон, дастгирии бечорагон, шиносоӣ ва ҳамкориаш бо шахсиятҳои машҳур 

мисли Бобоҷон Раҳимбоев, муносибаташ ба душманони миллат ва монанди инҳо, 

ки ба хатти сужети роман пайванд доранд, диққати нависандаро аз ҳадафи 

публитсистии асар дур накарда, балки онро такмил бахшидаанд. 

Истифода аз ҳуҷчатҳои таърихӣ, руҷӯъ ба ҳодисаҳои муҳимми гузаштаву 

имрӯза ҷанбаи публитсистии романро қавӣ сохта, вазъи замон ва ҳолати рӯҳии 

шахсиятҳои романро инъикос намудааст. Дар аксари ҳолатҳо ҷанбаи публитсистӣ 

як ҷузъи табии таҳқиқи бадеӣ ва тасвири равонӣ буда, дар такмили низоми 

ғоявию бадеии роман кӯмак кардааст. Фарогирӣ ва инъикоси зебоишинохтии 

воқеиятҳои зиндагӣ, бакоргирии мабдаи публитсистӣ, таносуби комили ҷанбаи 

публитсистиву бадеияти тасвир, дарки амиқи табиати зебоишинохтии ин ду унсур 

ба ҷустуҷӯҳои ғоявию зебоишинохтии муаллифони роман мусоидат намудааст. 

Дар роман ҷанбаи публитсистӣ бадеияти романро такмил бахшида, ба таҳқиқи 

таҳлилӣ ва дарки фалсафию иҷтимоии воқеият мусоидат намудааст. Корбасти 

ҳунармандонаи публитсистика дар роман гармии дили қаҳрамони асосӣ ва 

шахсиятҳои дигарро афзуда, фикру андешаи тозаро ба муҳокима мекашад. 

Афзудани ҷанбаи публитсистӣ дар осори бадеии Ҳилолиён Аскар, пеш аз 

ҳама, ба фаъолиятҳои иҷтимоӣ ва рӯзноманигории нависанда алоқаманд буда, ба 

мавқеъгириҳои ақидатии ӯ вобастагии комил дорад ва ҳадафаш ҳалли 
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муҳимтарин масъалаҳои ҳаёти ҷомеа мебошад. Аз ин мавқеъ дар ин роман ва 

баъзе осори дигари нависанда назари ӯ ба воқеият ва сарнавишти инсонҳо рӯякӣ 

набуда, неруи ҳунарӣ ва публитсистии ӯро дар шинохти мушкилоти зиндагӣ, 

мусоидат ва ҳалли амиқу ҳаматарафаи масъалаҳои иҷтимоӣ ва дахолати ҷасурона 

ба ҷараёни воқеият мушаххас месозад. 

Дар эҷоди романи «Печутоби роҳҳо» ҳунари тасвиркории муаллифон кам 

набуда, онҳо талош кардаанд, ки аз тасвири публитсистии урён ва шиормонанд 

дурӣ ҷӯянд. Тасвири ботааннӣ дар бисёр ҳолатҳо баёнгари нируи ҳунарии 

муаллифон буда,  тасвиркорӣ, қувваи тафаккуру тааммуқ дар сари сарнавишти 

шахсиятҳову воқеаҳои зиндагӣ омили муваффақияти онҳо шудааст. Ба ин далел, 

публитсистика дар таҷрибаи эҷодии Ҳилолиён Аскар тадқиқи бадеиро ба мақсади 

муайяне равона карда, таъсири равонии ин гуна осорро меафзояд. Дар бисёр 

ҳолатҳо ин усули нигориш таҳқиқи равонӣ ва лиризми осори нависандагонро 

такмил бахшида, барои зоҳир шудани мазмуни иҷтимоии асар таъсиргузор 

будааст. Масалан, дар пораи зерин, ки аз китоби якуми роман иқтибос шуд, 

тасвири дақиқи зебоишинохтона ва тафаккуру тааммуқ сари воқеиятест, ки 

моҳияти амал, андеша ва кирдори Саидхоҷаро менамояд: «Ин бегоҳӣ, вақте ки 

Саидхоҷа аз мадраса бармегашт, Махсумро дид, ки дар канори ҷӯй мисли мурда 

хоб рафтааст. Ҳаво аллакай торик шуда бошад ҳам, вале анвори зарифи моҳ 

мисли ҳарири сафед ба замин паҳн шуда буд ва писари Ӯрунхоҷа бо мадади 

ҳамин шӯъда дид, ки дар зери дасти Махсум янтоқи калоне ҳаст. Албатта хорҳои 

он мехалиданд. Аммо вай чунон монда шуда ба хоби сахт рафта буд, ки неши 

хорҳоро ҳис намекард. Шилдирроси оби ҷӯй гӯё суруди форами «алла» мехонд. 

Саидхоҷа дудила истод: ӯро аз хоб бедор кунад ё бо роҳи худ рафтан гирад. 

Бедор кунад, гунг албатта чун ҳамеша ба қаҳру ғазаб меояд. Бедор накарда 

гузашта равад, хорҳои янтоқ гӯё ба дили худаш мехалиданд. - Оҳиста рафта 

янтоқро дуртар партоям чӣ? - Аз дил гузаронд ӯ.– Сахт хобаш бурдааст ва бедор 

намешавад. 

Аммо боз васвасае ба дилаш афтод: - Боз ягон кас дида, фикри баде ба 

сараш наояд. Гӯё ман ӯро ғорат карданӣ. Ба ман чӣ? Сарашу равғанаш… 
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Ва ӯ ба тарафи ҳавлиашон равон шуд. Лекин ҳанӯз чанд қадам ба пеш 

намонда, хорҳои янтоқ гӯё сахттар ба баданаш халиданд…» [163, с.104-105]. 

Дар тарзи тасвири муаллифон чизи муҳим инъикоси дақиқи як лаҳзаест, ки 

хислати зотии Саидхоҷаро дар заминаи таҳлили иҷтимоиву бадеӣ ошкор месозад 

ва моҳияти публитсистӣ низ дорад. 

Ҳилолиён Аскар бештарини осори бадеиашро, аз ҷумла қиссаи «Шаҳло ва 

Шифо», повести ҳуҷҷатии «Имзои шахсӣ» ва романи «Печутоби роҳҳо»-ро бо 

ҳамқаламии Аминҷон Шукӯҳӣ навиштааст. Дар ин миён маҷмӯаи ҳикояҳои 

«Нозанин», романи «Ашки сари мижгон», повести «Ҷанг бо дандон» ва қиссаи 

«Ишқи ғук»-ро худаш танҳо эҷод намудааст. Ҳамаи осори зикршуда ҷанбаи 

амиқи публитсистиву бадеӣ дошта, муаллиф «масоил ва гузориши рӯзномаӣ 

(гоҳнома)-ро бо тору пуди тасвири бадеӣ созиш» [167] додааст. Романи «Ашки 

сари мижгон» идомаи ҳамин суннати нигорандагии ӯст. 

Ба ифодаи А. Набавӣ «Романи «Ашки сари мижгон» боз муаллифро ба сӯйи 

муҳаббат ба кор ва замину инсонҳо мебарад, ҳамон мавзуе, ки дар очеркҳои 

нахустини дар бораи Масчоҳу масчоҳиён ва қиссаву романаш бахшида ба хоҷагии 

дастаҷамъӣ ба тасвир омада буд. Аммо ин дафъа қаҳрамони асосии ӯ занест бо 

номи Шоҳписанд. Майдони амали вай деҳот, тавсиаи заминҳои кишт, аз худ 

кардани мазореъи бекорхобида ва ғайра аст, ки аз дилбастагии нависанда нисбат 

ба тасвири озодӣ ва худшинохтагии зан, ҷойгоҳи арзандаи вай дар ҷомеа гувоҳӣ 

медиҳад» [167]. 

Ҳилолиён Аскар бо эҷоди ин роман хостааст, ки «образи Шаҳлову Шифоро 

дар хеш биғунҷонад» ва афзудааст: «Қаҳрамони марказии он Шоҳписанд 

образест, ки дер боз орзуи офариданаш доштам: шахсест, ки ранҷи зиёд мекашаду 

ба зону намезанад, маҳрумияти фаровон мебинаду аз по намеафтад. Ҳам 

Шоҳписанд, ҳам қаҳрамонони дигари ин асар – Шавкат, Ширин, Лола, Бунафша, 

Даврон, Алмосхон, Партоб тимсоли ҳаётии худро доранд» [154] Ин ишораи 

сареҳи нависанда чунин маънӣ дорад, ки як ҳунарманди воқеӣ ҳамеша халоқияти 

худро бар асоси гузиниш устувор месозад ва ҳатто дар мавридҳое, ки ҷараёни 



88 
 

воқеоти зиндагӣ баҷо ва муносиб ба назар мерасад, истифода аз он худ навъи хосе 

аз гузиниш ба ҳисоб меояд. 

Муҳимтарин ин навъи гузинишро дар повести «Шаҳло ва Шифо» ва романи 

ӯ «Ашки сари мижгон» мушоҳида мекунем. Ин ду асар хатти муайяни сужет 

дошта, дар онҳо ҳаводис суръати оддии худро доранд. Ҳамон тавре ки дар 

зиндагии воқеӣ рӯй медиҳанд. Ҳар ду асар воқеанигории ростине аст аз зиндагии 

тоҷикон дар замон ва макони муайян дар як давраи хоси садаи гузашта. Бе далел 

набуд, ки номи Шаҳло ва сарнавишти ӯ, мушкилоти муҳити суннатӣ, таассуби 

хонаводагӣ миёни хонандагон ҳисси тарҳум ва ҳамдардиро боло бурд. Ҳилолиён 

Аскар он вақт сарнавишти духтареро, ки «қурбони ҷаҳлу таассуб шудааст», 

«рухдоди типпии рӯзгор» [154] унвон карда, афзудааст: «Мо проблемаи вазъи 

зани тоҷик, ҷаҳолати иҷтимоиву таассуби диниро ба миён гузошта, будем ва 

мебинем, ки имрӯз баъди сӣ сол ҳам (яъне то соли 1991 – шарҳи мо) вазъият 

чандон тағйир наёфта. Кам аст оё имрӯз ҳам худкушиву худсӯзии занону 

духтарон, қурбони ҷаҳлу таассуб ва носозгориҳои рӯзгор шудани зани тоҷик?» 

[154]. 

Чунон ки аз суханони нависанда бармеояд, ҷанбаи публитсистӣ дар повести 

«Шаҳло ва Шифо» аҳамияти хос касб карда, масъалаи иҷтомоии замон ва 

шахсияту фаъолияти инсон дар он ниҳоят тезу тунд ва бо қатъият ба миён 

гузошта шудааст. Муаллифон масъалаҳои муҳим ва мураккаби иҷтимоӣ ва 

ахлоқиро  дар матни воқеияти зиндагии қаҳрамононашон бо ҷиддият ба муҳокима 

кашидаанд. Ҷамъбастҳои бадеиву оҳанги публитсистӣ дар  повест ба дарки 

пурэҳтироси воқеият ба манфиатмандии шахсӣ асос ёфтааст, ки арзиши 

ҷамъиятию публитсистии асарро афзун месозад. 

М. Шукуров оид ба ҷанбаи публитсистии осори бадеӣ аз ҷумла навиштааст: 

«Оҳанги публитсистӣ, он мулоҳизарониҳои публитсистии ҳаяҷономез, ки гоҳ аз 

забони муаллиф ва гоҳ аз забони қаҳрамонон омадаанд, на фақат барои амиқтар 

намудор кардани моҳияти рӯйдодҳо ёрмандӣ мекунанд, балки мабдаи фаъолонаи 

тадқиқи нависанда ва рӯҳи граждании асарро қувват медиҳанд. Мабдаи 

фаъолонаи публитсистӣ як қисми тасвири психологӣ мебошад, зеро 



89 
 

мулоҳизарониҳое дар атрофи масъалаҳои ҷамъиятӣ (дар бораи масъулиятшиносии 

иҷтимоиву граждании шахс ва монанди инҳо) ба олами маънавии қаҳрамон 

фаровон роҳ ёфта, дар андешаҳои ӯ, инчунин дар таҳлили психологии нависанда 

мавқеи калон ишғол менамоянд. Ин ҷанбаи публитсистӣ рӯҳи гражданӣ ва 

таъсири эмотсионалию ғоявии тасвири психологиро ба маротиб меафзояд» [118, 

с. 34]. 

Аз ин мавқеъ агар ба осори бадеии публитсистии Ҳилолиён Аскар, аз ҷумла 

повести «Шаҳло ва Шифо» ва романи «Ашки сари мижгон» нигарем, маълум 

мешавад, ки дар онҳо сафаргуфтаҳо, пораҳои очеркӣ ва баъзе лаҳзаҳо ҳатто ба 

мақола ё гузориши публитсистӣ монанданд. Масалан, повести «Шаҳло ва Шифо» 

бо фасли «Супориши котиб» оғоз меёбад ва он ба сафаргуфта хеле монанд аст. 

Шахсияти асар бо супориш ба минтақа меравад, ба омӯзиш ва ислоҳи вазъи 

иҷтимоиву ахлоқӣ даст мезанад ва дидаву шунидаҳояшро ба муҳокимаи хонанда 

мегузорад. Фаслҳои дигари повест низ инъикоскунандаи сарнавишти пуршебу 

фарози қаҳрамонони аслии повест – Шаҳло ва Шифо мебошанд, ки вазъи иҷтимоӣ 

ва ахлоқии замон ва макони муайянро дар мисоли сарнавишти шахсиятҳои асар 

тасвир ва арзёбӣ кардаанд. Ин «қиссаи нахустини муҳаббат» [160, с. 51] бо 

тасвирҳои ҳисомез, забони содаи рӯзномаӣ ва муколамаҳои репортажгуна, 

муҳимтар аз инҳо, масоили иҷтимоиву ахлоқиаш ҷанбаи амиқи публитсистӣ 

дошта, нависандагон масъалаи шахс ва ҷомеа, мушкилоти мавҷуди маънавию 

ахлоқӣ, таассубу беаҳамиятии инсонро ба миён мегузорад. Нависандагон аз ҳамин 

дидгоҳ ба қисмати Шаҳло менигаранд ва ҳар чиро ки монеаи ҳуқуқи инсон ба 

зистан мешавад, маҳкум мекунанд, бо сухан, бо тасвир, бо оҳанги ҳикматомези 

каломи публитсистӣ. 

Ин повест аз ду қисм – Шаҳло ва Шифо иборат буда, муаллифон дар қисми 

аввал масъалаи зани тоҷик, ахлоқи иҷтимоӣ ва таассуби диниро ба миён гузошта, 

ба ин васила ғояи ислоҳотхоҳии публитсистиро пеш гузоштааст. Дар қисми 

дуюми повест хонанда бо шахсияти Шифо хоҳари Шаҳло шинос мешавад. Ва 

натиҷа мегирад, ки омилҳои мусбати муҳити ҷомеа ӯро ба ҷойи Шаҳло ҳифз 

кардааст. 
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Ҳилолиён Аскар, «бо вуҷуди оҳанги аёни тарғиботиаш» [154] ҳадафи 

асосии повести «Шаҳло ва Шифо»-ро таблиғи духтари тоҷик «ба бедориву 

худшиносӣ ва талабу дарёфти ҳаққи хеш» маънидод карда, дар хусуси такмили ин 

образ, ки навоқис низ дошт, меандешад ва баъди гузашти солҳо «ҳаваси қаблӣ – 

эҷоди» асаре, ки образи муштараки Шаҳлову Шифоро дар хеш биғунҷонад, боло 

гирифту» [154] романи «Ашки сари мижгон»-ро таълиф кард. Қаҳрамони 

марказии ин роман – Шоҳписанд образест, ки нависанда дер боз орзуи 

офариданашро дошт. 

Ин роман фарогири таҷрибаи мусбати маънавии як инсон аст, ки бо оҳанги 

амиқ ва пурқуввати публитсистӣ тасвир шудааст. Нависанда бо чашмандози 

пурвусъат ва дақиқ ҳаводиси сарнавишти Шоҳписанд ва муосирону гузаштагони 

ӯро фаро гирифта, моҳияти иҷтимоӣ ва ахлоқии амалу кирдори онҳоро нишон 

медиҳад. Дар ин роман оҳанги публитсистӣ бо мабдаи табии бадеӣ ба ҳам омехта, 

асосҳои таҳқиқию бадеии онро қавӣ сохтааст. Дар роман моҳияти иҷтимоии 

фаъолияти инсон, аз ҷумла Шоҳписанд, Сангин Одинаев, Степан Степанович ва 

шахсиятҳои дигар бо бакоргирии таҳқиқи бадеӣ ва эҳтироси публитсистӣ  амиқ ба 

тасвир омадааст. 

Дар ин роман афзалият пайдо кардани унсурҳои публитсистӣ омилҳои 

касбӣ дошта, ба таҷриба ва фаъолияти рӯзноманигории Ҳилолиён Аскар рабт 

мегирад. Дар интихоби мавзуъ, иштирокчиёни шахсиятҳои воқеаҳои дар роман 

тасвиршуда ва ҳодисаҳои иҷтимоии ба сарнавишти шахсиятҳо таъсиргузор 

нависанда бевосита аз таҷрибаи рӯзноманигориаш истифода кардааст. Сужети 

роман низ ҳодисаҳои типпии ахлоқӣ ва иҷтимоии хоси он рӯзгор, аз ҷумла 

тағйири низоми иҷтимоӣ, таассуби диниву қавмӣ, сохти ҷомеаи сотсиалистӣ ва 

хоҷагидорӣ, муноқишаҳои дохиливу сатҳи роҳбарӣ, талоши шахсиятҳои алоҳида 

барои пешрафти истеҳсолот, азхудкунии заминҳои нав ва ба инҳо монанд иборат 

мебошад, ки бештар ҳадафи таблиғотӣ дошта, бо хостҳои идеологии сиёсати давр 

алоқамандии тамом дошт. 

Мунаққиди рус В. Г. Белинский навишта буд, ки публитсистика «ин набзи 

ҳаёти ҷомеа буда, аз рӯйи тапиши он, на аз рӯйи аломати дигар, метавон доир ба 
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вазъи сиёсӣ, маъмурӣ, илмӣ, адабӣ, зебошинохтӣ, ахлоқи ҷомеа ва ҳам доир ба 

рӯҳи халқ, ғановати он, саноат, касуб ҳунар ва ғайра қазоват кард» [14, с. 246]. 

Вақте ки аз ҳамин мавқеъ ба осори бадеии Ҳилолиён Аскар таваҷҷуҳ 

мекунем мебинем, ки шаклдиҳандаи андеша ва орои публитсистии ӯ, пеш аз ҳама, 

воқеияти замон буда, тавоноии касбӣ, дониш, маҳорати таҳлилгариву 

натиҷагирии муаллиф нақш ва ҷойгоҳи қалами ӯро дар шинохти моҳияти ҳастии 

иҷтимоӣ, ахлоқӣ ва фарҳангии инсон муайян месозад. Аз ин назар дар заминаи 

осори бадеии ӯ, аз ҷумла романи «Ашки сари мижгон», қиссаҳои «Шаҳло ва 

Шифо», «Ҷанги бо дандон» ва «Ишқи ғук» метавон ба ин натиҷа расид, ки ин 

намуди осори ӯ «бо ниру ва нақши муҳимаш дар ҳаёти маънавии ҷомеа таъсири 

хос дошта, ин фазилат иборат аст аз таъсири ҷомеӣ идеологӣ ва иҷтимоиву 

равонӣ, ваҳдати ақливу ҳиссӣ, илмиву иҷтимоӣ ва унсурҳои бадеиву тасвирӣ» [99, 

с.75-76]. Натиҷаи ин ҷустуҷӯҳои нависандаро тарзи бархӯрди ӯ ба воқеиятҳои 

иҷтимоӣ ва сарнавишти шахсиятҳои ҷудогона муайян ва мушаххас месозад. 

Дар осори бадеии нависанда мо ду тарзи бархӯрди ӯро оид ба масъалаҳои 

мавридаи назараш мушоҳида мекунем. Якум тасвири шахсиятҳо, дуюм сухан ё 

тавзеҳи шахси сеюм (гоҳо худи нависанда) оид ба ҳодиса ё шахсияти қаҳрамон. 

Ин тарзи нигориш, ҷанбаи хоси публитсистии насри бадеии Ҳилолиён Аскарро 

дар шинохти масъалаҳои иҷтимоӣ ва сурату сирати инсонҳо мушаххас месозад. 

Масалан, нависанда барои тақвият бахшидани оҳанги публитсистии осори 

бадеиаш андешаҳои публитсистии ҳаяҷономезро гоҳ аз забони худаш гоҳ аз 

забони қаҳрамон ё персонажҳои дигар ифода карда, ба ин васила моҳияти 

масъалаҳои иҷтимоӣ ва маънавиро таъкид месозад, ки низ таъсири амиқи 

публитсистӣ дорад. Ин тарзи нигориш мавқеи иҷтимоӣ ва касбии нависандаро ба 

сароҳат ошкор месозад.  

Дар романи «Ашки сари мижгон» муаллиф барои нишон додани чеҳраи 

иҷтимоии қаҳрамонон аз воситаҳои дигари тасвир, аз ҷумла муколамаву 

мубоҳисаҳо, ҳатто саҳнаҳои гузоришӣ ва номаҳои шахсӣ ҳунармандона истифода 

карда, ба ин васила моҳияти равандҳои иҷтимоии ҳаёти ҷомеа ва шахсияти 

қаҳрамонон ва персонажҳои романро нишон додааст. Ин тарзи тасвир моҳияти 
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андешаву оро ва мавқеияти нависандаро дар арзёбии раванди воқеиятҳои иҷтимоӣ 

ва рафтору кирдори шахсиятҳои ҷудогона ошкор менамояд.  

Нависанда сифати инсонии қаҳрамони марказии роман – Шоҳписандро 

чунин ба қалам додааст: «шахсест, ранҷи зиёд мекашаду ба зону намезанад, 

маҳрумияти фаровон мебинаду аз по намеафтад» [154]. Воқеиятҳое, ки вобаста ба 

сарнавишти Шоҳписанд дар роман тасвир шудаанд, ташаккул ва таҳаввули 

тадриҷии шахсияти Шоҳписандро нишон дода, хулосаи болои адибро тасдиқ 

мекунанд. Аз давраи наврасиву бекасиаш то замони камолоти инсонӣ Шоҳписанд 

бо ду омили ахлоқӣ – хубиву бадӣ рӯёрӯ будааст. Ин ду омил чеҳраи инсонии ӯро 

дар тӯли замон ва макон шакл додаанд, ки равандҳои мусбату манфии иҷтимоиву 

фарҳангӣ низ ба он таъсиргузор будаанд. Дар рафти воқеиятҳо чеҳраи аслии 

инсонии Шоҳписанд – покиву фидокорӣ, меҳнатдӯстиву собитқадамӣ, 

ҳақшиносиву одилӣ, якрӯйиву бериёӣ ва монанди инҳо кушода мешавад. 

Шахсияти ӯ муқобили онҳое гузошта шудааст, ки мутеву фармонбардор, 

беиродаву беандеша ва фосиду мутаассиб ба назар менамоянд. 

Чунон ки ишора шуд, нависанда аз воситаҳои тасвири публитсистӣ 

истифода карда, чеҳраи иҷтимоӣ ва инсонии қаҳрамонони асарашро ба хонанда 

менамояд. Яке аз ин воситаҳо муколамаи пурҳарорати публитсистии қаҳрамони 

романи «Ашки сари мижгон» Шоҳписанд мебошад. Шоҳписанд «побанди 

андешаҳои вазнин» «шавҳари марҳумаш Шавкатро гӯё дар паҳлуш дида» [130, 

с.263] бо ӯ муколама мекунад:  

«Ман ҳоло чӣ кор кунам, азизам?... Маро наҷот бахшед, ки ҷонам ба ҳалқам 

омадааст. Магар намебинад, ки Шоҳписанди бечораи шумо чӣ азобҳо мекашад? 

Беҳуда нагуфта будаанд: 

  Ҳар дам, к-аз ошёнаи худ, ёд мекунам, 

  Нафрин ба хонаводаи сайёд мекунам… 

Фарзанди дигарон ғамгусору мададгори волидайн бошанд, духтари ману 

шумо – ҳамон Бунафшае, ки беҳад дӯсташ медоштед, сайёди мурғи бахту 

боқимонда умри кам аз шодиам гардидааст… 
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Чаро ин хел шуд, азизам? Барои чӣ ӯро нозпарвару худписанд тарбия 

мекардем? Ба инҷиқиҳояш чандон эътибор намедодем?... Хайр, чӣ илоҷ! Воқеан 

ҳам эрка балои ҷон мешудааст. Дар вақташ ман аз ин хусус ба хаёл намерафтам. 

Гуноҳи ман, азизам, танҳо гуноҳи ман…» [130, с.263-264]. 

Дар ин муколама масъалаи муҳимми масъулияти падару модар дар тарбияи 

фарзанд ба миён гузошта шуда, омилҳои харобовари ин раванд, аз ҷумла муҳити 

иҷтимоӣ шиносоӣ шудааст, ки барои ҷомеаи имрӯз низ пураҳмият мебошад. 

Чеҳраи иҷтимоӣ ва ахлоқии Шоҳписанд ва муонидони ӯро нависанда дар 

саҳнаҳои гузоришгунаи роман хеле муассир офарида, моҳияти ҳастии инсонӣ ва 

ҷамъиятии онҳоро ошкор намудааст. Аз ҷумла тасвири манзараи «маҷлиси калони 

фаъолон...дар хонаи маданияти район бо иштироки аъзоёни бюро» [130, с. 188] ва 

суханронии Шоҳписанд дар он шакли гузоришӣ дошта, ҷанбаи амиқи 

публитсистии романро нишон медиҳад. Чунончи: «Маҷлисро котиби якуми 

комитети партиявӣ кушода, аввал худаш чанд даҳон гап зад. Сипас бо навбат ба 

дигарон низ сухан дод, ки дар бораи бурду бохти хоҷагиҳои район гуфтугӯи 

муфассал ва рӯйирост шавад. Дар ин қатор навбат ба Шоҳписанд ҳам расид: 

– То ҳол дар хусуси комёбиҳои имсолаамон бисёр сухан ронданд… дар 

ҳақиқат имсол заркорони колхозу совхозҳои мо шабу рӯз дар пахтазор заҳмат 

кашида, ба рӯйсурхии район ҳисса гузоштанд. Ҳалол ва мардона буд корашон. 

Агар ман ихтиёр медоштам ба чоряки одамоне, ки дар ин толор нишастаанд, 

унвони қаҳрамонӣ медодам… 

– Рафиқ Пӯлодова, кай, ба кӣ ва чӣ мукофот доданро партия ва ҳукумат бе 

шумо ҳам нағз медонанд. Ҳуқуқатонро аз будаш боло набардошта, агар аз боби 

масъалаҳои ҳалталаби ба район вобаста гап занед, ба назарам, нутқатон беҳтар ва 

ҳатто хоксоронатар мешавад, - миёни сухани ӯро бурида, бо оҳанги тамасхур гуфт 

котиби райком Самандаров…» [130, с.188-189]. 

Ин саҳнаи гузоришгуна, ки суханронии тӯлонӣ ва пурмуҳтавои Шоҳписанд 

ва мунозираи ӯро бо онҳое, ки ба пешрафти иҷтимоию фарҳангии ҷомеа халал 

мерасонанд, инъикос карда, ӯро дар муқобили беадолатӣ, фасодкорӣ, нотандеҳӣ 

қарор медиҳад, ки хеле ибратбахш ва таъсиргузор аст. Номаҳое, ки дар роман аз 
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номи шахсиятҳои ҷудогона оварда шудааст, низ ҷанбаи публитсистии романро 

пурқувват карда, чеҳраи иҷтимоӣ ва ахлоқии қаҳрамони марказӣ – Шоҳписандро 

такмил бахшидаанд. Ҳамин гуна номаи шахсӣ аз номи персонажҳои роман 

Насиму Ҷонон ва худи Шоҳписанд ба Степан Степанович чеҳраи инсонӣ ва 

ҷамъиятии Шоҳписанд ва моҳияти алоқамандии ӯро бо муҳити иҷтимоӣ ва аҳли 

ҷомеа ошкор месозад, ки намоёнгари ҳунари ҷомеашиносӣ ва публитсистии 

нависанда мебошад. 

Ин тарзи зоҳиршавии оҳанг ва рӯҳи публитсистӣ дар осори бадеии 

Ҳилолиён Аскар ҳодисаи мусбат буда, пеш аз ҳама, «бо мақсади муайяне равона 

гардидани таҳқиқи бадеӣ ва рӯҳи ҷанговаронаи онро ифода менамояд» [117, с.90]. 

Такаллуми дарунии намоишвор ва саҳнаҳои гузоришӣ, ки сиришти 

шахсиятро ошкор месозанд, дар қиссаҳои «Ҷанг бо дандон» ва «Ишқи ғук» низ 

нақш ва ҷойгоҳи хос доранд. Сужети қиссаи «Ҷанг бо дандон»-ро зоҳиран 

пешнависи нависанда , ки ба замони соат ишора мекунад, ба ҳам мепайвандад. 

Пешнависи аввал санаи 13-уми июли соли 1916 ва охирӣ ба 12-уми июли соли 

1985 ишора дорад. Яъне воқеаҳои қисса марбут ба замон ва макони пурвусъат 

буда, аз давраи пеш аз инқилоби русҳо, то Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва баъди он, 

яъне 12-уми июли соли 1985-ро фаро мегирад. Хусусияти публитсистии ин 

асарро, пеш аз ҳама, воқеиятҳои таърихиву иҷтимоӣ, сарнавишти шахсиятҳои 

таърихӣ ва санадҳои воқеие, ки моҳияти амалу кирдор ва хӯю хислати одамони 

гуногунро ошкор месозанд, ифода мекунад. 

Қаҳрамони марказии қисса иштирокчии Ҷанги Бузурги Ватанӣ Абдусаттор 

Ҳоҷибоев буда, воқеиятҳои дигар гирди ном ва кори ӯ гардиш мехӯранд. 

Муаллиф асолати инсонии қаҳрамонашро дар матни воқеиятҳои ҳаёти иҷтимоӣ ва 

саҳнаҳои ҷанг бо камоли ҳунар нишон дода, дар муколамаҳояшон бо рақибони 

маънавию ахлоқӣ моҳияти умри сипардаи онҳоро арзёбӣ кардааст. Дар ин повест 

ва охирин таълифоти бадеии Ҳилолиён Аскар қиссаи «Ишқи ғук» ироаи 

намоишвор ва гузоришгунаи шахсият аввалан василаи ошкор намудани хӯю 

хислати инсонҳост, сониян тақвият бахшидани ҷанбаи публитсистии асар аст, ки 

ҳунармандона анҷом гирифтааст. Беш аз ин дар қиссаи ёдшуда, ки қаробатҳое бо 
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очерки таърихӣ дорад, мушкилоти тақдирсози таърихӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, ки 

дар тӯли замон ва ҳукмронии низомҳои гуногун домангири миллати тоҷик 

будаанд, инъикос ва таҳлилу арзёбӣ шудааст, ки аҳамияташ ба замон ва макон 

маҳдуд намешавад. Аз матни воқеиятҳои тасвиршуда, ки ба Эрон – зодгоҳи 

муаллиф низ пайванд мехӯранд, нигоҳи маънавии эътирозомез ва норозии 

Ҳилолиён Аскар ошкор буда, гувоҳи садоқати як инсон ба идеалҳои пазируфтааш 

мебошад, ки арзиши ахлоқӣ дорад. 

Чунон ки ишора шуд, қисса гузоришеро ба ёд меоварад, ки муаллифаш аз 

маҳалли воқеа – Сафедсанг омода кардааст. Вале сужети қисса фақат имрӯзи 

Сафедсанг ва сарнавишти сокинони онро дар бар намегирад. Руҷӯъҳои муаллиф 

дирӯзи ин диёр, азоби тоқатфарсои сокинонашро низ фаро гирифта, бо нигоҳи 

таҳлилӣ қиёс мекунад. Пораи зер нафақат бозгӯи вазъи иҷтимоии сокинони як 

маҳал, балки ифодагари ормони муаллиф низ ҳаст. Ӯ менависад: «Башардӯстии 

ин сохтори ҷомеа торафт онҳоро бештар ҷалб мекард. Акнун маҷбур набуданд, ки 

барои қути лояпут аз кӯҳ фаромада, дар шаҳрҳо маннат аз ҳар касу нокас, марду 

номард бикашанд. Давлати шӯравӣ корро ба дари манзилашон оварда монд. Барои 

хондани фарзандонашон мактаб кушод. Баҳри муолиҷаашон бемористон созмон 

дод. Роҳи автомобилгард Сафедсангро бо тамоми олам васл кард. Кохҳо ҷои 

кулбаҳоро гирифтанду атлас ҷойи карбосро. Нони ҷав аз даҳон монду барзгарон 

торт мехӯрдагӣ шуданд. Пештар сӯзишвориашон асосан таппак бошад, акнун 

барои хӯрокпазиву чойҷӯшонӣ газро истифода мебурданд... Давлати Шӯравӣ 

дараҷаи зиндагии онҳоро ҳамчун кӯҳҳояшон баланд бардошт» [124, с. 7] 

Дар қисса усулҳои роҳбарӣ, моҳияти иҷтимоиву ахлоқии он ва андешаву 

орои муаллиф оиди пешомадҳои эҳтимолии манфӣ дар ҳаёти ҷомеа тезу тунд ба 

миён гузошта шудааст. Тамоми асар бо як навъ рӯҳи публитсистӣ фаро гирифта 

шудааст ва ҷанбаи публитсистӣ арзиши онро қувват додааст. Муаллиф масаъалаи 

усули роҳбариро вобаста ба азиз доштани қадри инсон ба миён гузошта, онро на 

ба воситаи тасвири сарнавишти инсон, балки бо усули гузоришгунаи публитсистӣ 

ҳал намудааст, ки гоҳо ба мақолаи таҳлилӣ монанд мешавад. Фарҳод ва 
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ҳаммаслакони ӯро нависанда ҳамчун нируҳои муҳим ва пешбари ҷомеа тасвир 

карда, падидаҳои фардии нақши шахсиятро дар муҳити иҷтимоӣ нишон медиҳад. 

Қиссаи «Ишқи ғук» дар айни тағйироти сиёсиву иҷтимоии ибтидои солҳои 

навадуми садаи гузашта навишта шуда, аввалин бор соли 1993 дар маҷаллаи 

«Сайҳун» ба чоп расидааст. Ва табиист шахсе, ки ба идеалҳояш содиқ аст, онҳоро 

ба ҳеҷ ранге намефурӯшад. Мавқеияти Ҳилолиён Аскарро дар ин замина посухи ӯ 

дар мусоҳибааш бо Пури Ҷаҳонгир, ки қаблан аз он ёд кардем, равшан ифода 

мекунад. Дар ин посух ҳусни таваҷҷуҳи нависанда ба чизест, ки барояш ҷабр дид, 

аз зодгоҳаш фирор кард ва умрашро дар ғурбат сипарӣ намуду ғарибгӯр шуд. 

Вале аз тамоми осори ӯ, аз ҷумла навиштаи охиринаш як ҳақиқат маълум аст, ки ӯ 

бо бадӣ, бадахлоқӣ, фисқу фасод, манфиатҷӯйӣ, худширинкунӣ… гароиш надошт. 

Бинобар ин дар қиссаи охир дар баробари ситоиши чеҳраҳои поксурату 

поксиришт муқобили бадӣ ба лаҳни тунди публитсистӣ овоз баланд мекунад. Дар 

қисса аз забони яке аз персонажҳо меоварад: «Ворисони шумо мегуфтанд, ки 

бархе коммунистон, пеш аз ҳама, ба марому оини худ хиёнат карданд. Онҳо дод 

аз баробариву бародарӣ мезаданду худ сол ба сол аз кешу ҳадафи хеш дур 

мешуданд. Дар мағозаҳои махсуси онҳо ҳама чиз буду дар фурӯшгоҳҳои оммаи 

халқ на! Дар шифохонаҳои онҳо пизишкони беҳтарин кор мекарданду доруҳои 

саршор ноёб буданд, дар табобатхонаҳои авом ҳатто доруҳои оддитарин 

намерасиданд. Осоишгоҳҳои онҳо аз салотину умаро камӣ надошт, фуқаро 

бошанд, барои дар осоишгоҳҳои оддӣ дам гирфтану муолиҷа гаштан солҳо 

навбатдорӣ менамуданд. Сарони ҳизб ва давлат моҳонаи зиёд гиранд ҳам, амволи 

хушсифати арзон мехариданду заҳматкашон, аз ҷумла, коммунистони оддӣ, бо 

моҳонаи кам амволи касмахару гарон! Манзилҳои беҳтарин аз они мансабдорон 

буданду манзили ночиз ба ранҷбарон тааллуқ доштанд. Дар як кӯлбаи мӯҳаққар 

хонадони даҳ-понздаҳ нафара мезисту курсинишинон чанд хона доштанд, ки 

баъзе аз онҳо ба қаср монанд буданд» [124, с.71]. 

Дар қисса бо усули гузоришӣ ва дар заминаи суханрониҳои ҷавонону пирон 

дар як гирдиҳамоӣ омилҳои иҷтимоӣ ва заминаҳои сиёсии фурӯпошии низоми 

иҷтимоӣ бо далелу санадҳои қотеъ нишон дода шудааст, ки арзишҳои ислоҳотиаш 
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бо замони соат вобастагӣ надорад. Нависанда хостааст бо тасвири пешзаминаҳои 

манфии таърихӣ ва воқеиятҳои иҷтимоӣ, ки оқибаташ фоҷиаи куллӣ аст, ба 

андешаҳои хонанда таъсир гузорад. Барои ба ин ҳадаф расидан ҳам жанри қисса, 

ҳам унсурҳои публитсистии тасвир мусоидат намудааст. Тарзи нигориш, ки 

унсурҳои жанрҳои публитсистии гузориш ва табсираро ба ҳам овардааст имкон 

додааст, ки воқеият озодона ва ҳақиқатнигарона инъикос шуда, ба ягон схемаҳо 

тобеъ набошад ва суҳбати озоду пурмуҳтаворо оиди мушкилоти ҷомеа таъмин 

намояд. 

Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки осори бадеии Ҳилолиён Аскар дар инъикоси 

бадеию публитсистии муҳимтарин паҳлуҳои сарнавишти инсон ва воқеиятҳои 

иҷтимоӣ нақши муҳим дошта, хусусиятҳои хос ва раванди мусбати инкишофи 

ҳунари нависандагии ӯро  муайян мекунад. Нақши ҷанбаи публитсистӣ дар осори 

бадеии Ҳ. Аскар ба сифати як ҷузъи муҳим ва табиии тасвири равонӣ равшан 

намудор гардида, рӯҳи публитсистӣ воситаи муҳимме дар ошкор намудани олами 

ботинии шахсиятҳо ва мазмуни иҷтимоии амалу кирдори онҳост.  

 

3.2. Консепсияи шахсият дар публитсистикаи бадеӣ 

 

Дар ин фасл мо масъалаи моҳияти андеша ва ҳунари касбии 

рӯзноманигорро, ки  дар шинохт ва инъикоси шахсият бевосита бо фардияти 

эҷодии ӯ алоқаманд аст, дар мисоли таҷрибаи эҷодии Ҳилолиён Аскар баррасӣ 

менамоем. Ин масъала, ки ба феноменологияи (хориқашиносии) тафаккури касбӣ 

алоқаманд аст, ҳадаф ва вазифаи таҳқиқоти моро дар ин замина муайян мекунад. 

Дар ин равиш осори публитсистӣ ва бадеии Ҳилолиён Аскар дар мисоли очеркҳои 

«Духтар ва аҷал», «Дасти сабуки Мушарраф», «Аз Адрасмон то Алмаато» (бо 

ҳамқаламии А. Воситзода), «Орзу ҷомаи амал мепӯшад», «Ҷӯянда ёбанда», 

повести «Имзои шахсӣ» ва романи ҳуҷҷатии «Печутоби роҳҳо» (бо ҳамқаламии 

А. Шукӯҳӣ) ҷолиб буда, дар ин осор шахсият бо хусусиятҳои иҷтимоиву типии 

худ чун нерӯи фаъоли таърих ва субъекти муносибатҳои ҷамъиятӣ ба тасвир 

омадааст, ки намоёнгари касбияти публитсистии муаллиф аст. 
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Дар асари публитсистӣ хонанда аз кадом паҳлу, ки таваҷҷуҳ кунад, дар 

навбати аввал бо шахсият ва ҳайсияти инсонӣ рӯ ба рӯ мешавад. Воқеан ҳам, агар 

публитсисти асил дар таълифоташ, дар зинаи аввал мутаваҷҷеҳи сарнавишти 

воқеии инсон ва моҳияти амалу кирдори ӯ нашавад, ҳайсияти инсонии 

шахсиятҳоеро, ки иштирокчиёни бевоситаи воқеиятҳои таърихиву имрӯзии 

мавриди назараш ҳастанд,  дарк накунаду дақиқ нашиносад, ӯ на фақат моҳияти 

вазъият ва амалу кирдори инсонҳоро дарнамеёбад, балки нақш ва ҷойгоҳи 

шахсияти мавриди назарашро дар матни воқеият саҳеҳ инъикос карда 

наметавонад. 

Нависандаи публитсист, пеш аз он, ки гузашта ва имрӯзро ба таври воқеӣ 

тасвир кунад, сарнавишти шахсиятҳо, ҳақиқати ҷараёни зиндагӣ ва фаъолияти 

афроди ҳар давру замонро дақиқ меомӯзад. Агар навиштаи ӯ хислатҳои гуногуни 

шахсиятҳоеро, ки дар ҳолатҳои мушаххас амал мекунанд ба намоиш нагузорад, 

хонанда моҳияти иҷтимову иқтисодӣ ва ахлоқии аъмолу рафтори онҳоро дақиқ 

дарк нахоҳад кард. Дар ин ҳол, ба ифодаи Е. П. Прохоров «тири публитсист ба 

ҳадаф намерасад» [80, с. 211]. Ҳамаи ин то ҷое равшан аст ва ба собит кардан 

зарурат надорад. Вале он чи ки исбот мехоҳад, ин аст, ки публитсист дар кадом 

сатҳи касбӣ ба ҳалли ин масъала даст ёфта ва ба кадом паҳлуи амалу кирдор ва 

ҳайсияти инсонии шахсиятҳои осораш ҳамчун унсури маънавӣ ва сохтории 

публитсистикаи воқеъгаро таваҷҷуҳ кардааст. 

Пури Ҷаҳонгир дар мусоҳибааш бо Ҳилолиён Аскар аз боби моҳияти 

зиёнбори муҳоҷират ва таълифоти ӯ дар ин боб сухан карда, бо луқмаи 

истеҳзоомези «Албатта, барои тарғиби муҳоҷиршавӣ?» ҷараёни муҳоҷиркуниро 

дар даврони шуравӣ нораво ва зиёновар медонад ва дар ин замина то ҷое ба осори 

дар ин мавзуъ эҷодшуда бо тамасхур менигарад. Ҳилолиён Аскар ҳамон вақт ба 

ҳамсуҳбаташ чунин посухи бодалел додааст: «Оре, барои тарғиби муҳоҷиршавӣ. 

Аз қуллаи имрӯз ғалатҳои гузаштаро дидан осон, лекин он вақт мо сидқан ба 

дурустии ин кор бовар доштем. Аз ҷиҳати дигар, амали мазкур беасос ҳам набуд – 

дар Масчоҳи кӯҳна мардум аҳволи хуб надошт. Таассуби динӣ чунон сахт буд, ки 

на қитъаҳои мавҷударо хуб истифода мекарданду на барои худу авлодашон 
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иқоматгоҳи мувофиқтаре бунёд... Мақсади мо аз тарғиби муҳоҷират ба зиндагии 

шоистатаре даъват кардани мардум буд» [154]. 

Ба ин тартиб, аз оғози фаъолияти рӯзноманигориаш Ҳилолиён Аскар ба 

таҳқиқу таҳлил ва инъикоси масъалаҳое пардохтааст, ки барои пешрафти ҷомеа 

нақши калидӣ дошта, дар ҳаллу фасли онҳо, пеш аз ҳама, саҳми инсони огоҳу 

корсоз бузург аст. Аз ин ҷиҳат, вобаста ба моҳият ва миқёси воқеиятҳои 

тасвиршуда, ҷаҳони шахсиятҳои осори публитсистии ӯ мураккаб, пурмаънӣ ва 

таъсиргузор буда, новобаста ба замони вуқӯъ ва нашрашон арзиши иҷтимоӣ, 

маънавӣ ва ахлоқиашонро то ба имрӯз ҳифз намудаанд. 

Дар таълифоти рӯзноманигор шахсият худро ба василаи амал ва кирдоре, ки 

ба ормонҳо, талошҳо, оҳангҳо, дастурҳо, арзишҳо ва рӯҳияи худи ӯ  

мутаносибанд, ба назари хонанда менамояд. Вале дар паси ин ҳунар ифодаи 

ормонҳои ҷамъӣ дар симои фарде меистад, ки мақомашро муаллиф дар ҷомеа 

шинохтаасту мехоҳад дигарон низ ӯро шиносанд ва амалу кирдораш барои ҷомеа, 

аҳли он ва ҷомеадорон намунаи ибрат бошад. Ҳилолиён Аскар бо ҳамин нияти 

нек ва тасвири ҳунармандона, пеш аз ҳама, ба ошкор намудани моҳияти амал ва 

кирдори шахсиятҳои мавриди таваҷҷуҳаш мепардозад. Ӯ сарнавишти шахсиятҳо 

ва амалу кирдори онҳоро тасвир карда, омилҳои таъсиргузори ин равандро бо 

камоли касбият ва дақиқназарӣ инъикос менамояд. Барои ошкор сохтани 

ҳайсияти  шахсияти инсонӣ нахуст бештар ба инъикоси фазилатҳои иҷтимоӣ ва 

маънавии қаҳрамононаш таваҷҷуҳ карда, сипас аз таҳлил ва таҳқиқи  сотсиологӣ 

бо камоли ҳунар истифода менамояд. Дар ин нақш ӯ иҷтимоъшиноси моддигаро 

буда, ба тақозои сиёсати давр, ки ба ифодаи худи ӯ  «сидқан ба он бовар дошт» 

[154], чеҳраи воқеии шахсиятҳо ва муносибатҳои ҷамъиятии одамони касбу кори 

гуногунро ба тасвир гирифта, ба ин васила амалу кирдори шахсиятҳои воқеиро, 

ки аз омилони мусбати чунин муносибатҳо ҳастанд, дар осори публитсистиаш 

муҷассам месозад. Ӯ бо ин амал нахуст моҳияти фардияти шахсро нишон дода, 

сипас устуворӣ, бемонандӣ ва хусусиятҳои хоси онро ҳамчун омили ташаккул ва 

таҳаввули чунин инсонҳои боҳайсият медонад, ки бахусус дар рӯзноманигории 

солҳои панҷоҳу шастуми садаи гузашта ибратангез аст. Яъне ин тарзи нигориши ӯ 
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ду паҳлӯи фаъолияташро шакл медиҳад, ки иборат аст аз идроки саҳеҳи 

воқеиятҳову сарнавиштҳо ва тарғибу тарвиҷи  андешаҳои дилхоҳ. Дар ин ҳол 

санад дар ҷараёни фаъолияти эҷодӣ таъсири мутақобила дошта, Ҳилолиён Аскар 

бо интишори он тавонистааст ҳам фардияти шахсиятро таҷассум намояд, ҳам ба 

онҳое, ки онро мехонанд ё мешунаванд, таъсири бевосита расонад.  

Очерки «Замини шӯру харбузаи ширин» аз ҷумлаи ҳамин гуна асарҳои 

Ҳилолиён Аскар буда, дар он «чеҳраи иҷтимоию гурӯҳӣ»-и мардеро офаридааст, 

ки бе шинохти шахсияти ӯ «манзараи зинда»-и [80, с.217] воқеияти дирӯзаи 

аллакай таърихиро наметавон тасаввур кард. Ин мард қаҳрамони даврон Саидхоҷа 

Ӯрунхоҷаев мебошад, ки «ҳамчун «инсони зинда» таърихи худро сохта ва 

ҳамчунон сохта истодааст» [80, с.216]. Рӯзноманигор аз ин асар пештар дар бораи 

ин шахсият бо ҳамқаламии Амиҷон Шукӯҳӣ повести «Имзои шахсӣ» ва романи 

ҳуҷҷатии «Печутоби роҳҳо»-ро низ навиштааст. Дар ҳар дуи ин асарҳо 

Ӯрунхоҷаев касест, ки «дар тақдири ӯ роҳи инкишофи таърихии як халқ таҷассум 

шудааст. Вай аз беҳудагардию авбошиҳо гузашта, яке аз коммунистони содиқ 

шуда, бар зидди босмачиён ҷангидааст ва дар сохтмони ҳаёти колхозӣ иштирок 

карда, ба чи қадар нокомиҳо дучор омада, чанд бор бегуноҳ ҳабс шуда, бо туҳмат  

аз сафи партия ронда ва боз барқарор гашта, дар охир раиси яке аз хоҷагиҳои 

калонтарини колхозии республика шудааст. Ду карат Қаҳрамони Меҳнати 

Сотсиалистӣ шудан ба  ӯ ба осонӣ даст надода буд» [112, с.140]. Аскар Ҳаким дар 

ин асар «характери Саидхоҷаро» фақат «тасвирӣ» нашинохта, «дар он консепсияи 

муайяни шахсият»-ро дидааст [112, с.141]. 

Дар повести «Имзои шахсӣ» ва романи «Печутоби роҳҳо», ки ҳар ду асари 

ҳуҷҷатианд, шахсият  иборат аз маҷмӯи хислатҳо, аломатҳо, амалу кирдори хос, 

рафтори муваҷҷаҳ, рӯҳия ва чеҳраи хоси зоҳирӣ, гуфтор ва сарнавишти инфиродӣ, 

муносибати равшан бо худ, ҷойгоҳи созанда дар зиндагӣ, муносибати  ҳадафманд 

бо  атрофиён, садоқат ба сохти иҷтимоӣ ва ғайра мебошад. Саидхоҷа Ӯрунхоҷаев 

дар тасвири Ҳилолиён Аскар фарди мушаххас, таърихӣ ва зинда буда, бо ҷаҳони 

воқеӣ муносибати воқеӣ дорад. Ба ифодаи дигар, ҳар он чи аз сари ӯ гузаштааст,  

мундариҷаи равониву рӯҳии сарнавишти ӯ буда, моҳияти иҷтимоӣ мавқеи 
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шахсияташро муайян намудааст. Ҳамчунон ки Р. Рубашкин низ таъкид меварзад, 

«моҳияти шахсияти инсониро анҷоми сарнавишти ӯ муайян мекунад» [84, с.342]. 

Ба ин тартиб, Ҳилолиён Аскар бо инъикоси амал ва кирдори муҳим дар рафтор, 

таассурот ва одоби шахсият «ба доираи фанни ҳунар» ворид шуда, ҳамчун 

публитсисти ҳунарманд он чиро, ки хусусияти шахсиятро ифода намекунад, фурӯ 

мегузорад. Аз хурдтарин амалу кирдори қаҳрамонаш шуҷоати инсониро 

дармеёбад, ки «хислати шахсро бештар таҷаллӣ медиҳад» [80, с.38-39]. 

Дар повести «Имзои шахсӣ» обрӯю эътибори Саидхоҷаро вазифа не, балки 

хулқу хӯ, амалу кирдор, робитааш бо мардум ва масъулияти маъмурӣ муайян 

мекунад. Муаллифон ба василаи тасвири ботаанӣ ва истифода аз ҳуҷҷатҳо 

хислатҳои муҳимми қаҳрамонро тасвир карда, эътимоди хонандаро ба воқеияти 

сарнавишти Саидхоҷа афзудаанд. Намоёнгари шахсият дар ин ҳол, пеш аз ҳама, 

фаъолияти иҷтимоии қаҳрамон аст. Вале муаллифон ба ин қаноат накарда, олами 

моддию маишӣ, зиндагии ҳаррӯзаи қаҳрамон, дилбастагиҳои вай ба кору зиндагӣ 

ва сарнавишту шахсияти инсонҳои дигарро низ бо камоли диққат тасвир кардаанд 

ва ба ин васила ба хислати шахсияти аслии асар равшанӣ бахшидаанд. 

Дар насри ҳуҷҷатии тоҷикӣ Ҳилолиён Аскар ҳамроҳ бо Аминҷон Шукӯҳӣ 

бо таълифи романи «Печутоби роҳҳо» консепсияи шинохти шахсиятро бо усули 

дар матни воқеиятҳо нишон додани хусусиятҳои хоси хислати шахсият ва маҷмӯи 

вазъиятҳоеро, ки ин хислатҳо зоҳир мешаванд, такмил бахшида, амалу кирдори 

воқеии шахсиятро ба хонанда тасвир менамояд. Муҳимтарин коре, ки муаллифон 

бо таълифи ин роман анҷом додаанд, нишон додани нақши шахсият дар 

чаҳорчӯби вазъиятҳои иҷтимоӣ мебошад, ки мавқеи шахсиятро ҳамчун субъекти 

муносибатҳои иҷтимоӣ дар қолаби ҳодисаҳову вазъиятҳои иҷтимоӣ мушаххас 

месозад. Саидхоҷа бо маҷмӯи хусусиятҳои инсониву иҷтимоӣ, ки фардияти ӯро 

таъмин кардаанд, чеҳраи муаллифонро ҳамчун публитсист ва ҷомеашинос ба 

назари хонанда ҷилва медиҳад.  

Асарҳои ёдшуда хусусияти публитсистиву бадеӣ дошта, Ӯрунхоҷаев дар 

онҳо, ба андешаи А. Ҳакимов «чун шахси таърихӣ ва чун образи бадеӣ» [112, 
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с.148] ба тасвир омадааст. Очерки «Замини шӯру харбузаи ширин» бошад, асари 

сирф публитсистӣ буда, шахсият василаи меҳварии таблиғии он аст.  

Охирин асари Ҳилолиён Аскар на фақат шахсияти Саидхоҷа Ӯрунхоҷаевро 

бозгӯ намекунад, балки мо дар ин асар «бо қатори чеҳраҳои намояндагони 

гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ» [117, 76] вомехӯрем. Дармеёбем, ки сарнавишти 

худи муаллиф, ки низ шахсият аст, аз сарнавишти Аминҷон Шукӯҳӣ, Муҳиддин 

Аминзода, Саидхоҷа Ӯрунхоҷаев ва  дигар шахсиятҳои сиёсии он замон ҷудо 

набудааст. Ӯ дар ин ва баъзе дигар навиштаҳояш зери таъсири сиёсати замон  аз 

баъзе гурӯҳҳои иҷтимоӣ ба хотири тааллуқоти синфиашон ҳимоят намекунад, 

вале дар тамоми осори публитсистиаш «типҳои иҷтимоӣ»  меъёри шинохт ва 

арзёбию қадршиносии шахсияти инсон аст. Рӯзноманигор ин равиши эҷодиро дар 

очерки ёдшуда тақвият бахшида, дар боби шахсиятҳои иҷтимоиву фарҳангие 

мисли худаш, А. Шукӯҳӣ, М. Аминзода, С. Ӯрунхоҷаев ва дигарон ҳарфи бодалел 

ва охиринашро гуфта тавонистааст. Хонанда аз талошҳо ва фидокориҳои ӯву 

Шукӯҳӣ барин шахсиятҳо барои ба таври ҷомеъ офаридани чеҳраи иҷтимоӣ ва 

нотакрори Саидхоҷа Ӯрунхоҷаев, ки ифодакунандаи манфиатҳои ҷомеаи он 

рӯзгор буданд огоҳ гардида, мутаваҷҷеҳи хусусиятҳои навъии шахсияти онҳо 

мешавад. Дар очерк усуле ироа шудааст, ки ба воситаи он публитсист ҳамчун 

иҷтимоъшинос амал карда, хусусиятҳои иҷтимоиву типӣ ва моҳияти амалу 

кирдори шахсиятро ошкор менамояд ва ба ин тартиб нақши айнии шахсиятро дар 

ҳаёти иҷтимоӣ нишон медиҳад.  

Дар тарзи нигориши Ҳилолиён Аскар шароити мушаххаси зиндагӣ ва 

моҳияти амалу кирдори чеҳраҳои иҷтимоиву фарҳангӣ шеваи хоси 

шахсиятпардозиро матраҳ кардааст, ки чанд мушоҳидаро дар замина баён 

медорем.  

Рӯзноманигор барои шахсиятпардозӣ асосан аз шеваҳои зер истифода 

кардааст. Нахуст ироаи сареҳи шахсиятҳо бо истифода аз шарҳу тавзеҳи 

мустақим. Истифодаи ҳамин усулро мо дар очеркҳои «Духтур ва аҷал», «Дасти 

сабуки Мушарраф», «Аз Адрасмон то Алмаато» (бо ҳамқаламии А.Воситзода), 

«Орзу ҷомаи амал мепӯшад», «Ҷӯянда-ёбанда» ва ғайра мушоҳида мекунем. 



103 
 

Муаллиф бо шарҳ ва таҳлил рафтору аъмол ва афкори шахсиятҳои осорашро ба 

хонанда муаррифӣ мекунад ё аз нигоҳи фардии худаш хусусиятҳо ва хислатҳои 

шахсиятҳои дигарро тавзеҳ дода, аъмоли онҳоро мавриди тафсир ва таъбир қарор 

медиҳад.  

Ироаи сареҳи шахсияти очерки «Дасти сабуки Мушарраф» – Мушарраф 

Ҳасанова вобаста ба хусусиёти шахсии ровӣ ё худ вижагиҳои ҳунарии 

рӯзноманигорӣ огоҳ аст, ки аз воқеияти сарнавишти қаҳрамонаш ва пасту 

баландиҳои зиндагии ӯ огоҳии комил дорад. Муаллиф  ҷузъиёт ва тафсилоти 

сарнавишти шахсияти очеркашро муфассал тафсир ва таъбир карда, хонандаро бо 

пасту баландиҳои зиндагии духтури ҳунарманд ва падараш, ки аз аввалин 

рӯзноманигорони тоҷик буда «нахустин газетаро дар Ленинобод (Хуҷанди 

имрӯза) асос гузошт, солҳо муҳаррири газетаи «Овози тоҷик», ҷонишини Вазири 

маорифи республика буд» [128, с.15], ошно месозад ва аъмолу кирдори 

қаҳрамонро хонанда ба василаи ташреҳ ва тафсири муаллиф мешиносад, на аз 

амал ва кирдораш дар бархӯрд бо ҳаводиси сарнавишташ ва масоили иҷтимоиву 

ахлоқии муҳит. 

Ҳилолиён Аскар тариқи амали шахсият бо каме шарҳу тафсир ё бидуни он 

сарнавишти қаҳрамононашро муҷассам сохтааст, ки шеваи дуюми ироаи шахсият 

аз ҷониби ӯст. Дар очерки «Духтур ва аҷал» муаллиф ҳамин шеваро истифода 

карда, бо равиши намоишӣ аъмол ва рафтори шахсиятҳоро ба хонанда 

мешиносонад, ки дар бештарини ҳолатҳо рафтор ва гуфтори қаҳрамон баёнгари 

ҳайсияти шахсияти инсонии ӯст. Масалан, суҳбати батафсили кампир бо 

рӯзноманигор ва хоҳиши ӯ оид ба он ки дар бораи духтур нависад, хонандаро 

ғайримустақим аз  хӯю хислати кампири хурофотпараст ва ҷараёни зиндагиву 

фаъолияти Камол Баротович Охунов – шахсияти аслии очерк, ки ҳамчун табиби 

ҳозиқ ба муҳити иҷтимоиву ахлоқӣ таъсири бафайз дорад, бохабар месозад. 

Бештарини қисматҳои очерк дар заминаи гуфтугӯи қаҳрамону ашхоси дигар ва ё 

онҳое, ки дар бораи духтур, сифатҳои инсонӣ ва касбии ӯ андеша рондаанд, шакл 

гирифта, муаллиф бо ҳамин усул хонандаро бо саҳнаҳои фаъолият ва аъмолу 

кирдори шахсияти асар ошно мекунад. Хонанда чун тамошобини театр 
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сарнавишти пурвоқеаи қаҳрамон, ҳодисаҳоеро, ки ӯ дар тӯли фаъолияташ бо онҳо 

рӯбарӯ шудааст, бархӯрдаш бо гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ, пасту баландиҳои 

рӯзгор ва ғайраро гӯиё бо чашми худ дида, ба ин ё он тарз сари масъалаҳое, ки 

муаллиф ба миён гузоштааст, меандешад ва худро бетараф намегирад. Ё бо 

муаллиф ҳамфикр аст ё мухолиф. Дар саҳнаҳои муколамавие, ки бештарин 

қисматҳои очерк аз онҳо таркиб ёфта ва мазмуни асосии очеркро ташкил 

медиҳанд, мушкилоти аз рӯи моҳият, табиат ва шакл  печидатарин дар суҳбат бо 

хонанда равшан ва фаҳмо мегардад. 

Ҳилолиён Аскар бо ҳамин усули писандидааш моро ба ҷаҳони андешаҳои 

худ ворид сохта, бо тағйир ва таҳаввули воқеияти сарнавишти шахсияти аслии 

очерк ва одамони дигар ошно месозад ва ба ин васила мулоҳизоти худашро низ 

нисбат ба моҳияти воқеиятҳову сарнавиштҳо баён медорад. Ба ин тартиб, аз 

саҳифаҳои очеркҳои муаллиф на фақат чеҳраҳои шахсиятҳои муҳим ва 

таъсиргузор берун меоянд, балки хонанда бо сурату сирати рӯзноманигори огоҳу 

ҷӯё ва ба ормонҳои созандаи инсонӣ содиқ, инсони андешаманде, ки ба 

муҳокимарониҳои насанҷида гароиш надорад, ошно мешавад.  

Чунон ки ишора шуд, дар очерки «Духтур ва аҷал» рӯзноманигор бештар аз 

шеваи ироаи шахсият аз тариқи амали шахсият бо каме шарҳу тафсир ё бидуни он 

кор гирифтааст, ки намоишномаи гӯёву пӯёро аз сарнавишти қаҳрамонаш  пеши 

назар меоварад. Ин шева дар дасти рӯзноманигор на фақат василаи офаридани 

шахсият дар матни воқеияти публитсистӣ аст, балки ҳадафи пешакӣ таъиншудаи 

иҷтимоиву маънавӣ низ дорад. Барои ӯ дар аксари навиштаҳояш аъмол ва 

кирдори инсон ҳадафи муайян дорад ва моҳияти шахсиятро ифода мекунад.  

Табиист, ки аз ҳамин мавқеъ мо бояд арзиши осори ин рӯзноманигорро муайян 

кунем. Ин меъёр ба тамоми осори инсонӣ, хоҳ косибиву хоҳ саноативу хоҳ 

ҳунарӣ, марбут мешавад. 

Дар оғози очерки ёдшуда муколамаи духтур бо яке аз шахсиятҳои очерк – 

пиразане, ки анқариб «урфу одатҳои кӯҳнаро» [129, с.160] меъёри зиндагиаш 

қарор дода, метавонист фоҷеаеро ба сари хонаводааш биоварад, тасвир шудааст. 

Асоситарин ҳадафи ин муколама «интишор додани андешаҳои илмӣ дар ҷомеа, 
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тасаввуроти назарӣ оид ба амалкард ва инкишофи «ҷисми иҷтимоӣ», дарки 

қонуниятҳои айнӣ, ки дар асоси онҳо метавон гуногунрангии ҳаводиси имрӯзро 

шарҳ дод» [119, с.75], мебошад. Ҳадафи ниҳоии муаллиф бошад, шаклдиҳии 

ҷаҳонбинии илмӣ  ва решакан кардани хурофот дар ҷомеа аст. Инак, порае аз 

очерк:  

«Рӯзе ногаҳон дар остонаи дарамон машинае омада истод. Давида 

баромадам. Духтурҳо будаанд. Ҳайрон шудам, ки касалии арӯси маро аз куҷо 

донистаанд. 

– Шумо бемор доред?-пурсид аз ман духтуре, ки синну солаш ба шаст 

наздик шуда буд. 

– Дорам, додарам. Аммо...шумо...,-намедонам чӣ гӯям, ки духтур гапамро 

буриду гуфт: 

« –Ҳайфи шумо не? Арӯсатонро куштанӣ ҳастед? Охир мо барои 

муолиҷаамон аз шумо пул намепурсем. Мисли табибҳои кӯҳна беморонро 

хонасалот намекунем. Чаро шоҳроҳро монда ба тарафи ҷарӣ меравед?» 

Гиря кардам. Тавба намудам. Тавалло кардам, ки ҷони келинамро халос 

кунад... 

Ба хона даромада дид. Гирифта ба таваллудхона бурд... 

«-Агар ба таваллудхона намеовардед, мемурд!»-гуфтанд ба ман ҳамшираҳои 

шафқат дар вақти ҷавоб додани арӯсам.  

– Шумо мехоҳед мо ин ҳодисаро нависем?-пурсидам пас аз тамом шудани 

нақли пиразан. 

– Не, ин ҳодисаро не, саросемавор ҷавоб дод пиразан,-дар тамоми маҳалла 

беобрӯ шудам, кам, ки дар дигар ҷойҳо ҳам беобрӯ карданӣ ҳастед? 

– Пас, аз мо чӣ мехоҳед? 

– Мехостам дар бораи духтуре, ки ба хонаи мо омада, арӯсамро наҷот дод, 

нависед. Охир, фақат вай ҷони келину набераи маро халос кардааст! Ин хел 

одамҳоро таъриф накарда, киро таъриф мекунед?» [129, с.161-162]. 

Ба ин тартиб, метавон хулоса кард, ки шахсияти қаҳрамони ин ва очеркҳои 

дигари муаллиф, аз ҷумла «Аз Адрасмон то Алмаато», «Муҳаббати касбу кор», 
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«Ҷӯянда-ёбанда», «Плаши сабз» ва ғайра воқеиятҳоеро аз сарнавишти инсонҳои 

касбу кори гуногун қисса мекунанд, ки ҳадафи такмили сохтори иҷтимоӣ ва 

фарҳангии ҷомеа ва шаклдиҳии ҷаҳонбинии солими илмиро доранд. Чеҳраи 

иҷтимоӣ ва таъмимии шахсиятро дар ин гуна осори Ҳилолиён Аскар, таҳлил ва 

арзёбии ҳодисаҳои муҳити иҷтимоиву фарҳангӣ ва амалу кирдори фардҳои 

мушаххас муайян карда, натиҷаи он мундариҷаи таблиғотро ташкил медиҳад. Ба 

ифодаи дақиқтар, шахсият дар матни воқеияти айнии публитсистӣ, ки муаллиф ба 

тасвир гирифтааст, пеш аз ҳама, вазифаи таблиғотии илмиву назариро бар дӯш 

дошта, ҳамчун ҳадафи виҷдонии муаллиф барои шарҳи воқеиятҳо ва аъмолу 

кирдори шахсиятҳо пеш омадааст ва симои соҳибашро ҳамчун публитсисти 

ҳолшинос ва ормонгаро ба назар менамояд. Таҷрибаи эҷодии Ҳилолиён Аскар дар  

заминаи инъикоси нақш ва ҷойгоҳи шахсият аз тариқи фаъолиятҳои иҷтимоиву 

фарҳангии он, ки арзиши таблиғотӣ ва ибратпазирӣ дошту дорад, саҳми ин 

рӯзноманигор ва нависандаро дар масъалаи истифода аз нақши назарияи шахсият 

ва моҳияти корбасти он дар амалияи фаъолияти публитситӣ ба сароҳат нишон 

медиҳад, ки арзиши фаровони ҳунарӣ дорад. 
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БОБИ IV 

ХУСУСИЯТҲОИ ЖАНРИИ ОСОРИ ПУБЛИТСИСТИИ  

ҲИЛОЛИЁН АСКАР 

 

4.1. Матолиби хабариву таҳлилӣ ва хусусиятҳои сохтории онҳо 

 

Фаъолияти эҷодии Ҳилолиён Аскарро дар солҳои гуногун аз назар 

гузаронида, бо навъҳои муносиби осори публитсистии ӯ, ки бо дараҷаи инъикоси 

воқеиятҳои ҳаёти ҷомеа, фарогирии мавзуъ ва амалисозии вазифаи жанрҳои 

публитсистӣ тафовут доранд, шинос шудем. Таҳлилҳо собит сохт, ки «ваҳдати 

комили ҳадаф ва мавзуи осори гуногун»-и [80, c. 389] рӯзноманигор ва нависанда 

Ҳилолиён Аскарро жанр муайян ва мушаххас месозад. Ба ин далел, хусусият ва 

ҷойгоҳи жанрҳоро дар эҷодиёти муаллиф, пеш аз ҳама, вазифаи мушаххаси онҳо 

муайян менамояд. Дар ин фасл мо баъзе навъҳои жанрҳои хабарӣ ва таҳлилиро, 

ки хусусияти хоси ҳунари касбии ӯро ифода мекунанд, таҳлил ва арзёбӣ кардем. 

Дар эҷодиёти Ҳилолиён Аскар аз жанрҳои хабарӣ навъҳои хабар, ҳисобот ва 

репортаж фаровон истифода шудааст, ки ҳадафи хабардор кардан аз воқеиятҳои 

сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дошта, дар ин ҳол «мавзуъ мушаххасоти муайяни 

публитсистии худро аз даст намедиҳад» [80, с.290]. Бо вуҷуди ин, баъзе 

муҳақиқони назарияи рӯзноманигорӣ хабарро навъи публитсистӣ нашумурдаанд, 

ки воқеият надоштани онро донишмандони соҳа собит намудаанд [80, с.290].  

Ҳилолиён Аскар дар фаъолияти рӯзноманигориаш аз навъи хабари всаеъ 

фаровон истифода кардааст. Чунин хабарҳое, ки ҳангоми дар рӯзномаҳои 

«Тоҷикистони сурх», «Тоҷикистони советӣ» ва «Ҳақиқати Ленинобод»  фаъолият 

намуданаш муаллиф нашр намудааст, ҷанбаи хоси публитсистӣ дошта, ба 

огоҳиҳои ҳаматарафаи иҷтимоии хонанда мусоидат намудаанд. Усули таҳияи 

иттилоот дар ин гуна хабарҳои муаллиф ҳам хусусияти умумипублитсистӣ ва ҳам 

айнияти ба худ хос дорад. 

Таҳлили қиёсии чанд хабари васеъ, ки дар рӯзномаҳои гуногун ва солҳои 

мухталиф ба чоп расидаанд, гувоҳи онанд, ки дар ин гуна хабарҳо, ба ифодаи М. 
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Муродов «вақоеъ ва рӯйдод дар шакли пурра ва бо шарҳу тавзеҳ баён» [62, с. 101] 

гардидаанд. Махсусан хусусияти ба худ хоси амалӣ ва мавзуии ин гуна хабарҳои 

ҳодисавии публитсистии муаллифро ҳадафи иттилоотии онҳо, ки заминаи огоҳии 

ҷомеаро аз ҳодиса ба вуҷуд меоварад, муайян менамояд. Аз ин назар аз кадом 

паҳлу, ки ба ин гуна хабарҳои васеъ нанигарем, таъсири мутақобили хабар ва 

публитсистика равшан ба назар мерасад, махсусан дар нашрияе, ки Ҳилолиён 

Аскар соли 1947 аввалин хабари васеъро таҳти унвони «Рӯзи ид» нашр намуд 

[Тоҷикистони сурх. – 1948. – 20-уми январ]. Як таҷзия ва таҳлили дақиқ шароити 

сиёсӣ ва иҷтимоии он рӯзгорро, ки сиёсат фаъолияти рӯзномаҳоро муайян мекард, 

бозгӯ мекунад. Хабар зери назари маъмурон таҳия мешуд ва вазифаи иттилоотиву 

публитсистии хабар «бо арзёбии ҳизбии далелҳо» [115, с. 92] муайян мегардид.  

Хабари зикршудаи Ҳилолиён Аскар зери таъсири меъёрҳои расмии 

рӯзноманигорӣ таҳия шуда, пеш аз ҳама, «воқеа ва рӯйдодҳои муҳиму фавриро бо 

аниқу мухтасарӣ ва баёни фаҳмо» [72, с. 101] инъикос намудааст. Хабар дар 

рӯзнома зери рубрикаи умумии «Тантанаи демократияи советӣ» чоп шуда, ҳадафи 

он ба ифодаи  А. Нуралиев «аз воқеаи нав дарак додан» буда, дар он «факт дар 

ҷойи аввал меистад» [72, с. 9] ва он баргузории интихобот аст. Дар он рӯзгор, ки 

матбуот озод набуд дар интихоб ва инкишофи хабар омилҳои сиёсӣ ва фарҳангие, 

аз қабили зиндагии тобеи сиёсати мардум таъсиргузор будааст ва ҳеҷ нашрия ва 

рӯзноманигор аз ин доира берун қадам гузошта наметавонист. Муҳимтарин 

тасаввур дар нашри як хабар ин буд, ки мо дар як ҷомеаи ором ва бо сулҳу сафо 

зиндагӣ ва фаъолият дорем ва ҳамоҳангиро дар он ҳифз мекунем. Бинобар ин 

нашри иттилооти оромибахш, мисли хабари зикршуда муҳим ба назар мерасид. 

Дар он давра вазъи хабарнигории мутанаффизи сиёсӣ (лобӣ) ҳукмрон буд, 

ки миқдори қобили мулоҳизаи иттилоотро хабарнигорон ё худ, ба қавли маъруф, 

аз манбаи давлатӣ мегирифтанд. Ин гуна хабарҳо дар саҳифаи аввали рӯзномаҳо 

ва зери рубрикаи огоҳкунанда чоп мешуд. Ҳайати ҳокима, сиёсатгузорон ва 

рӯзноманигорон талабманди нашри хабаре буданд, ки таҳти пӯшиши ҳифзи 

манфиатҳои миллӣ сурат мегирифт ва дар хидмати сиёсат ва қудрати машрӯъ буд. 

Дар ин ҳол рӯзноманигорон ҳақиқатро гуфта наметавонистанд.  
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Дар чунин шароит Ҳилолиён Аскар фаъолият мекард ва оид ба мавзуъҳои 

гуногун хабар навишта, хонандаро аз навигариҳо ва воқеиятҳои сиёсиву 

иҷтимоии кишвар огоҳ мекард. Хабари «Имсол ҳам ӯҳдадориро бошарафона иҷро 

мекунанд» [Тоҷикистони сурх.– 1948.– 3-юми март] бо ҳамқаламии Зиёев 

навишта шуда, арзиши ҷамъиятии он «моҳияти маърифатии баромади 

публитсистиро муайян менамояд» [115, с.81]. 

Дар хабар омадааст, ки «Бегоҳии 3-юми март дар клуби райони Ҳисор ба 

муносибати ба пешқадамони колхозҳо, коркуни МТС ва мутахассисони хоҷагии 

қишлоқи райони Ҳисор додани номи Қаҳрамони Меҳнати Сотсиалистӣ митинг 

барпо гардид. Клуб бо шиорҳои гуногун зебу зиннат дода шуда буд. Аъзоёни 

колхозҳои маркази район, муаллимон, коркунони муассисаҳо дар клуб ҷамъ омада 

буданд. 

Дар хабар доир ба суханрониҳои чанд нафар, ки асосан сиёсати ҳукумат, 

Сталин ва андешаҳои Яъқубовро дастгирӣ намудаанд, иттиллоъ дода шудааст. Ин 

хабар дар заминаи санади воқеӣ ва далелҳои қотеъ таҳия шуда, пеш аз ҳама, 

арзиши иттилоотӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ дорад ва ба суолҳои – Чӣ? Кай? Дар куҷо? 

Ба кадом сабаб? Дар кадом шароит? – посухи дақиқ медиҳад. Ин гуна хабарҳо дар 

нашрияҳои он рӯзгор эълом ва баёни воқеаи ҷолиби сиёсӣ – иҷтимоӣ, нақл аз 

эътиқодоти сиёсии одамон буда, нав будан, тарафи таваҷҷуҳи омма қарор 

гирифтани онҳо муҳимтарин мабнои он аст. Дар ин равиш тозагии рӯйдод, 

ҷолибияти ғояи сиёсӣ ва таъсири ибратпазирии ин гуна хабарҳо маҳаки эътибор 

будааст. Барои нашрия, муаллиф ва муҳити иттилоотӣ қиёфаи хабарро сиёсӣ ва 

иҷтимоӣ будани он ҷаззоб месозад. Корбасти дурусти унсурҳои ин жанр, ки дар 

боло ном бурдем, ба ғановат ва таъсиргузории хабари зикршуда афзуда, тасвири 

ҷомееро аз рӯйдод дар тафаккури хонанда ба вуҷуд меоварад. Хабари зикршударо 

арзишҳои хабарии – чӣ воқеае – муҳиммии он; чӣ чизе – шуҳрати он; бо кӣ – 

омма ва вақту маҳал (куҷову кай?) низ ҷолиб ва таъсиргузор сохтааст. Дар ин гуна 

хабарҳо қолаб пойбанди мундариҷа буда, яке аз василаҳои ҷаззоби хабар 

мебошад. 
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Хабари «Дар республика аз ҳама пеш» [Тоҷикистони сурх.– 1948.– 6-уми 

октябр] низ ба тақозои эҳтиёҷи иттилоотии муҳит таълиф ва нашр шуда, мавзуи 

он, далелҳо, воқеа ва тамоюли инкишофи он хусусияти жанрии онро муайян 

мекунад. Хабари «Бахтёр» [Тоҷикистони сурх.– 1949.– 23 феврал] аз сарнавишти 

«тотордухтари ятим» – Моҳтоб Ахмедова ва муносибати атрофиён ба ӯ иттилоъ  

дода, муаллиф бо нақли ҳиссомез ҷанбаи публитсистии хабарро тақвият 

бахшидааст. 

Аксари хабарҳое, ки муаллиф дар рӯзномаҳои он давра нашр кардааст, ба 

тақозои арзишҳои ҳоким дар ҷомеа эҷод шуда,  фақат муҳтавои иҷтимоиашон 

мавриди таваҷҷуҳи муаллиф ва нашрия будааст. Дар ҳамин радиф хабарҳои зиёд 

нашр шудаанд, ки асосан дар мавзуи иҷрои нақшаи пахтасупорӣ, сохтмони роҳ, 

чорабиниҳои фарҳангӣ эҷод шудаанд. Аз ҷумла хабари воқеадори «Мададгори 

деҳқон» [Тоҷикистони советӣ.– 1965.– 16-уми октябр] аз рафти пахтасупорӣ ва 

фаъолиятҳои фаврии сардори бригада М. Ҳоҷиматова иттилоъ медиҳад. 

Дар заминаи таҳлили қиёсӣ доир ба сохтори хабар дар эҷодиёти Ҳилолиён 

Аскар чанд нуктаро ба тариқи хулоса зикр мекунем. Дар эҷоди хабар муаллиф 

унсурҳои муҳим ва таъсиргузори хабариро мунтазам корбаст накарда бошад ҳам, 

вале истифодаи далел, ба назар гирифтани фаврияти он ва хислатҳои хоси жанр, 

аз ҷумла «ифодакунандаи ҳақиқат, нишондиҳандаи ҷараёни воқеа ва натиҷаи 

мушоҳидаи мухбир» [62, с. 99] будани он боиси такмили сохтори хабарҳои 

Ҳилолиён Аскар гардидааст. Чунончӣ, дар хабари  «Аҳду вафо» [Тоҷикистони 

советӣ.– 1983.– 14-уми ноябр] аносири хабарӣ комил буда, шакли хабар аз назари 

иттилооте, ки бояд ба мухотаб бирасад, ҷолиб ба назар мерасад. Хабар сатрҳои 

«Имсол ба Ватан 2450 тон пахта медиҳем!» оғоз шуда, дар он унсурҳои 

ташкилдиҳандаи хабар, мисли чӣ касе (кӣ?), чӣ чизе (чӣ), куҷо?, кадом вақт? 

(кай?), чӣ тавр (чӣ гуна?), чаро? нақши хос дошта, корбасти боҳунаронаи ин 

унсурҳо ғановат ва таъсиргузории хабарро афзуда, тасвири ҷомееро аз воқеият ба 

хонанда расонидааст. Дар тарзи нигориши Ҳилолиён Аскар қолаб вобастаи 

мундариҷа буда, таъсири амалии хабарро афзудааст. 
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Тарзи нигориш ва сохтори матни ин ва дигар хабарҳо ҳадафи касбии 

муаллифро ифода мекунанд. И. Усмонов «тез хабар додан, тарзе хабар додан, ки 

бо як хондан ё шунидан фаҳмида шабадро аз хусусиятҳои муҳимми хабар дониста 

афзудааст, ки «воқеаро бе орову пардоз гуфтан ва сухани аслиро бурро баён 

кардан. Ҳамин мақсад талаб мекунад, ки матн ба забони адабии оммафаҳм баён 

шуданаш лозим аст, калимаву ибораҳо набояд духӯра бошанд, воситаҳои эҳсосии 

баёни фикр истифода нашаванд» [100, С. 21-22]. Хусусиятҳои ёдшудаи хабар дар 

навиштаҳои Ҳилолиён Аскар риоя шуда, гоҳо «воситаҳои эҳсосии баёни фикр», 

ки И. Усмонов корбасти онро дар хабар ҷоиз намедонад, ба тақвияти рӯҳияи 

публитсистӣ мусоидат кардааст, ки баъзе муҳаққиқон аз ҷумла М.С. Черепахов 

[115, с. 137] ва Е. П. Прохоров [80, С. 292-293] ин равишро дастгирӣ карда, онро 

хусусияти публитсистии ин жанр маънидод кардаанд. 

Ба ин тартиб, дар эҷодиёти Ҳилолиён Аскар жанри хабари ба истилоҳ 

воқеадор ҷойгоҳи хос дошта, дар инъикоси публитсистии  воқеиятҳои иҷтимоӣ 

таъсиргузор будааст. Бештарини навъҳои дигари хабар, ки дар рӯзномаҳои 

зикршуда нашр шудаанд, бе имзои муаллиф ва бо зикри «мухбири худамон» чоп 

шудаанд, ки ба қалами кӣ мансуб будани онҳо номаълум аст. 

Дигар аз жанрҳои хабарӣ, ки дар эҷодиёти Ҳилолиён Аскар мавқеи хос 

дорад, репортаж аст. Ӯ солҳои мухбири махсуси «Тоҷикистони советӣ» дар 

вилояти Ленинобод (Суғди имрӯза) буданаш ба ин жанри хабарии публитсистӣ 

рӯй оварда, дар мавзуъҳои гуногун як силсила репортажро ба чоп расонидааст. 

Яке аз аввалин репортажҳои Ҳилолиён Аскар 29-уми октябри соли 1965 дар 

рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» нашр шудааст. Ин репортаж «Студентон дар 

саҳро» унвон дошта, муаллиф персонажҳои репортажро, ки ҳама ба ғунучини 

пахта машғуланд, ҷамъи якранг намешиносад, балки ҳар кадомро бо шинохти 

фарқияти хосашон барои худ кашф мекунад. Бинобар ин паҳлуи тозаи ҳодисаи 

барои хонанда маълумро ба назар менамояд. Нависанда на фақат дар бораи як 

ҳодисаи маъмулӣ хабар медиҳад, балки моҳият ва арзиши онро бо сухан ва тасвир 

бармало мекунад. 
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Муҳаққиқ А. Гудимов репортажро «жанри насри ҳуҷҷатӣ» [25, с. 159] унвон 

карда, меафзояд, ки «вале дар репортаж хусусиятҳои ба он ҳатмӣ ҳаст». Ва 

хусусияти аввалро «Ман будам, ман дидам, ман иштирок кардам» таъбир мекунад 

[25, с. 159]. Таҷрибаи рӯзноманигорӣ ва нависандагии Ҳилолиён Аскар низ ин 

хулосаро тасдиқ мекунад. Вай дар репортажҳояш саъй кардааст, ки «ба аудитория 

имкон диҳад воқеаи тасвиршударо бо чашми шоҳид (репортёр) бубинад, ба 

ифодаи дигар, «натиҷаи иштирок дар онро» [99, с. 88] ба вуҷуд оварад. 

Репортажҳое, ки Ҳилолиён Аскар дар солҳои гуногун дар рӯзномаҳо чоп 

кардааст, ҳамин хусусиятро дошта, асоси онҳоро «воқеаи аҳамиятдор ва шавқовар 

ташкил медиҳанд» ва муаллиф «дар бораи он мухтасар, пай дар пай, бо тамоми 

ҷузъиёт ҳикоя» [73, с.68] мекунад. 

Репортажи ёдшуда на фақат «таърихи воқеа мебошад», балки «таъсири 

ширкати журналистро ба вуҷуд оварда, хонандаро иштирокчии он месозад» [72, с. 

97]. Асоси ин ва дигар репортажҳои Ҳилолиён Аскарро воқеиятҳои аҳамияти 

иҷтимоидошта ташкил дода, бештар масъалаҳои хоҷагии қишлоқро фаро 

мегиранд. 

Репортажи «Студентон дар саҳро» дар натиҷаи корбурди усули мушоҳидаи 

вусъатнок ва дар матн нишон додани моҳияти он эҷод шуда, чунон ки мушоҳида 

мекунем, ҳодисаи асосӣ – иштироки донишҷӯён дар матни репортаж хеле 

барҷаста нишон дода шудааст. Нақши донишҷӯёнро воқеияти дигар – ҷалби онҳо 

ҳамчун таҷрибаомӯз дар чиниши мошинии пахта барҷастатар месозад. Тасвири 

ҷузъиёти ин маърака, ифодаи таассуроти муаллиф, ки аз дидани воқеият ба вуҷуд 

омадааст, хонандаро иштирокчии бевоситаи ин ҷараён сохта, арзиши иҷтимоӣ ва 

таълимии репорташро меафзояд. Зайли намуна пораи зерро аз он иқтибос 

мекунем, ки ба ин тарз аст: «… Ана ба он ҷавоне, ки машинаи пахтачинии 

бордонаш пур аз «тиллои сафед»-ро аз пахтазор бароварда, ҳосилро ба присепи 

трактор холӣ мекунад, назар афканед. Вай Ҳасан Тоҷимуродов ном дораду аз 

райони Нов ба ин ҷо омадааст. Ҳасанҷон дар курси охирини шуъбаи 

механизатсияи совхозтехникум мехонад. Дар зарфи ин солҳо вай техникаро нағз 

азхуд намуд ё ба қавли рафиқонаш «об карда хӯрдааст». Ба ин чунин мисол 
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шуҳрат медиҳад, ки ӯ то ин дам зиёда аз 70 тонна пахта чидааст. Ин аз ҳосили 

ғундоштаи баъзе механик-ронандаҳои совхозҳову колхозҳо ҳам зиёд. Мудири 

қисми илмии техникум рафиқ Н. Қурбонов мегӯяд: «Ҳасанҷон пас аз тамом 

кардани таҳсил дар кори хоҷагӣ, ки кор кунад, обрӯи калон меёбад» [132]. 

Репортажҳои Ҳилолиён Аскар аз ду ҷиҳат ҷолиб мебошанд: аввал ин ки ба 

сифати фарогир ва интишордиҳандаи мавод барои матбуот муҳимманд, дигар 

ҳамчун «жанри хабарӣ, ки дар бораи ҳодисаҳо, вазъиятҳо ва зуҳурот фаврӣ ва 

равшан хабар медиҳад» [23, с. 223]. Хусусияти дигари онҳоро ширкати босамар, 

боварибахш ва таъсиргузори муаллиф, ки ҳам шоҳид асту ҳам иштирокчии 

фаъоли ҷараёни воқеият муайян ва мушаххас месозад.  

Афзалияти дигари ҳунари касбии Ҳилолиён Аскар дар таълифи репортаж  

иборат аз он аст, ки вай бештар репортажҳои масъалагузорро интишор дода, дар 

инъикоси воқеиятҳо тасвирҳои образнок ва ёдкардҳои ҳисомезро оид ба ҳодисаи 

мушаххас ба кор гирифта, бо ин усул ҷанбаи публитсистии навиштаҳояшро 

тақвият бахшидааст, ки аз нигоҳи касбият муҳим мебошад. 

Дар ин замина репортажи  «Санъати деҳқонӣ» [Тоҷикистони советӣ.– 1963.– 

21-уми май] ҷолиб ба назар мерасад. Муаллиф дар ин репортаж аз тасвирҳои 

образнок истифода карда, дар замина «вазъи мушаххаси иҷтимоӣ, таҳаввули 

мунтазами воқеият, лаҳзаҳои ҷудогонаи он»-ро [114, с. 24] дақиқ ба қалам 

додааст. Репортажи Ҳилолиён Аскар «Санъати деҳқонӣ» асарест, ки аз 

мушоҳидаи дақиқ ва қазовати ақл маншаъ мегирад. Дар  он қолаби андеша, 

таҳлил, умумиятдиҳӣ ва бурҳонҳои назарӣ вуҷуд дорад. Барои исботи ин гуфтаҳо 

пораи зерро аз он иқтибос мекунем: «Шамоли сахт Баҳри тоҷикро чунон ба 

талотум овардааст, ки чанд километр дуртар дар оғӯши пахтазори хуррам низ 

лаппаси онро мешунавем. Ниҳолҳои 3-4 баргшуда аз таъсири бод сари худро хам 

карда, ба он роҳи гузар медоданд. Абрҳои сиёҳ бо қаҳру ғазаб дар уфуқи ҷануб 

ҷамъ мешуданд. 

– Борони сахте мешавад, – мегӯяд Абдуғаффор саркор бодиққат ба осмон 

нигариста. 
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– Борон шавад майлаш, – мегӯяд Абдусафо дар ҳолате, ки пояшро ба болои 

култиватор мондааст, – жола наборад. 

– Аз жола метарсед? 

– Мабодо ҳосилро аз даст надиҳем мегӯям-дия. 

– Жола борад ҳам, аз осмон санг борад ҳам, аз ҳар гектар 40 сентнерӣ пахта 

месупорем. Ҳар рӯз аз тамоми район омада, таҷрибаи моро меомӯзанд. Мактаб 

ташкил кардем. Ҳама республика дар бораи кори мо гап мезанад. Баъди ҳамаи ин 

овозаҳо агар ӯҳдадориҳоро иҷро накарда монем, чӣ мешавад? 

- Албатта иҷро мекунем, 240 тонна пахта месупорем, зиёдтар ҳам 

мешавад…» [Тоҷикистни советӣ. – 1963. – 21-уми май]. 

Дар репортаж, ба ин тартиб, доир ба ҷараёни воқеаҳои дигар «дарси санъати 

деҳқонӣ», «назари меҳмонҳо» ва ғайра низ иттилоъ омадааст. Репортаж 

гуногунранг буда, ин усули нигориш ҷанбаи публитсистии онро афзудааст. Он аз 

рӯйи қоидаҳои жанрҳои хабарӣ эҷод шуда, воқеиятҳои ҷудогона тобеи ҳадафи 

ҷомеи асар аст. 

Дар репортажҳои «Аввалин» [Тоҷикистони советӣ.– 1964.– 21-уми ноябр], 

«Меҳнат шуҷоат аст» [Тоҷикистони советӣ.– 1964.– 2-юми декабр] «Дар 

қаламрави чӯпонҳо» [Тоҷикистони советӣ.– 1967.– 20-уми июл], «Гулдастаҳои 

идӣ» [Тоҷикистони советӣ.– 1967.– 30-юми июл] ва ғайра «воқеият ҳамчун мавзуъ 

хусусияти фарқкунандаи худро» дошта, «аз рӯйи ҳадаф тафовути комил доранд» 

[80, с. 202]. Дар заминаи чунин репортажҳо метавон илова кард, ки ҳолати 

лаҳзавии ҳодиса ва дигаргуншавии мавзуи умумипублитсистӣ хусусияти 

гузоришии чунин иттилоъро оид ба ин ё он ҳодиса муайян мекунад, ки аз 

махсусиятҳои таълифоти Ҳилолиён Аскар дар ин жанр аст.  

Дар радифи жанрҳои хабарӣ Ҳилолиён Аскар дар фаъолияти 

рӯзноманигориаш аз жанрҳои таҳлилӣ низ ҳунармандона истифода кардааст. Аз 

таҳлили қиёсии осори дар ин замина таълифкардаи рӯзноманигор бармеояд, ки 

воқеият ва таҳлили он дар таҷрибаи ӯ унсури асосии сохтории жанрҳои таҳлилии 

публитсистӣ будааст. Дар ин гуна маводҳо муаллиф фактҳои зиёдеро айнан ё 

мазмунан истифода ва таҳлил кардааст. И.Усмонов нисбат ба хабар дар ин жанрҳо 
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бештар истифода шудани фактро аз махсусиятҳои жанрҳои таҳлилӣ донистааст 

[104, с. 64], ки ба таҷрибаи мусбати Ҳилолиён Аскар низ ишораи сареҳ дорад. 

Мушаххасоти жанрҳои таҳлилиро дар эҷодиёти Ҳилолиён Аскар «идроки 

мавзуъ, инъикоси объект, ҳадафи мушаххас, вазифаҳои маънавию тарбиявӣ, 

вусъати инъикоси воқеиятҳо, миқёси натиҷагириҳову умумиятдиҳиҳо, хусусияти 

бадеӣ- услубии воситаҳои муассири тасвирӣ» [23, с. 224] муайян мекунанд. Ба ин 

далел, дар таҷрибаи рӯзноманигории ӯ жанрҳои таҳлилии мухбирнома ва мақола 

зиёд истифода шудаанд, ки далели таваҷҷуҳи муаллиф ба ин навъҳои таҳлилии 

публитсистӣ мебошад. 

Мухбирномаҳои Ҳилолиён Аскар «иттилоот, зуҳурот»-ро ҳифз карда, ба 

ифодаи А. А. Тертычний «ин иттилоот дар худ мушоҳидаи «зинда», ҷузъҳои ким-

кадом суханронӣ ва нақли «мухтасар»-и он чӣ гузаштаастро фаро мегирад» [99, с. 

101]. Вале барои муаллиф ҳадаф худи иттилоот нест. Вай оид ба ҳодиса фақат 

тасаввурот ба вуҷуд меоварад, ки маънидоди пешакии онро пешгирӣ менамояд. 

Дар мухбирномаҳои Ҳилолиён Аскар сарчашмаи «аввалияи иттилоот» оид 

ба ҳодиса ва зуҳурот муаллиф буда, «маҳз аз ҷойи воқеа «хабаррасонӣ» мекунад, 

вай низ дар такя ба андешаи иштирокдорон  ва шоҳидони  ҳодиса он чиро, ки 

гузаштааст, дар заминаи мушоҳидаҳои хос ва бевоситаи худ шарҳ медиҳад» [99, с. 

101]. 

Ба ин тартиб, дар заминаи баъзе мухбирномаҳои Ҳилолиён Аскар, ки дар 

рӯзномаҳои он давра чоп шудаанд, метавон гуфт, ки дар онҳо унсури асосии 

жанрсоз ҳодисаи мушаххас ва ҷузъи дигари он, яъне муҳокимаи ҳаматарафа, 

ошкор сохтани моҳият ва сабаби рӯйдод, арзёбӣ ва пешгӯйии оқибатҳои он 

мебошад [54, С. 124-125]. Ба ифодаи дигар, моддаи бунёдӣ ва унсури жанрсози 

мухбирнома дар таҷрибаи рӯзноманигории Ҳилолиён Аскар, пеш аз ҳама факт 

буда, ба ифодаи А. А. Тертичний «ҳамаи ҷузъиёти боқӣ, намунаҳо, муҳокимаҳо, 

маводи «ёрирасон» барои инъикоси ҳаматарафа мебошанд» [99, с. 102]. 

Намунаи чунин мухбирнома, яке аз аввалин таълифоти Ҳилолиён Аскар 

«Самараи меҳнати диловарона» унвон дошта, факт ва ҷузъияёти дигар ба 

инъикоси ҳаматарафаи воқеияти мавриди назари муаллиф ёрӣ кардааст. Дар ин 
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мавод номи интихобшуда – «Самараи меҳнати диловарона» таъкид ба моҳияти 

масъала дошта, мазмун ва тарзи нигориши он ҳам доир ба воқеияти мушаххас 

иттилоъ медиҳад, ҳам онро тафсиру арзёбӣ мекунад, ки ду унсур аз нишонаҳои 

хоси жанрсози ин мухбирнома мебошанд. Тарафи дигари тарзи нигориши 

муаллиф ва натиҷагириҳои ҷомеъ дар бархӯрд ба рӯйдод, санадҳои воқеӣ, 

моҳияти масъала зоҳир мешавад, ки низ аз вижагиҳои ин жанри таҳлилӣ буда, 

мояи қатъан муайяни хусусияти бақайдгирӣ дорад. Ҳамчунин ин гуна 

мухбирномаҳои Ҳилолиён Аскар ба ифодаи М. Муродов «моҳияти рӯзмарраӣ» 

дошта, «дар асоси силсилафактҳо навишта» шудаанд ва «ҳолатҳои муайяни 

ҳаётии қонунияти инкишофи воқеиёти иҷтимоӣ»-ро [62, с. 125] ошкор месозанд. 

Ҳилолиён Аскар дар мухбирномаи зикршуда аз усули дедуктивӣ бо камоли 

ҳунар истифода карда, дар ибтидо муносибаташро ба рӯйдод (дастовардҳои 

колхози ба номи Димитрови райони Нов ва «духтари қаҳрамон» - Дилором 

Қобилова ва ҷузъиёти дигар) баён мекунад, ки то ҷое ҳадафи таблиғии 

публитсистӣ  дорад. Ҳилолиён Аскар навиштааст, ки «Дар соли 1946 колхози ба 

номи Димитров, райони Нов яке аз ақибмондатарин колхозҳои район буд. Дар ин 

ҷо аз ҳар гектар 10 сентнерӣ пахта супурда шуд. Дар соли 1947 колхозчиён қарор 

додаанд, ки аз ҳар гектар замин 16 сентнерӣ ҳосили пахта бигиранд ва барои 

таъмини иҷрои ӯҳдадориҳои худ бо ҷиддият машғули кор шаванд. 

Ба ин тариқ, ҳосили фаровони пахта ба даст омад ва муваффақияти калон 

насиби колхози Димитров шуд: аз ҳар гектар ба ҷойи 16 сентнерии уҳдадорӣ 22,5 

сентнерӣ пахта гирифта шуд, ки ин обрӯи колхозро хеле баланд бардошт. 

Духтари қаҳрамони колхоз Дилором Қобилова аз ҳар гектар 77 сентнерӣ 

ҳосил гирифт, колхоз ба ӯ 3 бор мукофот дод. Звенои Қулдошев Убайдулло аз ҳар 

гектар 77 сентнерӣ пахта ба даст оварда, низ мукофот гирифт. Колхозчиён дар 

соли гузашта барои ҳар як рӯзи меҳнат 2-килограммӣ гандум ва 5-сӯмӣ пул 

гирифтанд, ки ин нисбат ба солҳои гузашта хеле зиёд аст. 

Дар соли ҷорӣ колхозчиён бо мақсади ҳосили баланд рӯёнидан шабу рӯз 

машғули кор ҳастанд. Онҳо аз соати 6 пагоҳӣ ба кор баромада, то соати 8 бегоҳӣ 

ба кор машғул мешаванд. 
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Ӯҳдадории имсолаи колхоз 77 тонна, яъне аз ҳар гектар 35 сентнерӣ ҳосил 

гирфтан мебошад. Тамоми заминҳо шудгор ва ҷӯйборҳо тоза карда шудааст. То 

ҳол ба 140 гектар замин ва ба ҳар гектар 25 тоннагӣ нурӣ андохта шудааст. 

Колхоз қарор додааст, ки аз 20 март ба кишт шурӯъ карда, онро дар давоми 10 рӯз 

тамом кунад…» [Тоҷикистони сурх.– 1948.– 29-уми феврал].  

Муаллиф дар заминаи таҳлили ҷомеъ омилҳои асосии пешрафти хоҷагӣ ва 

комёбиҳои фардиятҳои алоҳидаро, ки дар муваффақиятҳои бадастомада саҳм 

доранд, нишон медиҳад ва назарашро ба паҳлуҳои дигари масъала матраҳ 

месозад. Дар мухбирнома таҳқиқи таҳлилӣ афзалият дошта, муаллиф вобаста ба 

масъалаи мавриди назар санадҳои дигарро пеш мекашад, таҳлил мекунад ва 

натиҷа мегирад. Ин ва дигар мухбирномаҳо хусусияти таҳлилӣ дошта, имкон 

додааст, ки муаллиф сабаб ва натиҷаи зуҳуротро ошкор сохта, дар ин замина ба 

хулосаи боварибахш ояд [128, с. 67]. 

Мухбирномаҳои дигар, аз ҷумла «Камбудиҳои ҷиддии соҳаи таълиму 

тарбия» [Тоҷикистони сурх.– 1949.– 16 март], «Колхозҳои ақибмондаи Кӯктош» 

[Тоҷикистони сурх.– 1948.– 14-уми феврал] ва ғайра низ ба ин тарз иншо шуда, 

доир ба вазъи хоҷагидорӣ ва муносибати одамони алоҳида ба ин соҳа иттилои 

дақиқ додаанд, ки таҳлилу натиҷагириҳо вежагиҳои ҳунари муаллиф дар эҷоди ин 

жанр мебошад. 

Донишмандони соҳа А. Саъдуллоев ва П. Гулмуродзода навиштаанд, ки «… 

ҳар жанр рафтори хоса мехоҳад. Намешавад, ки талаботи ба хроника марбутро ба 

жанри калонтаре бигузорем. Ва табиист, ҳангоми таълифи мухбирнома  ҳамчунон  

имкониятҳои дохиливу беруниро низ сарфи назар кардан хуб нест. Ин 

имкониятҳо ба шароити кор, маҳорати нигоранда, мавқеи нашрия, мақоми факт, 

ҷойи ҷудошуда ҳам вобаста аст. Гузашта аз ин, ҳар як органи чопӣ ба рӯйдодҳо аз 

назари эҷодии худ баҳо медиҳад» [94, с. 11]. 

Дар ин замина дар мисоли мухбирномаҳои «Ҷӯянда ёбанда» [Тоҷикистони 

сурх.– 1965.– 13 октябр], «Ҷарӣ» [Тоҷикистони советӣ.– 1966.– 10 феврал], 

«Манора дар ҳар канора» [Тоҷикистони советӣ.– 1967.– 4 январ] метавон хулоса 

кард, ки муаллиф пойбанди сиёсати матбуотии давр шуда, бештар ба тавсифи 
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хушки масъалаҳои инъикосшуда пардохтааст, ки дар рӯзноманигории солҳои 

шастум то ҷое суннат гардида буд.  

Бо вуҷуди ин Ҳилолиён Аскар доир ба масъалаҳои мавриди назараш диди 

хос дорад. Ҳамин тамоюли эҷодии ӯро баъзе мухбирномаҳояш низ ба возеҳият 

ошкор месозанд, ки «Кӯҳистони Масчоҳ обод мешавад», яке аз онҳост. Ин 

мухбирнома намунаи дар асоси таҳлил, далелҳои боэътимод ва умуиятдиҳии 

таҷрибаи иҷтимоӣ арзёбӣ кардани масоили муҳим бо назардошти дурнамои он 

аст, ки огоҳкунанда ҳам ҳаст. 

Масъалаи бунёдии ин мухбирномаро муҳоҷират ва мушкилоти иҷтимоиву 

фарҳангии дар ин замина бавуҷудомада ташкид медиҳад. Муаллиф аз фосилаи 

дури замонӣ, ки беш аз сӣ солро дарбар мегирад, суду зиёни ҷараёни 

муҳоҷиркуниро дар асоси санадҳову далелҳо дар тарозуи муҳокима меандозад, 

бармекашад ва роҳи ислоҳи хатоҳои гузаштаро нишон медиҳад. Барои собит 

кардани андешаҳояш аз иттилооти давраҳои муҳоҷиркунии масчоҳиён, ҳодисаҳои 

ба вуқӯъ пайваста, маргу мири тифлон ва ғайра ҳадафмандона истифода карда, 

таҳлили санҷишии сабабу оқибатҳои муҳоҷиркунӣ мегузаронад, ки моҳияти 

иҷтимоиву фарҳангии раванди ин ҳодисаро ошкор мекунад. 

Дар роҳи ин ҷустуҷӯҳо рӯзноманигор ба ёддоштҳо ва ҳуҷҷатҳое муроҷиат 

мекунад, ки таҳлили қиёсии онҳо моҳияти масъаларо равшан месозад. Тадқиқ ва 

таҳлили қиёсии сабабу натиҷаро дар мухбирнома муҳокимарониҳо, арзишдоварӣ 

(баҳогузорӣ), пешгӯӣ, тавсияҳо ва гайра такмил бахшидаанд, ки хоси 

рӯзноманигории таҳлилӣ аст. 

Хусусияти хоси мухбирномаҳое, ки зикр кардем, аз он иборат аст, ки онҳо 

бо забони ҳисомез эҷод гардида дар бораи ҳодисаҳои тасвиршуда ва суду зиёни 

он таассуроти равшан медиҳанд. 

Дигар аз жанрҳое, ки Ҳилолиён Аскар дар фаъолияти рӯзноманигораш аз он 

босамар истифода кардааст, мақола мебошад. Мақоланависӣ ба шеваи ҷадид, ки 

Ҳилолиён Аскар таҷриба кардаву имрӯз маъмул аст, собиқаи чандоне надошта, 

пайдоиши он дар кишвари мо аз ибтидои солҳои бист фаротар намеравад. Оғози 

кори мақоланависиро муҳаққиқон ба табъу нашри рӯзномаҳову маҷаллаҳо 



119 
 

вобаста донистаанд. Ҳақ ба ҷониби М. Муродов аст, ки навиштааст: «Мақола, 

асосан, хоси матбуот буда, беҳтарин василаи баёни фикр ва мулоҳиза аст. Аз ин 

рӯ, фоъолияти матбуотро бе мақола наметавон тасаввур кард» [62, с. 148]. А. 

Саъдуллоев ва П. Гулмуродзода пайдоиши мақоларо «бо нашри рӯзномаи 

нахустини тоҷик – «Бухорои Шариф» вобаста дониста, навиштаанд, ки 

«Муҳаррир ва публитсисти рӯзнома Мирзоҷалол Юсуфзода имконияти ин жанрро 

ба ҳисоб гирифта, ҳанӯз дар сармақолаи «Ифтитоҳ» навишта буд: «Муносиби 

ҳоли оммаи мардум сухан гӯем, салоҳи амри умурро дар назар дошта бошем. 

Лиҳазо, рӯзномаи мо аввалан, ҳар чӣ мумкин бошад, ба забони порсии сода 

навишта мешавад. Сониян, мақолаҳое, ки (ғайр аз ахбори олам) мехоҳем дарҷ 

намоем, иборат аз муқаддимаи инсоният хоҳад буд. Яъне таҳризи мардум ба 

талаби илм ва ислоҳ намудани вазъи таълим» [94, С.13-14].  

Дарвоқеъ, ин санад далели он аст, ки рӯзнома ва мақола ҳамзодоне ҳастанд, 

ки дар замони муайян  ба вуҷуд омада ва дар бистари рӯзгор парвариш ёфтаанд, 

то ҷое, ки бо шунидани калимаи мақола лафзи рӯзнома ё маҷалла фавран дар зеҳн 

пайдо мешавад. Ба назар чунин менамояд, ки гӯйи ин ду бо ҳам пайванди табиӣ, 

доимӣ ва ногусастанӣ доранд. 

Дар бисёре аз кишварҳо оғози кори мақоланависӣ ба сабки имрӯзӣ ба 

аввали асри ҳабдаҳи мелодӣ, ки нахустин нашрияҳои даврии кишварҳои Аврупоӣ 

интишор ёфт, рост меояд. Дар оғози ин давра мақоланависӣ чандон равнақе 

надошта ва он чи ба риштаи таҳрир дармеомад, забони таблиғотии ҳукуматҳои 

худкомаи вақт будааст. Аммо дар марҳиллаи дувум, ки асри матбуоти мафкуравӣ 

ва сиёсӣ аст, дурахшонтарин даврони нигориши мақолаҳои тунд ва оташин аз 

тарафи рӯзноманигорон ба шумор меояд. Дар ҳамин давра матбуот бо баҳрагирӣ 

аз озодии баён ҳимоятгари демократия ва озодӣ муаррифӣ шуд, то ҷое, ки Эдмунд 

Берк файласуф ва сиёсатмадори Инглистон рӯзноманигоронро мухотаб қарор дод 

ва гуфт: «Ҷанобон, шумо рукни чаҳоруми демократия ҳастед!» [17, с. 160].  

Дар марҳилаи тақдирсоз, ки барои тоҷикон аз даҳаи аввали асри бист  оғоз 

мешавад, ходимони рӯзномаи «Бухорои шариф» ба кори судманд ва муассир оғоз 

ниҳоданд, ки  мақоланависӣ ҷузъи фаъолияти онҳо буд. Дар аввалин мақолаҳои 
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дар ин рӯзнома чопшуда, кӯшиши пайгирона ва мудавом барои дифоъ аз ҳаққу 

адолати иҷтимоӣ равшан ба мушоҳида мерасад. Бахусус беадолатиҳое, ки дар 

муҳити иҷтимоии аморати Бухоро ҷараён дошт ва хоб аз дидагони мардум рабуда 

буд, қаламбадастони муттаҳид ва дилсӯзу ёрирасони мардуми мазлумро 

вомедошт, ки бо нигориши мақолаҳои тунд ва интишори онҳо дардҳои мардумро 

ба гӯши масъулони амр бирасонанд. Муаллифони ин гуна мақолаҳо бори сангини 

сахтиҳо ва ранҷҳои дармондагон ва бечорагонро бар дӯш гирифта, бо умед додан 

ба дили афсурдаи мардум бар захмҳояшон марҳам мениҳоданд ва дар ҳама авзоъ 

ва аҳвол бозгӯ кардани дардҳо ва ранҷҳои мардумро ҷузъи асоситарини 

масъулияти ҳунарии хеш меҳисобиданд. 

Муҳаққиқи рус А. А. Тертичний дар такя ба маънии васеъи луғавии ин вожа 

«ҳама гуна маводи нашршуда...матни пурраи шумораи рӯзнома»-ро мақола унвон 

карда, сипас менависад: «Вале ҳангоме ки сухан билкул дар бораи жанри муайяни 

«мақола» меравад (ба маънои маҳдуди ин калима), он  вақт зери ин мафҳум 

маводи интишорёфтае фаҳмида мешавад, ки вазъиятҳои гуногун, ҷараёнҳо ва 

ҳодисаҳоеро таҳлил кардаанд, ки асоси онро алоқамандии қонунӣ бо мақсади 

муайян кардани аҳамияти сиёсиву иқтисодӣ ё масъалаи муҳимми дигаре ташкил 

медиҳад». Ин муҳаққиқ дар заминаи ин андеша ба хулоса меояд, ки «Мақоларо 

метавон ба таври амиқтар ҳамчун жанре шинохт, ки пеш аз ҳама, барои таҳлили 

ҳаводиси муҳимми ҷамъиятӣ, вазъиятҳо, ҳодисаҳо ва қонуниятҳои онҳоро 

идоракунанда ихтисос ёфтааст». А. А. Тертичний мақоларо ба навъҳои 

умумитадқиқотӣ, таҷрибавии таҳлилӣ ва мубоҳисавӣ дастабандӣ кардааст [99, С. 

149-171]. В. В. Ворошилов мақоларо «жанри муҳимми таҳлилӣ» шинохта, 

имконоти онро дар таҳлили мушкилоти воқеияти иҷтимоӣ муҳим арзёбӣ мекунад 

ва навъҳои мақолаи проблемавию публитсистиро ташхис медиҳад [23, С. 225-

226]. 

Муҳаққиқони тоҷик дар шинохт ва арзёбии жанри мақола, хусусиятҳо ва 

навъҳои он асосан ба андешаҳои донишмандони рус пайравӣ кардаанд. Аз ҷумла 

А. Саъдуллоев ва П. Гулмуродзода мақоларо жанри таҳлилӣ шинохта, хусусияти 

асосии онро дар ҳаматарафа мавриди баррасӣ қарор додани «проблемаҳои ҳаётӣ» 
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донистаанд. Ин муҳаққиқон дар заминаи андешаи донишманди рус М. С. 

Черепахов мақоларо «яке аз жанрҳои муҳимми публитсистӣ»-е донистаанд, ки 

«бо гузориши проблемаҳои ҳалталаб ва хулосаҳҳои назаррас аз дигар жанрҳо 

фарқ мекунад» [115, с. 15]. Донишмандони дигар, аз ҷумла А. Нуралиев, А. 

Саъдуллоев, И. Усмонов ва П. Гулмуродзода дар рисолаи «Журналистикаи 

советии тоҷик» мақоларо жанри таҳлилӣ дониста, «таҳқиқи чуқури ҳаёт, таҳлили 

ҳаматарафаи факт»-ро  талаботи асосии он таъбир кардаанд ва сармақола, 

мақолаи назариявӣ, мақолаи проблемавӣ ва қайдҳои публитсист ва ташреҳи 

публитсистиро аз навъҳои он шинохтаанд [73, С. 82-88]. М. Муродов мақоларо аз 

жанрҳои асосии журналистикаи таҳлилӣ ба шумор оварда, меафзояд, ки ин жанр 

«барои таҳлили воқеа, зуҳурот ва ҷараёни муҳиму мухталифи иҷтимоӣ истифода 

мешавад». Ӯ дар заминаи хостҳои назарии журналистикаи шӯравӣ навъҳои 

сармақола, мақолаи назариявӣ, мақолаи проблемавӣ ва қайдҳои публитсистиро  

зикр карда, «вобаста ба хусусияти матнҳои матбуоти даврии муосир» навъҳои 

зерини мақоларо ташхис додааст: сармақола, мақолаи умумитаҳқиқӣ, мақолаи 

амалӣ-таҳлилӣ ва мақолаи мубоҳисавӣ [62, С.148-153]. 

Аз қазовати боло бармеояд, ки дар бораи мақола ва навъҳои он назари ягона 

ва ҷомеъ вуҷуд надорад. Аксари муҳаққиқон аз шинохти хусусиятҳои бунёдӣ ва 

аносири шаклсози ин жанр сарфи назар карда, бештар пойбанди намуди зоҳирии 

он шудаанд. Худи тарзи номгузориҳо низ таваҷҷуҳи зоҳирӣ ва идеологиро, ки 

хоси замони шӯравӣ буду ҳанӯз ҳам таъсиргузор аст, дар шинохти ин жанр ва 

аносири шаклсози он нишон медиҳад. 

Дар заминаи тадқиқоти дар ин боб анҷомгирифта метавон ба ин натиҷа 

расид, ки анвои густурда ва гуногуне аз навиштаҳоро дар бар мегиранд ва ҳар 

кадоме аз масъалаҳое, ки инсон дар зиндагонии фардӣ ва иҷтимоӣ бо он рӯ ба рӯ 

мешавад, метавонад мавзуи мақолаҳои бешуморе бошад, аммо вақте ба масъала 

ба таври куллӣ менигарем, ба андешаи мо, метавон мақоларо ба се дастаи 

нисбатан мушаххас – таҳқиқӣ, иҷтимоӣ ва интиқодӣ тақсим кард. Дар ин 

тақсимбандӣ мо унсурҳои мундариҷавӣ ва сохтории мақоларо меъёри шинохт 

қарор додем, ки поёнтар муфассал баррасӣ хоҳад шуд. 
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Албатта, ҳама навъҳои мақола бар пояи таҳқиқ ва баррасӣ устувор аст. Вале 

мо ҳамон навъи мақолаҳоро таҳқиқӣ меномем, ки сирфан пас аз таҳқиқ ва арзёбии 

ҳамаҷониба ба шеваи илмӣ таҳия гардида ва дар он охирин натиҷаҳои ба 

дастомадаи як пажӯҳиши мушаххас мавриди баҳс қарор гирифта бошад. Ҳар 

вақте табиб, гиёҳшинос, адиб, муаррих ё ашхоси дигаре, ки дар яке аз соҳаҳои 

илму фан тахассуси комил дорад, ба мавзуъ ва кашфиёти тозае вохӯрад, ки 

сазовори таблиғу ташвиқ дар доираҳои илмӣ, адабӣ ва ғайра бошад, даст ба 

таҳқиқ мезанад ва натиҷаи ҷустуҷӯҳои худро дар шакли мақола нашр мекунад то 

мавриди истифодаи хосу ом қарор гирад. 

Чунин мақолаҳо ҳамон вақт дар муҳити фарҳангӣ нуфуз пайдо мекунанд, ки 

аз тарафи шахсияти огоҳ эҷод шуда бошанд. Агар муаллиф доир ба мавзуе, ки 

мақола менависад, иттилооти дақиқ ва салоҳияти комил надошта бошад, дар 

замина муваффақ нахоҳад шуд. Дар эҷоди ин гуна мақола муаллиф бояд усули 

лозим дар таҳқиқро комилан риоя карда, ба масъалаҳое аз қабили ёфтани 

нуктаҳое муҳим дар мавзуъ таваҷҷуҳ дошта бошад ва матлабро бо далелу 

ҳуҷҷатҳои мантиқӣ инъикос карда, аз такя ба ҳадсу гумон иҷтиноб варзад. Танҳо 

бо ҳамин усул муаллиф метавонад аз пажӯҳиш ва эҷоди мақола натиҷаи судманд 

ба даст оварад, ки ҳам ба манфиати ӯст ва ҳам ҷомеа. 

Дар замина таърихи рӯзноманигории тоҷик таҷрибаи қобили мулоҳиза 

дорад. Аввалин мақолаҳое, ки рӯзномаи «Бухорои шариф» чоп карда буд, гувоҳи 

касбияти дастандаркорони ин нашрия дар шинохт ва  корбурди ин жанр мебошад. 

Мақолаи аввалини ин нашрия, ки  «Чӣ бояд кард? унвон дорад, ба қалами 

нахустмуҳаррири рӯзнома Мирзоҷалол Юсуфзода мансуб буда, ҷумлаи пурсишӣ 

дар сарлавҳаи мақола мавзуи мавриди назари муаллифро мушаххас месозад. 

Муаллиф бо таҳқиқи огоҳона хонандаро аз вазъи Бухорои он рӯзгор огоҳ сохта, аз 

ҷумла менависад: «Мо ба ҳама муҳтоҷ шудаем. Ба илму одоб ва тиҷорату саноеъ 

ва ҳирфату ҷамеи лавозими башарият. Агар муҳтоҷ ба як чиз будем, 

метавонистем роҳи ҳоҷати худро пайдо намуда, дунболи таҳсили моютоҷ (чизҳои 

даркорӣ) биравем. Ҳоло ки ба ҳама чиз муҳтоҷем, пас чӣ бояд кард?...»[94, с. 17]. 
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Ин мақола гувоҳӣ медиҳад, ки нахуст муаллиф аз мавзуи мавриди баҳсаш 

иттилооти кофӣ дошта, бо тасаллути комил ба масъала матлабро навиштааст то аз 

навиштаи ӯ натиҷаи матлуб ба даст ояд. Дувум ин ки муаллиф дар эҷоди мақола 

эҳсоси озодӣ дорад. Бинобар ин тавонистааст, ки эҳсоси озодӣ кунад то битавонад 

бо итминон ва бидуни ташвиши хотир масъаларо мавриди баҳс ва баррасӣ қарор 

диҳад. Савум ин ки муаллиф ба он чӣ навиштааст эътимоди комил доштааст ва 

табиист, ки матлабро бо садоқат ва самимият мавриди баҳс қарор медиҳад то 

сухани аз дил берун омадаи ӯ ниҳояти кор бар дили хонанда нишинад. Ниҳоят, 

муаллиф  иффат ва покизагии каломро ҳифз карда, по аз доираи усул ва одобу 

ахлоқ берун намениҳад ва дар мақола аз калимоти сусту ношоист ва дур аз адаб 

истифода намекунад. Носазогӯйӣ ва тавҳин ба дигаронро раво намебинад. Аз 

ғаразварзӣ нисбати шахсиятҳо ё гуруӯҳи хосе даст бар дошта, аз оғоз то анҷоми 

мақола ҳамвора инсоф ва мурувватро дар мадди назар доштааст. Бо суолҳое 

монанди «Нохуш будани худро аз куҷо донем?» таваҷҷуҳи хонандаро ба 

муҳимтарин масъалаҳои ҷомеа ҷалб карда, ба ин васила салоҳияти касбии худро 

дар эҷоди мақола собит месозад, ки ибратомӯз аст.  

Баъди гузашти солҳои тӯлонӣ ва дар давраи ташаккули матбуоти тоҷик 

Ҳилолиён Аскар низ дар эҷоди мақола ҳамин гуна мавқеияти касбӣ ишғол 

мекунад. Вай таҳти унвони «Комёбӣ аз мо, камбудӣ аз кӣ?» [Тоҷикистони 

советӣ.– 1987.– 31-уми март] мақолаи таҳқиқӣ навишта, ба василаи таҷзияву 

таҳлил ва тавҷеҳу тафсир масъалаи муҳимми ҳаёти ҷомеа истеҳсоли нони 

босифатро арзёбӣ мекунад ва роҳи наҷотро аз бадкориҳо дар ин соҳа ба хонанда 

менамояд, ки низ таҷрибаи судманди рӯзноманигорӣ аст. 

Навъи дигар мақолаи иҷтимоӣ буда, чунон ки аз номаш пайдост, дар бораи 

мавзуъҳое аз қабли омӯзишу парвариш, корҳои тарбиявӣ, масъалаҳои ахлоқӣ ва 

монанди инҳо, ки бо ҳаёти ҷомеа алоқаи бевосита доранд, нигориш меёбад. Чун 

мо дар ҷомеа кору зиндагӣ мекунем, ба ночор бо бисёре аз мушкилоти иҷтимоӣ 

дар бархӯрд ҳастем ва ҳамин бархӯрд ҳамвора андеша ва зеҳни моро ба худ 

машғул медорад. Аз он ҷое, ки ҳар кас ба тақозои навъи тарбия, вазъи хонавода, 

шуғл, дараҷаи маълумот ва омилҳои дигар, аз дидгоҳи хоси худ ба масъалаҳои 
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иҷтимоӣ менигарад, бинобар ин мумкин аст як амри иҷтимоӣ дар назари нафаре 

судманд ва мавриди қабул қарор гирад ва дар назари шахси дигар зиёновар ва 

номуносиб намояд. Аз ин ҷост, ки дар бисёре аз масъалаҳои иҷтимоӣ зиддияти 

андеша пеш меояд ва ҳар гурӯҳе, ки тарафдори назарияи муайяне аст, кӯшиш 

мекунад, моҳияти андеша ва бардошти худро дар он маврид бо ироаи далелҳо ва 

овардаи шавоҳид ба гурӯҳи дигар фаҳмонад ва ба назари худ имтиёз диҳад. 

Дар ин гуна мақолаҳо вазъи умумии мардум, робитаҳои онон бо якдигар, 

мушкилоти зиндагӣ, ноҳамвориҳои иҷтимоӣ, тазодҳо, бедодгариҳо, табъизҳо ва 

матолибе монанди ин мавриди баҳси муаллифон қарор мегирад ва онҳоро во 

медорад, ки ба таҷзия ва таҳлили чунин масъалаҳо пардозанд ва андешаҳои худро 

барои афроди ҷомеъа иброз доранд. Дар мақолаҳои иҷтимоӣ, агар мақола 

алоқаманд ба мавзуъҳои илмӣ ё ҳаёти ҷомеа бошад, аз равиши мушоҳида ва 

таҷриба истифода мекунад ва агар бо мавзуъҳои адабӣ ва таърихӣ пайванд хӯрад, 

аз мутолиа баҳра мегиранд. 

Мақолаҳои иҷтимоӣ гоҳо аз интиқод низ кор мегиранд, зеро вақте муаллифе 

аз фазилатҳо сухан мегӯяд, ба зикри фасоди ахлоқӣ ва разолатҳо низ мепардозад. 

Дар ин ҳол, барои раҳнамоии ҷомеа сӯйи пешрафт ва такомул аз қалами худ 

мадад мегирад, дардҳо ва нуқтаҳои заъфро низ нишон медиҳад. Замоне, ки усул ва 

равишҳои дурустро мавриди эътимод медонад, хоҳ нохоҳ аз шеваҳои носавоб ҳам 

сухан мегӯяд ва ниҳоят дар бисёре аз масъалаҳои ахлоқӣ ва русуму одатҳои 

ғалати иҷтимоӣ танқид мекунад ва афроди ҷомеаро аз корҳои дуруст ва нодуруст 

огоҳ месозад. Бо ин усул, дар ҳар ҳол, чароғе фаророҳи инсонҳо мегузорад то 

саҳеҳро аз сақим ва хубро аз бад бозшиносанд ва корҳои иҷтимоъро бо миқёсу 

мизоне дуруст андоза гиранд. 

Як мурури кӯтоҳе ба саҳифаҳои рӯзномаву маҷаллоте, ки солҳои бистуми 

садаи гузашта нашр шудаанд, нишон медиҳад ин нашрияҳо ба чопи мақолаи 

иҷтимоӣ таваҷҷуҳи хос доштаанд. Масалан баъзе мақолаҳое, ки дар маҷаллаи 

«Оина» ва рӯзномаи «Овози тоҷик» чоп шудаанд, мақолаи иҷтимоӣ буда, дар 

онҳо масъалаҳои мактабу маориф, забон, вазъи фарҳангии ҷомеъа ва ғайра 

баррасӣ гардидааст. Мақолаи «Моро ислоҳи мадорис ва макотиб лозим аст» ба 



125 
 

қалами Саидризои Ализода тааллуқ дошта, муаллиф соҳиби шароит ва дорандаи  

хусусиёте аст, ки ба василаи он тавонистааст рисолати худро дар ҳидояти ҷомеа 

ба тарзи матлуб анҷом диҳад. Ӯ аз мавзуи баҳс иттилои комил дошта, вазъи 

«мадорис ва макотиб» ва мушкилоти соҳаро ба қадри кофӣ медонад. Бинобар ин 

бо масъулияти тамом ба хонанда муроҷиат карда, менигорад: «Ҳамаи ин 

бадбахтиҳо ва разолат, аз ҷумлаи ин харобиҳо ва сафолат, ки мо туркистониёнро 

фаро гирифтааст, аз адами мадориси муназзам, фуқдони макотиби замонӣ аст. 

Барои арбоби басират возеҳу ошкор аст, ки ҳеҷ миллате ва ҳеҷ тоифае тараққиву 

пешрафт накарда ва ба соири миллатҳо бар тараққӣ ва тавфиқ наёфта магар дар 

сояи мадорису макотиби мунтазам...» [Ойина.– 1913.– N3.– 15-уми январ]. 

Дар мақолаи дигар, ки таҳти унвони «Дар Боғишамол масъалаи забон» бо 

имзои Боғишамолӣ дар рӯзномаи «Овози тоҷик» [Овози тоҷик.– 1926.– 21-уми 

май] чоп шудааст, масъалаи муҳимми миллӣ – «забони расмии мактабҳои 

Боғишамолро аз форсӣ ба ӯзбекӣ табдил» додан баррасӣ шудааст. Мундариҷа ва 

сохтори мақола иҷтимоӣ будани онро собит мекунад. Дидгоҳҳои усулӣ, 

боварибахшӣ, далелнокӣ, қотеъияти публитсистӣ ва равшании сабки таълифу 

ҳисангезӣ аз ҷумлаи сифатҳои ин мақолаи иҷтимоӣ мебошад. Агар инҳо намебуд, 

мақола ва масъалаи дар он ба миён гузошташуда мавриди таваҷҷуҳи хонандагон 

қарор намегирифт.  

Ҳамин равиш дар таҳия ва нашри мақолаи иҷтимоӣ дар таҷрибаи матбуоти 

солҳои шасту баъди они замони шӯравӣ низ ба мушоҳида мерасад, ки яке аз 

муаллифони собитқадами ин гуна мақолаҳо Ҳилолиён Аскар аст. Ин 

рӯзноманигор ва нависандаи дақиқназар доир ба масоили мухталифи иҷтимоӣ, 

илмӣ, адабӣ, ахлоқӣ ва ҷуз он қалам фарсуда, барои ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои 

мардум ба воситаи мақолаҳои иҷтимоиаш огоҳона қадам бардоштааст. Мақолаи 

иҷтимоии «Проблемаҳои замин, об ва ҳосил» [Тоҷикистони советӣ.–1963.–16-уми 

май] аз ҳамин гуна таълифоти ӯ мебошад, ки дар он муаллиф масъалаи муҳимми 

иҷтимоӣ – исрофи об, обёрии заминҳои лалмӣ ва суду зиёни ин соҳаро бо камоли 

диққат таҳқиқ ва арзёбӣ намудааст. Мақолаҳои дигари ӯ, аз ҷумла «Муҳаббати 

касбу кор» [Ҳақиқати Ленинобод.– 1952.– 29-уми январ], «Орзу ҷомаи амал 
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мепӯшад» [Тоҷикистони советӣ.– 1960.– 19-уми май], «Сохтакорӣ дар сохтмон» 

[Тоҷикистони советӣ.– 1987.– 4-уми феврал] ва ғайра мақолаҳои иҷтимоӣ буда, 

дар онҳо масъалаҳои муҳимми хоҷагии халқ таҳлил ва арзёбӣ шудаанд. 

Дигар навъи мақола, ки дар боло зикр кардем, мақолаи интиқодӣ мебошад. 

Ин гуна мақолаҳо аксаран бо интиқод сари кор доранд, зеро вақте рӯзноманигор 

аз фазилатҳо сухан мегӯяд, ба зикри фасоди ахлоқӣ, разолатҳо ва камбудиҳои 

ҳаёти ҷомеа низ мепардозад. Вазъиятҳои баамаломада рӯзноманигорро водор 

менамояд, ки аз шеваҳои носавоб низ сухан ба миён оварад ва доир ба масоили 

ахлоқӣ, равишҳои номуназзами роҳбарӣ, масъулиятношиносии роҳбарон ва ғайра  

андешаҳои танқидиашро баён кунад. Мақолаи интиқодиро метавон пажӯҳише дар 

авзои нобасомони ҷомеа ва амалу кирдори носавоби инсонҳои алоҳида унвон 

кард, ки хусусияти огоҳкунанда ва раҳнамоӣ низ дорад. 

Солҳои бистуми садаи гузашта ва баъди он, ки фаъолияти рӯзномаву 

маҷаллаҳо бештар баҳри ислоҳи нобасомониҳои муҳити ҷомеъа нигаронида шуда 

буд, мақолаи интиқодӣ дар саҳифаҳои нашрияҳо ҷойгоҳи хос дошт. Дар ин равиш 

махсусан иқдоми маҷаллаи «Шуълаи инқилоб» ва рӯзномаи «Овози тоҷик» 

ҷолиби диққат аст. Бештарини мақолаҳои интиқодие, ки дар маҷаллаи «Шуълаи 

инқилоб» чоп шудаанд, ба қалами Сайидризои Ализода мансуб буданд. 

Сайидризои Ализодаро, ки «яке аз аввалин фидоиёни матбуоти тоҷик, ошиқи 

дилбохтаи забон, матбуот ва адабиёти тоҷик» (Раҳим Ҳошим) буд, вазъи иҷтимоӣ 

ва фарҳангии ҷомеаи тоҷикони солҳои 20-30 садаи гузашта, беадолатиҳои замон 

ва замондорон сахт ба ташвиш оварда буд. Силсилаи мақолаҳои интиқодӣ ва 

ислоҳотхоҳонаи ӯ дар бораи забон, мактабу маориф ва вазъи нобасомони 

иҷтимоиву фарҳангии ҷомеаи он рӯзаи тоҷикон маҳсули андешаҳои созандаи 

онзамонии ӯянд, ки бо гузашти замон арзишашон ҳанӯз ҳам барҷост. Мақолаҳои 

интиқодии С. Ализода аввалан бо хусусияти фарогирии мавзуъ, дуюм бо 

нишонгирии мушаххас, савум миқёси муайяни нитиҷагириҳо ва ниҳоят бо 

хусусияти корбурди воситаҳои сабксоз ва усули инъикоси воқеият тафовут 

доранд. Дар замина метавон аз силсилаи мақолаҳои интиқодии ӯ «Тозиёна» 

[Шуълаи инқилоб.– 1919.N21.– 25-уми сентябр; 1919.– N22.– 16-уми октябр; 



127 
 

1920.– N 34.– 21-уми март], «Як сӯйиқасди ғаразкорона ба маҷаллаи мо» [Шуълаи 

инқилоб.– 1919.– N2.– 17-уми апрел], «Талабаҳои курси муаллимин бихонанд» 

[Шуълаи инқилоб.– 1919.– N11.– 26-уми июн]  ёд кард.  

Мақолаҳои зикршуда ба талаботи мундариҷавӣ ва сохтории жанри мақолаи 

интиқодӣ ҷавобгӯ буда, пеш аз ҳама, мушкилоти мактабу маориф, фасоди идорӣ, 

вазъи забони тоҷикию форсӣ, матбуот ва ғайраро ба миён гузоштаанд. Масалан 

муаллиф дар силсиламақолаҳои истеҳзоомези «Тозиёна» ривоҷи фасоди ахлоқиро 

да ҷомеаи онрӯза зери танқид гирифта, омилони аслии ин ҳодисаи зиёнборро ба 

таври мушаххас шиносоӣ кардааст. Дар мақолаи «Як сӯйиқасди ғаразкорона ба 

маҷаллаи мо» масъалаи ҳифзи ягона нашрияи тоҷикии он солҳо - «Шӯълаи 

инқилоб» ба миён гузошта шуда, омилони ин раванди вайронгар зери танқид 

гирифта шудаанд. Аз ҷумла муаллиф менигорад, ки «Ин ҷанобон ба баҳонаи ин 

ки забони расмии Туркистон туркист, розӣ нашудаанд, ки дар ҳамаи Туркистон 

аққалан як ҷаридаи форсӣ вуҷуд дошта бошад. Дар сурате, ки дар ин мамлакат як 

ҷамоаи форсизабоне ҳам ҳаст, ки ҳама ба матбуоти форсӣ эҳтиёҷманд мебошанд 

ва аз матбуоти туркӣ истифода карда наметавонанд. Дар сурате, ки ба ҷуз 

матбуоти мутааддидаи туркӣ ва русӣ барои як мушт австрогиёҳо, маҷорҳо, 

полякҳо ва украинҳо ба забони миллии худашон рӯзномаҳои ҷудогона интишор 

меёбанд ва ба яҳуду арманиҳо ихтиёри нашри ҷаридаи миллӣ дода шуда...» 

Ҳадафи аслии С. Ализода аз эҷоди ин гуна мақолаҳои интиқодӣ, пеш аз ҳама, 

воқеиятро нишон додан ва ислоҳи вазъи нобасомони ҷомеа буд. 

Солҳои шастум ва ҳаштодуми садаи бист давраи авҷи интишори мақолаҳои 

интиқодӣ дар рӯзномаҳову маҷаллоти Тоҷикистон буд, ки саҳми рӯзноманигор ва 

адиби публитсист Ҳилолиён Аскар дар ин раванд чашмгир аст. Махсусан 

мақолаҳои интиқодии ӯ «Гирдоб» [Тоҷикистони советӣ.– 1969.– 13-уми апрел], 

«Захираҳоро бояд истифода бурд» [Тоҷикистони советӣ.– 1985.– 20-уми феврал], 

«Сохтакорӣ» [Тоҷикистони советӣ.– 1987.– 4-уми январ], «То ба кай аз паси кӯҳна 

гардем?» [Тоҷикистони советӣ».– 1987.– 3-юми март] ва ғайра мушкилоти ҳаёти 

ҷомеаро, ки марбут ба соҳаҳои иқтисод ва ахлоқу маънавиёти ҷомеа будаанд ба 

миён гузошта, роҳи ҳалли онро низ нишон додаанд. 
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Ҳамин тариқ, дар хотима доир ба мундариҷа ва сохтори мақола метавон 

гуфт, ки он ҳамон сифатҳои заруриеро, ки барои ин жанри рӯзномайӣ муҳим аст, 

бояд дошта бошад. Ба ифодаи дигар, қотеият, ҳадафмандӣ, масъалагузорӣ, забони 

возеҳу воқеагаро аз бартариҳои ин жанр буда, агар чунин набошад, он беарзиш, 

дилбазан ва беэътибор хоҳад буд. Ба ин тартиб, таҷрибаи мақоланависии 

Ҳилолиён Аскар аз назари касбӣ баъзе нуктаҳои муҳим дорад, ки шарҳи онҳоро 

муҳим медонем. 

Аз таҷрибаи Ҳилолиён Аскар бармеояд, ки мақола бо таҳлили ҷиддии 

илмиву ифоданокӣ ва дарки амиқи публитсистӣ дар афкори ҷомеа таъсиргузор 

буда, «аз дигар жанрҳои рӯзнома бо фарохии хулосаҳо, амиқии таҳлили фактҳо 

фарқ мекунад» [73, с. 15]. Дар ин замина метавон афзуд, ки фарқи мақолаи 

публитсистӣ аз мақола ё худ рисолаи илмӣ дар он аст, ки он ба доираи васеи 

хонандагон нигаронида шуда, моҳияти таркибии онро сохтор, забон, сабк ва 

интихоби мавод муайян мекунад. 

Дар заминаи таҷрибаи эҷодии публитсист Ҳилолиён Аскар метавон гуфт, ки 

мақолаи публитсистӣ дар эҷодиёти ӯ ҷойгоҳи хос дошта, муаллиф дар эҷоди ин 

жанр нафақат ба мантиқи воқеиятҳо, балки ба корбурди воситаҳои таъсиргузори 

ҳиссӣ низ эътибори хос дода, ба ин васила тавонистааст, ки хонандаро бовар 

кунонад, дар ӯ ҳолати муайянеро ба вуҷуд оварад ва барои иҷрои коре илҳом 

бахшад. Ин ҳолат яке аз воситаҳои таъсиргузор дар сохтори композитсионии 

мақолаҳои публитсистии Ҳилолиён Аскар буда, таносуби комили он на фақат ба 

ифодаи маънӣ ва ғояи ҷомеъ мусоидат намудааст, балки эҳсоси шодӣ, нафрат, 

таассуф, қотеъият ва ғайраро низ дар хонанда ба вуҷуд меоварад. 

Ба ин тартиб, усули корбасти огоҳонаи композитсия дар мақолаҳои 

публитсистӣ ба Ҳилолиён Аскар имкон фароҳам овардааст, ки ба забти 

низомманди воқеиятҳо, санадҳо ва амалу кирдори шахсиятҳо муваффақ шуда, 

эътимоди хонандаро низ ба даст оварад. Ин яке аз афзалиятҳои мақолаҳои 

публитсистии ӯ буда, вобастагии композитсияро ҳамчун яке аз унсурҳои сохтории 

тобеи мундариҷа таъмин намудааст. Аксари мақолаҳои ӯ аз назари шакл ва 
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мундариҷа ягонагии диалектикӣ дошта, мундариҷа заминаи шакли комили 

ифодаи ҳадафмандона ва такмилёфтаи онро таъмин намудааст. 

Вақте ки мақолаҳои зиёди дар давоми солҳои 50-80-и садаи гузашта дар 

рӯзномаҳои «Ҳақиқати Ленинобод» ва «Тоҷикистони советӣ» ба чоп расидаи ин 

рӯзноманигорро аз назар мегузаронем, мебинем, ки интихоби аснод, баёни 

андешаҳои асосӣ ва натиҷагириҳои андешидашуда дар такмили композитсияи 

онҳо нақши хос доштааст. Ҳатто дар ҷараёни қазовати андеша композитсияи 

мақола тағйир ва такмил меёбад. Дар ин ҳол воқеиятҳои мавҷуд таносуби комили 

сохториву мундариҷавии мақоларо таъмин намудаанд, ки гувоҳи ҳунари 

публитсистии муаллиф мебошад. 

Сохтори мақолаҳои Ҳилолиён Аскар хусусияти фардии публитсистикаи ӯро 

ташкил карда, мундариҷа дар беҳтарин тарз дар шакли ба он муносиб ифода 

гардидааст. Ин тамоюли мусбати касбиву публитсистии рӯзноманигор буда, 

моҳияти онро на кашфи усулҳои то ин вақт номуайяни композитсионӣ, балки 

корбурди тарзҳои гуногуни бунёди мақола, ки омили аслии ягонагии шаклу 

мундариҷа гардидаанд, муайян менамояд. Ин тарзи нигариш ва инъикоси 

воқеиятҳо уфуқҳои тозаи эҷодиёти ин рӯзноманигорро муайян карда,  таъсири 

сухани ӯро дар миқёси васеътаре ба ҷомеа, ҷомеадорон ва ҳаёти маънавии 

инсонҳо замонат додааст. 

Ҳилолиён Аскар дар эҷоди мақола пойбанди ин ҳадаф будааст, ки мазмунро 

ба таври возеҳ инъикос намояд. Аз ин ҷиҳат мо дар мақолаҳои ӯ гуногунмавзуӣ ва 

гузориши масоили мухталифро, ки барои мавзуи мавриди назар аҳамияти усулӣ 

надоранд, мушоҳида намекунем. Инъикоси собитқадамонаи мундариҷа, мавзуъ ва 

илова ба он мураттабӣ, таркиб ва равиши инкишофи маънӣ гувоҳи ҷустуҷӯҳои 

амиқи муаллиф дар ифодаи мазмуни мақола ва таҷассуми он аст. Муқоисаи 

нусхаҳои баъзе мақолаҳои Ҳилолиён Аскар нишон медиҳанд, ки вай ҳамеша саъй 

кардааст чизеро, ки диққати хонандаро аз ҳадафи асосӣ дур мекунад, аз матн 

берун андозад. Бинобар ин аз солҳои панҷоҳи садаи гузашта то охири умр дар 

кадом мавзуе, ки навиштааст, чизи фаръӣ мавриди таваҷҷуҳаш набудааст. Чунон 

ки худаш низ солҳо баъд, яъне 20-уми июни соли 1991 таъкид мекунад, «барои 
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фоидаи ҷамъият аз манфиати шахсӣ даргузаштан» [148] меъёри зиндагӣ ва 

фаъолияти рӯзноманигориву нависандагиаш будааст.  

Аз рӯйи ҳамин меъёр дар нашрияҳои «Тоҷикистони сурх» ва «Ҳақиқати 

Ленинобод» фаъолият карда, як силсила мақолаҳоеро ба чоп расонидааст, ки 

сохтори қавии композитсионӣ доранд. Дар ин замина метавон аз мақолаҳои 

«Муҳаббати касбу кор» [Ҳақиқати Ленинобод.– 1952.– 29-уми январ], «Нависанда 

ва хонандагони ӯ» [Ҳақиқати Ленинобод.– 1957.– 29-уми январ],  «Онҳо барои 

Ҳокимияти советӣ ҷон нисор карданд» [Ҳақиқати Ленинобод.– 1967.– 16-уми 

март], «Хурсандии онҳоро афзун мекунанд» [Ҳақиқати Ленинобод.– 1957.– 26-

уми ноябр], «Спектакли юбилей» [Тоҷикистони советӣ.– 1958.– 25-уми май], 

«Омӯзгори нависанда» [Тоҷикистони советӣ.– 1967.– 22-юми октябр], «Плаши 

сабз» [«Тоҷикистони советӣ».– 1967.– 11-уми январ], «Гирдоб» [Тоҷикистони 

советӣ.– 1969.– 15-уми апрел], «Проблемаҳои замин, об ва ҳосил: 1. Қадами нави 

калон. 2. Исрофи об [Тоҷикистони советӣ.– 1985.– 8-уми январ; Тоҷикистони 

советӣ.– 1985.– 9-уми январ], «Сохтакорӣ дар сохтмон» [Тоҷикистони советӣ.– 

1987.– 4-уми феврал] ва ғайра ёд кард, ки сохтори устувори композитсионӣ 

доранд.  

Ба ин тартиб, моҳияти мақолаи «Муҳаббати касбу кор»-ро дарунмоя, 

андешаҳо ва мушкилоти мавҷуди амалу кирдори як инсони заҳматкаш, намояндаи 

миллати дигар – Юрий Здеров, ки барои баланд бардоштани маънавиёти мардум 

заҳмат мекашад, ташкил дода, сохтори композитсионии ин навишта дар ҳамин 

замина устувор гардидааст. Мақола ягон ҳарфи бофта надошта, инъикоси 

равшани мазмуни мушаххас омили асосии такмили тадриҷии композитсияи он 

мебошад. Нигоҳи сахтгиру серталаби публитсист дар навбати аввал мутаваҷҷеҳи 

сарнавишти воқеии «ин одами одӣ ва бошараф» буда, дар ҳамин замина 

фидокориҳои ӯ, вазъи зиндагии иҷтимоӣ ва маънавии ӯ ва инсонҳоеро, ки дар 

ҷомеа бо ӯ қаробати бевосита ё бавосита доранд, ошкор кардааст [144]. 

Дар матни воқеияти мавриди назар таркиби мақола тағйир ва такмил ёфта, 

тарҳи он дар пеши назари хонанда такмил меёбад ва ӯро ҷиддан мутаваҷҷеҳи ғояи 

марказии таълифот месозад: «Ин одами одӣ ва бошараф ҳамеша мувофиқи график 
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кор карда, ҳаргиз онро вайрон наменамояд» [144]. Дар идомаи мақола муаллиф ба 

василаи тасвири одии воқеиятҳои муҳити фарҳангӣ роҳи пирӯзии маънавиро бар 

ҷаҳолату бемаънавиятӣ ба хонанда менамояд. 

Хонандаи имрӯз он ҷомеаи воқеӣ ва ормонии публитсист Ҳилолиён 

Аскарро надидааст ва розу ниёзи иҷтимоӣ ва маънавии инсонҳои он рӯзгорро 

тасаввур карда ҳам наметавонад. Вале ин маънии онро надорад, ки арзиши ин 

гуна мақолаҳои публитсистӣ ба замони таълифашон маҳдуд аст. Моҳияти асосии 

ин гуна мақолаҳо, ки ҳифз ва тараққии иҷтимоиёт ва маънавиёти инсон аст, ба 

замони соат маҳдуд намешаванд. Мурури кӯтоҳи муаллиф ба моҳияти иҷтимоиву 

маънавии ҳастии инсон ва дарку тафсири масъулияти ҷомеаву ҷомеадорон бо 

ормонҳои имрӯзиву фардоӣ пайванди ногусастанӣ дошта, ба суоли фардо чӣ гуна 

бояд зист? – посухи қатъӣ ва умедворкунанда медиҳад. Муаллиф дар охири 

мақола андешаҳои ҳушдордиҳандаро меоварад, ки барои амалӣ гардидани 

ниятҳои  нек ёрӣ медиҳанд. 

Махсусияти усулии бисёре аз ин гуна мақолаҳо аз он иборат аст, ки мавзуи 

муҳим ва рӯзмарраро ба миён кашида, дар як вақт ба пешинаи воқеиятҳову 

омилҳои таъсиргузор ишора кардаанд ва бо зикри пешомадҳо шароитро барои 

арзёбии аҳамияти воқеии ҳодисаҳо мушаххас намуда, ба ин васила барномаи 

амалро мушаххас сохтаанд. Ин усули нигориш ва мушаххасоти композитсиониро 

дар бисёре аз мақолаҳои Ҳилолиён Аскар мушоҳида кардан мумкин аст. Дар 

замина мақолаи «Сафар ба Моғиён», ки муаллиф бо ҳамқаламии М. Узоқов 

навиштааст, хеле ҷолиб мебошад.Дар ин мақола ҳақиқати таърихӣ, ки равшангари 

роҳи оянда аст, бо воқеиятҳои дақиқи зиндагӣ мувозӣ инъикос шуда, асоси 

композитсияи мақоларо фароҳам овардааст. Публитсист дар мақола ба тарзҳои  

мушаххаси шинохти қиёсии таърих ва воқеияти имрӯз ишора карда, диққати 

хонандагонро ба воқеиятҳое ҷалб мекунад, ки бе дарку ташхиси онҳо фардо 

мавҳум ва дастнорас боқӣ хоҳад монд. Мақола аз фаслҳои хурд-хурди «Муғиён ё 

Моғиён», «Филмандар», «Дуоб», «Ағбаи Вахачна», «Канори пули гирдоб» ва 

«Қалъаи вайрон» иборат буда, номи ҳар фасл воқеияти таърихиеро бармало 
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мекунад ва имрӯзу фардои мушаххасеро нишона мегирад, ки васила барои 

такмили сохтори композитсионии асар аст.  

Сайри таърихӣ ё худ ёдвораҳои гузашта дар мақолаҳои Ҳилолиён Аскар бо 

усули маъмули наздик шудан ба мавзуъ ҳеҷ муносибате надоранд. Онҳо моҳияти 

мавзуъро бевосита ҳамчун факте, ки аз зиндагии ҳамарӯза гирифта шудааст, 

ошкор месозанд. Хонанда ба таври зинда ҳис мекунад, ки сухан аз воқеияти 

таърихие меравад, ки онро надониста ба моҳияти имрӯзу фардо наметавон 

сарфаҳм рафт. Муаллиф чунин тарзи эҷоди сохтори мақоларо васеъ корбаст 

карда, таҷрибаи хоси худашро вазъ намудааст, ки имрӯз низ қобили истифода 

мебошад. Чунончи унвони фаслҳо василаи тақвияти сохтори композитсионии 

мақола буда, мундариҷа ва ғояи дилхоҳи муаллифро ба таври барҷаста ифода 

карда тавонистаанд. Дар ин равиш унвони фасли аввали мақолаи «Муғиён ё 

Моғиён», ки дар боло оид ба он мухтасар сухан кардем, ифодагари ҳадафи ниҳоии 

мақола ва ормони маънавии муаллиф мебошад [Ҳақиқати Ленинобод .– 1958 .– 2-

уми ноябр]. Андешаро ҳифзи номҳои ттаърихӣ ва навишти саҳеҳи онҳоро ӯ 

замоне ба миён гузошта буд, ки ҳанӯз ҷомеа аз тири туҳмати космополитизм 

комилан наҷот наёфта буд. 

Дар аксари мақолаҳои Ҳилолиён Аскар композитсия ҳамчун унсури сохторӣ 

«танзимкунандаи ҳаводис» ва «тақлид аз амал» (Арасту), ба ифодаи дигар василаи 

дунболагирӣ аз ҳаводиси сиёсиву иҷтимоӣ, амалу андеша ва рафтору кирдори 

инсонҳост. Манзури мо аз «танзимкунандаи ҳаводис» пайдарҳамии табиии 

ҳодисаҳо аст, на тартибе, ки шояд муаллиф ба тақозои салиқа ва завқи худ 

воқеиятҳоро пасу пеш оварад, ки дар навиштаҳои Ҳилолиён Аскар равиши сонӣ 

маъмул нест. Тарзи корбурди «тақлид аз амал» низ дар сохтори композитсионии 

мақолаҳои ӯ оғоз, миёна ва поёне дорад, ки гувоҳи огоҳиҳои муаллиф аз ҳунари 

нигорандагист. «Тақлид аз амал» дар мақолаҳои рӯзноманигор якпорча буда, 

ваҳдати копозитсиониро фароҳам меоварад, ки ин ҳунар на ба ҳама муяссар 

мешавад. Ба ин тартиб метавон хулоса кард, ки дар мақолаҳои рӯзноманигор 

воқеиятҳо ба сари худ композитсияи мақоларо ба вуҷуд намеоваранд, балки 

композитсия хати иртиботи миёни воқеиятҳоро эҷод мекунад. Аз ин рӯ дар 



133 
 

мақолаҳои мавриди назари мо композитсия василаи сохториест, ки вобастагии 

мавҷуд миёни воқеиятҳои дар мақолаҳо инъикосшавандаро ба таври ақлонӣ 

танзим мекунад. Ба ифодаи дақиқтар, агар композитсия барои муаллифи мақолаҳо 

роҳнамо бошад, барои хонанда назм ва тартиби муташаккили воқеиятҳост. 

Композитсия дар мақолаҳое, ки мавриди таҳлил қарор доранд, барои 

рӯзноманигор асли умда ва воситаест, ки ба интихоб ва мураттаб кардани 

воқеиятҳо ёрӣ мерасонад. Ҳамчунин дар назари хонанда сохт ва ваҳдати асарро ба 

вуҷуд оварда, бар таъсири он меафзояд. Аз ин назар, композитсия дар осори 

публитсистӣ, аз ҷумла мақолаҳои Ҳилолиён Аскар фақат василаи ба низомоварии 

воқеиятҳо набуда, балки маҷмӯи сомонёфтаи воқеиятҳо ва ҳодисаҳои сиёсӣ, 

иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аст. Ин маҷмӯи воқеиятҳову ҳодисаҳо бо робитаи сабабу 

натиҷа ба ҳам паёванд хӯрда, бо намуна ва нақшаи андешидашуда мураттаб 

шудаанд. 

Дар мақолаҳои мавриди назар муаллиф фақат ба зикри воқеиятҳову 

ҳодисаҳо маҳдуд нашуда, балки барои ошкор кардани илат ва ангезаи рӯй додани 

онҳо саъй кардааст, ки ин амал дар тақвияти композитсия таъсиргузор аст. Дар 

мақолаи «Омӯзгори нависанда», ки Ҳилолиён Аскар онро бо ҳамқаламии С. 

Шафқат эҷод кардааст, сохтмони композитсия бар асоси ангезаи (Motivation) 

воқеиятҳо (сарнавишти пурмоҷарои нависандагии муаллифи романи «Шӯроб») 

гузошта шуда, ба ҳамин далел он чи дар мақола омадааст, иллат, (норасоиҳои 

муҳити сиёсиву фарҳангӣ] ва ангезаи мушаххас (ҳасодати шахсиятҳои ҷудогона) 

дорад ва натиҷаи мантиқӣ низ (эътирофи ҳунари нависанда) ба даст медиҳад. Ин 

мақола таҳқиқи ҷомеъ ва бодалел аз зиндагӣ ва ҷустуҷӯҳои эҷодии Раҳим Ҷалил 

буда, композитсияи он комил, анҷом ва хулосаи мақола низ эътимодбахш аст. 

Дар заминаи ин чанд ишораи назарӣ ва таҳлилҳои анҷомгирифта агар ба 

сохтори композитсионии мақолаи ёдшуда таваҷҷуҳ кунем, дармеёбем, ки мақола 

дар асоси воқеияти сарнавишти инсонӣ ва ҳунарии нависандаи маъруфи тоҷик 

Раҳим Ҷалил навишта шуда, ин воқеият бо назму тартибе куллӣ ва асноди 

бодалел ба ҳам пайванд хӯрдаанд, ки омили аслии устувории сохтори 

композитсионии мақола гардидааст. Нақши унсури сохтории композитсионӣ дар 
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ин мақола муҳим буда, воқеаҳову ҳодисаҳои мушаххаси ҳаёт ва эҷодиёти Раҳим 

Ҷалил меҳвари мақола қарор гирифтаанд ва ба сохтори композитсионии асар 

низом бахшидаанд. Аз ин назар дар ин ва бисёре аз мақолаҳои муаллиф 

композитсия на фақат шаклро қавӣ ва устувор сохтааст, балки ба таъсиргузории 

муҳтаво низ ёрӣ кардааст. Ба ин далел дар осори публитсистӣ, аз ҷумла мақолаҳои 

Ҳ. Аскар композитсия танҳо ба шакли асар марбут набуда, балки бо мундариҷаи 

он низ иртиботи қавӣ дорад. 

Дар мақолаи «Хурсандии онҳоро афзун мекунанд» [Ҳақиқати Ленинобод.– 

1957.– 26-уми ноябр], ки масъалаи муҳимми ҳунаромӯзии наврасон ба миён 

гузошта шудааст, муаллиф талош кардааст нишон диҳад, ки чӣ гуна ҳукумати 

вақт дар ҳаққи наврасон ғамхорӣ карда, барои ҳунаромӯзии онҳо шароити 

мусоидро фароҳам овардааст. Муаллиф равиши омӯзиши  хонандагонро таҳқиқ 

карда, эътимоди хонандаро бо фаъолияти муассисаи таълимиву истеҳсолӣ афзун 

месозад. Ҳилолиён Аскар дар мақола баъзе лаҳзаҳоеро нишон додааст, ки барои 

ҳукумати вақт чӣ гуна муҳим будани ҷараёни касбомӯзии наврасонро собит 

месозад. Ин масъала маркази ғоявии мақола буда, барои моҳияти онро ба хонанда 

намудан кӯшиш шудааст. Дар айни ҳол ҳамин ҳадаф маркази композитсионии 

мақола буда, ҳар он чизе ки баъд омадааст (масалан тасвири заҳматҳои 

Наҷмиддинова ва ғайра) тобеи он мебошад. 

Мақолаи зикршуда «ҳамчун жанри таҳлилии матбуот факту далели зиёдеро 

дар худ таҷассум намуда, фикру андешаи муайянро ташаккул медиҳад ва 

хонандаро ба амалиёти фаъолона» [80, с. 20] талқин менамояд, ки дар иҷрои ин 

ҳадаф нақши сохтори композитсионии он низ бузург аст. Композитсияи мақола 

хонандаро аз «масоили ҳалталаби «факту ҳодиса» ва «воқеаҳои муайян» [62, с. 

140]. ба он чи ки дар зерматн пинҳон аст, мебарад ва ба ӯ ёрӣ мерасонад, ки 

моҳияти ҳодисаҳои ҳаёти ҷомеаро дарк карда, барномаи амалашро мушаххас 

созад. Корбасти усулҳои гуногуни копозитсионӣ имконеро фароҳам овардааст, ки 

ғояи дилхоҳ то ба хонанда расад. 

Дар эҷоди мақола нақши назарияи публитсистикаи он рӯзгор, ки бо баёни 

факт ва нишон додани ҳодисаҳо маҳдуд шудани рӯзноманигорро қабул надошт, 
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таъсиргузор аст. Бинобар ин Ҳилолиён Аскар бештар дар мавзуъҳое мақола 

навиштааст, ки мавриди назараш будаанд, балки сахт ба ҳаяҷонаш овардаанд. Аз 

ин ҷиҳат вақте Пури Ҷаҳонгир дар мусоҳибааш бо Ҳ. Аскар фаъолияти ӯро 

«барои тарғиби муҳоҷиршавӣ» танзомез «созандагӣ дар бадали қурбониҳо» унвон 

кард, ӯ нороҳатиашро зоҳир накарда, посух дода буд, ки аз муҳоҷиршавӣ 

«натиҷаи ниҳоӣ ба даст омад (сухан аз муҳоҷирати мардуми Мастчоҳ меравад-

шарҳи мо) – ду дашти дар гузашта нообод, макони мору мӯрон имрӯз чӣ симое 

доранд! Нафақат ин сарзаминҳо, балки мардумаш ба куллӣ дигар шуда» [154]. Ин 

ҳарфҳо мағзи андешаи ӯро оид ба публитсистика ва моҳияти ҳунарии он ба 

дурустӣ ифода карда, чеҳраашро ҳамчун таблиғгари ғояҳои созанда маҳфуз 

медоранд. 

Мақолаҳои Ҳ. Аскар ҳам аз ҷиҳати мундариҷа ва ҳам сохтори 

композитсионӣ вазифаи мушаххас дошта,  итилооти тафсирӣ ва бунёдии муаллиф 

на фақат ба воқеиятҳо такя дорад, балки муаллиф равиши тағйири онҳоро ба 

назар гирифта, тавсияҳои амалӣ медиҳад, ки барномаи амалро тарҳрезӣ менамояд 

[51, с. 260]. Аз ин мавқеъ мақолаҳои публитсистии ӯ амалкунанда буда, асоси 

онҳоро факт ташкил медиҳад. Дар мақолаи «Дар меҳмонии геологҳо» манзараи 

зиндаи фаъолияти геологҳо ва вазъи кору фаъолияти онҳоро ошкор сохта, 

хонандаро барои қабули хулосаи аз назари илмӣ асоснок омода мекунад. Гоҳо ин 

усули композитсионӣ ба тарзи дигар корбаст мегардад. Масалан дар мақолаи 

«Онҳо барои Ҳокимияти Советӣ ҷон нисор карданд» [Ҳақиқати Ленинобод.– 

1967.– 16-уми март] аввал даъво, баъд масъалаи аз назари илми таърихи шӯравӣ 

асоснок (босмачиёни душман) меояд, сипас тафсири воқеият ва дар вазъиятҳои 

мушаххас нишон додани амалиёти муборизони роҳи озодӣ, ки дар ниҳояти кор 

хонандаро бовар мекунонад. 

Дар бисёр ҳолатҳо хусусияти композитсионии мақолаҳоро пайванди 

таркибии қисматҳои онҳо муайян мекунад: ҳар кадоме аз пораҳои баъдии нақл ба 

тарзи табиӣ ва мантиқӣ аз пешинаи он берун омада, хонандаро барои қабули 

равиши баъдии мазмун омода месозад. Чунин композитсия мақоларо ба низоми 

устувори муҳокима ва шаҳодатҳои бебаҳс табдил дода, ниҳояти кор ин занҷира 
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мундариҷа ва композитсияи асарро тақвият мебахшад. Ҳунари композитсиясозӣ, 

ки қисматҳои мақоларо ба ҳам мепайвандад, хонандаро ҷазб карда, ба эҳтиёҷоти 

маънавии ӯ посух мегӯяд. Дар мисоли мақолаҳои «Онҳо барои Ҳокимияти советӣ 

ҷон нисор карданд» ва «Нависанда ва хонандагони асарҳои ӯ» [Ҳақиқати 

Ленинобод.– 1957.– 29-уми январ], метавон гуфт, ки ҳунари муаллиф, пеш аз 

ҳама, дар ҷамъоварии аснод, усули тафсири онҳо, сатҳи ҷузъбандии далел, сабк ва 

интихоби воситаҳои забонӣ зоҳир гардидааст ва хонандаро бовар мекунонад. 

Илова ба ин , ба ифодаи М. Муродов метавон гуфт, ки «сохти умумии мақолаи « 

дуюмро «хати муайян ва фаҳмои консептуалӣ ташкил медиҳад» [62, с. 154], ки 

низ аз вежагиҳои тарзи мақоланависии Ҳилолиён Аскар аст. 

Ба ин тартиб, метавон хулоса кард, ки мақолаҳои Ҳилолиён Аскар 

хонандаро во медоранд, ки ҳамроҳи муаллиф дар сари мушкилоти сиёсӣ, иҷтимоӣ 

ва фарҳангии ҳаёти ҷомеъа биандешад ва ба хулосаи эътимодбахш, ки ҳақиқати 

онро рӯзноманигор собит кардааст, бовар кунад. Ҳунари Ҳилолиён Аскар дар 

эҷоди мақолаҳои публитсистӣ тафаккури хонандаро ба низом дароварда, ба ӯ 

имкон медиҳад, ки ҳамаи далелҳоро қазоват кунад, ба мантиқи андешаву 

хулосаҳои муаллиф эътимод варзад ва мавқеи худро низ дар шинохти воқеият 

мушаххас созад. 

 

4.2. Махсусиятҳои жанрии осори бадеию публитсистии адиб 

 

Гуногунрангии жанрӣ ва хусусиятҳои хоси онро дар осори бадеию 

публитсистии Ҳилолиён Аскар, пеш аз ҳама, унсурҳои тасвирию бадеӣ ва сохтори 

шакливу мундариҷавии асар муайян менамоянд. Дар ин гуна навиштаҳои ӯ 

лавҳаҳои зиндагӣ, саҳнаҳои воқеиятҳои ҳаётӣ, амалу кирдор ва рафтору кирдори 

шахсиятҳо ба василаи тасвиркориҳо ва образҳо кушода мешаванд. Дар замина, 

яке аз фазилатҳои дигари ин гуна осори адибро фарогирии низоми образҳо ва 

нақши онҳо дар тағйири афкори умум ва хусусияти мундариҷавӣ ва 

зебоишинохтии онҳо муайян ва мушаххас месозад. 
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Ҳақиқатеро наметавон инкор кард, ки «дар таблиғот бисёре аз 

муваффақиятҳо ба он вобаста аст, ки дар ин гуна осор воситаҳои ҳиссию тасвирӣ, 

тарзи нақл ва сабки нигориши «тарзҳои бадеӣ» ва усули эҷод чи гуна васеъ ва 

муттасил «дар ҷойи худ ба кор меравад» [81, с. 31]. Дар ин равиш ҳадафҳо ва 

вазифаҳои хоси таблиғии воситаҳои ахбори оммаи замони Ҳилолиён Аскарро низ 

наметавон ба назар нагирифт. Ба ифодаи дигар, унсурҳои бадеию тасвирию ҳиссӣ 

дар баробари омилҳои сиёсиву идеологӣ дар таҳрики андешаву орои хонандагон 

нақши муҳим мебозад. 

Ба андешаи И. Усмонов «асоси ташаккули ин жанрҳо баҳамомезии баёнҳои 

публитсистӣ ва бадеӣ мебошанд. Инҳо жанрҳои публитсистие мебошанд, ки аз 

образ низ кор мегиранд ва баъзеашон жанрҳои бадеие мебошанд, ки бе унсури 

публитсистиашон маъно надоранд. Пас, дар ин жанрҳо бадеият ва публитсистика 

дар дохили якдигаранд» [104, с.88]. 

Дар заминаи таҳлилҳои қиёсии осори бадеию публитсистии Ҳилолиён 

Аскар метавон ба ин натиҷа расид, ки воситаҳои тасвирию ҳиссӣ ва таъсиргузори 

зебоишинохтӣ дар ин осор якрост ва мустақиман фаъолии ғояи иҷтимоиро таъйид 

мекунанд ва ин таъйид нисбат ба насри бадеӣ рӯйирост ва ошкоро амалӣ карда 

мешавад. 

Навъҳои мухталифи образҳои публитсистикаи бадеии Ҳилолиён Аскарро 

таҳлил карда, метавон образҳои хабаррасон (образҳои аснодӣ) ва назарии 

тасвириро ҷудо кард. Г. Н. Поспелов дар шарҳи иттилооти образнок (образная 

информация) ва назарию тасвирӣ (теоретико-иллюстративный) чунин 

навиштааст: «ин маълумот» дар бораи чунин далелҳои ҷудогона ва ҳодисаҳои 

ҳаёти ҷомеа ва табиат аст, ки бо ин ё он сабаб аҳамияти ҷамъиятӣ пайдо карда, 

таваҷҷуҳи умумро ҷалб мекунад. Вале дар ҳодисаҳои фардӣ умумият, хусусияти 

асосии онҳо ва ин зуҳуротро дарк карда, муаллифон чизи муҳимеро инъикос 

мекунанд, ки онро аз воқеият дармеёбанд. Онҳо фардияти ҳодисаи коркарди 

эҷодиро барои баёни дарк ва арзёбии он рад намекунанд… Фақат интихоби 

далелҳои муҳим ва инъикоси тасвирии онҳо  метавонанд воқеиятҳоро тафсир 

кунанд» [78, с. 261-262]. 
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Ба ин тартиб, тавсифи образҳои ёрирасон дар осори бадеию публитсистии 

Ҳилолиён Аскар, ки аз назарияи Г. Н. Поспелов берун меояд, хусусияти хоси ин 

навъи осори ӯро мушаххас месозад. Илова ба ин дар чунин навъи публитсистика 

наметавон нақши ёрирасони образҳои бадеиро низ ба ҳисоб нагирифт. 

Чунон ки маълум аст, тарзи тафаккури публитсист бо олим монандӣ дошта 

бошад ҳам, як нест. Дар осори илмӣ олим худхоҳӣ ва эҳсосоташро як сӯ гузошта, 

бо далелҳо андешаашро собит мекунад. Публитсист бошад ғоя меофарад. Вай 

воқеият ва ҳисро ба ҳам омезиш дода, на фақат бо далелҳои айниву зеҳнӣ ба 

интеллект таъсир мерасонад, балки ҳис ва андешаи хонандаро низ ба таҳрик 

меоварад. Намунаҳои публитсистии бадеии Ҳилолиён Аскар ҳамин гуна хусусият 

дошта, асоси онҳоро факти воқеӣ ва тасвирҳои айниву зеҳнии бадеӣ ташкил 

медиҳанд ва дар контексти воқеиятҳои муҳимми иҷтимоӣ ва сарнавишти 

шахсиятҳои ҷудогона оҳанг ва моҳияти публитсистӣ пайдо мекунанд. 

Дигар аз хусусияти муҳимми жанрҳои публитсистикаи бадеии Ҳилолиён 

Аскар меъёри назар ва арзёбии хислат, сарнавишт ва амалу кирдори шахсиятҳо 

мебошад. Ин равзанаест, ки хонанда тариқи он ба ҷаҳони андеша, хислат, амалу 

кирдор ва воқеияти атроф менигарад. 

Ҳамчунин осори бадеию публитсистии Ҳилолиён Аскар аз нигоҳи жанр ва 

сифат гуногунанд. Ин ба истеъдод ва талаботи сиёсати адабии шоеъ сахт вобаста 

мебошад. Бинобар ин мафҳуми публитсистию бадеиро ба ҳамон асарҳое метавон 

нисбат дод, ки ба талаботҳои назарии ёдшуда ҷавобгӯ бошанд. 

Муҳаққиқони соҳа жанрҳои лавҳа, очерк, фелетон, луқма, памфлет, пародия 

ва эпиграммаро хоси навъи публитсистию бадеӣ донистаанд [99, с. 89]. Мо дар 

заминаи фаъолияти эҷодии Ҳилолиён Аскар очерк, лавҳа ва фелетонро таҳлил ва 

арзёбӣ намуда, мушоҳидаҳоямонро доир ба хусусиятҳои жанрии онҳо баён 

мекунем. 

Таҷрибаи рӯзноманигорӣ ва нависандагии Ҳилолиён Аскар дар таълифи 

очерки бадеию публитсистӣ қобили мулоҳиза буда, дар ин равиш вай анъанаҳои 

мусбати қаламкашони тоҷик, аз ҷумла А. Мирзоев «Очеркҳои агрономӣ», М. 

Миршакар «Вахши азим», Алӣ Хуш «Дар бағали кӯҳҳо», Ф. Муҳаммадиев 



139 
 

«Муҳоҷирон», «Раиси нав», «Фаттоҳ ва Музаффар», М. Наҷмиддинов «Якраҳа», 

А.Сидқӣ «Ҷӯраи деринаи ман» ва дигаронро идома дода таҳаввул бахшидааст. 

Дар эҷодиёти ӯ мо се навъи очерки бадеию публитсистӣ – очеркҳои портретӣ, 

проблемавӣ ва сафариро мушоҳида мекунем. 

Хусусияти публитсистии ин қабил очеркҳои адиб аз он иборат аст, ки дар 

бораи воқеиятҳои муҳим, шахсиятҳои воқеӣ, қаҳрамонони мушаххаси майдони 

меҳнат, масъалаҳои иҷтимоию фарҳангӣ навишта шудаанд. Илова ба ин, очеркҳои 

нависанда фарогири хусусиятҳои муҳимми осори бадеию публитсистӣ буда, 

образи шахсиятҳои ҷолиб, воқеиятҳои иҷтимоиву фарҳангӣ, ахлоқ ва амалу 

кирдори инсонҳо, расму оин ва дигар паҳлӯҳои ҳодисаҳои муҳити ҷомеаро 

инъикос кардаанд. Тасвири сарнавишти инсони воқеӣ, зиндагӣ ва корономаи ӯ, 

мушкилоти иҷтимоиву фарҳангии ҷомеа дарунмояи очеркҳои Ҳилолиён Аскарро 

ташкил медиҳанд. Дар ин очеркҳо муаллиф, пеш аз ҳама, мутаваҷҷеҳи 

сарнавишти шахсиятҳои муҳим, хости замона ва замондорон, воқеиятҳои муҳити 

иҷтимоиву фарҳангӣ будааст. Таҳлили амиқи воқеиятҳои иҷтимоиву фарҳангӣ ба 

муаллиф имкон фароҳам овардааст, ки ба василаи масъалагузориҳо, сарнавишт ва 

амалу кирдори қаҳрамонаш қонунмандиҳои муайяни пешрафтро дида, усули 

ҳалли зиддиятҳо ва маънии ҳаракат сӯи фардоро нишон диҳад. 

Солҳое, ки Ҳилолиён Аскар ба очеркнависӣ шурӯъ кард, дар адабиёт ва 

матбуоти тоҷик очерки портретӣ ё худ чеҳранигорӣ ҷойгоҳи хос дошт. Хусусияти 

муҳимми ин гуна очеркҳо аз он иборат буд, ки қаҳрамонони асосии онҳо 

шахсиятҳои шинохта, мардони меҳнат, фидоиёни соҳаи хоҷагиву фарҳанг буданд. 

Дар маркази диққат гузаштани сифатҳои фардӣ ва умумии каҳрамонони кор 

хусусияти фарқкунандаи чунин очеркҳо буд. 

Вазъи иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар баъди ҷанги дуюми ҷаҳон нерӯҳои 

солими ҷомеаро ба таҳрик овард. Бинобар ин инъикоси масъалаҳои пешрафти 

хоҷагии мамлакат ва нақши инсон дар ин ҷараён аз ҳадафҳои асосии адабиёт ва 

равиши публитсистии он қарор гирифт. Дарки публитсистии сарнавишти инсони 

фаъол ва корсоз барои шинохти моҳияти зиндагии чеҳраҳои ибратомӯз ва таҳқиқу 

таҳлили паҳлӯҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоии ҷомеа замина ба вуҷуд омад. 
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Ҳилолиён Аскар дар ҳамин шароит аввалин очеркҳои портретии худро офарид. 

Очеркҳои «Қаҳрамони майдони меҳнат» [1948], «Аз майдони ҷанг ба майдони 

меҳнат» [1948], «Депутати қаҳрамон» [1948], «Саркори бағайрат» [1949], 

«Муҳаббати касбу кор» [1952],  «Тоҷи кӯҳсор» [1963], «Дар талоши номи нек» 

[1967], «Аз Яғоноб ба Мирзочул» [1970], «Гули саҳна» [1972], «Кӯҳ ва мӯй» 

[1991] ва ғайра хусусиятҳои муҳимми мундариҷавӣ ва сохтории ин навъи очеркро 

ифода мекунанд. Дар очеркҳои зикршуда чеҳраи қаҳрамонон дар матни воқеият 

офарида шуда, муаллифи очерк тавонистааст, ки аҳамияти хоси шароит, ҳодисаҳо 

ва ашёҳоро дар офаридани чеҳраи ҷомеи қаҳрамонаш нишон диҳад. 

Дар очерки «Қаҳрамони майдони меҳнат» [Тоҷикистони сурх.– 1948.– 25-

уми март] сарнавишти пурвоқеа ва ибратбахши «қаҳрамони ҷанг ва меҳнат» Санг 

Муҳиддинов тасвир шудааст. Муаллиф ҳамчун иҷтимоъшинос амал карда, чеҳраи 

ҷомеи иҷтимоии қаҳрамонашро офаридааст, ки аз унсурҳои тасвири бадеӣ ва 

воқеӣ ба ҳам омадааст. Муаллиф дар асоси таҳлили санадҳои тарҷумаҳолӣ ва 

фаъолияти С. Муҳиддинов чеҳраи инсонӣ ва касбии ӯро ҳамчун навъи иҷтимоӣ ба 

қалам дода, илова ба ин, дар очерк аз ҷузъиёт, саҳнаҳо ва лаҳзаҳо, ки воқеиятҳо ва 

паҳлӯҳои гуногуни хислати қаҳрамонашро инъикос мекунад, ҳунармандона 

истифода кардааст. Дониш, маҳорат ва амалу кирдори неки қаҳрамон раҳнамои 

хубе барои хонанда буда, ҷанбаи публитсистии очеркро тақвият бахшидааст. Дар 

очерк рӯҳи публитсистӣ ифодагари ормонҳои созандагии ҷомеа, барқароркунии 

хоҷагии халқ баъди ҷанг мебошад. 

Е. П. Прохоров «ташаккули ҳадафманди шахсият, ба даст овардани ваҳдат 

ва ҷомеияти ҳамаи паҳлӯҳои он (амалӣ, ҳиссӣ, иродатмандӣ) дар асоси андешаи 

пешқадам»-ро маънии тарбия медонад. Бахусус тарбияи иҷтимоӣ, ки вай ҳамаи 

«тавсифот»-и муҳимми шахсияти инсонро пеш мегузорад. Тарбияи иҷтимоӣ 

фақат парвариши ахлоқӣ ё зебоишиносӣ ё сиёсӣ набуда, моҳияти онро ҷомеият ва 

алоқамандии паҳлуҳои гуногуни он муайян мекунад» [81, с.71-72]. Очерки 

ёдшуда ҳангоми барқароркунии хоҷагии халқ дар солҳои баъди ҷанг таълиф 

шуда, ҳамин гуна вазифаи таълимиро адо мекард, ки ҷанбаи хоси публитсистии 

он ва бисёре аз дигар очеркҳои портретии муаллифро ташкил медиҳад. 
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Ба ин тартиб, очеркҳои портретии  таълифкардаи Ҳилолиён Аскар 

хусусияти хоси иҷтимоӣ ва таълимӣ дошта, дар заминаи боварҳо, эътиқоди 

суннатии бунёдкориву ободгарӣ ва арзишҳои инсонӣ фаъолиятмандии рӯҳӣ ва 

иҷтимоии оммаро таҳрик ва тақвият мебахшиданд. Моҳияти амалу кирдори 

чеҳраи  шахсиятҳои тасвиркардаи муаллиф бо андешаву оро ва хостҳои 

маънавиаш ҳамхонӣ дошта, василаи афзоиши ҷанбаи публитсистии таълифоти ӯ 

мебошад. 

Созмони хоси публитсистию бадеии очеркҳои Ҳилолиён Аскар, аз ҷумла 

очеркҳои портретии «Тақдири Арбоб», «Гули саҳна», «Тоҷи кӯҳсор», «Кӯҳ ва 

мӯй»,  «Дар талоши номи нек» ва ғайраро, пеш аз ҳама, ҳадафҳои иҷтимоиву 

таълимӣ ва ҳунарӣ ташаккул ва таҳаввул бахшидаанд. Масалан, дар очерки 

«Тақдири Арбоб» нависанда тавонистааст, ки чеҳраи воқеии инсонӣ ва иҷтимоии 

қаҳрамони меҳнат Саидхоҷа Ӯрунхоҷаевро офарад. Муаллиф фаъолияти 

қаҳрамонашро дар ҷараёни меҳнат, муқовимат, мухолифат ва муқобилат бо 

афроди носазовор нишон дода, таваҷҷӯҳи хонандаро ба саҳнаҳои фидокорӣ ва 

ободкорӣ ҷалб мекунад. 

Ба ифодаи Е. П. Прохоров «забони ҳис, пеш аз ҳама забони образ аст» [81, с. 

77]. Бисёре аз очеркҳои портретии нависанда ин хулосаи муҳаққиқро тасдиқ 

мекунанд. Он чӣ дар ин очеркҳо тасвир шудаанд, аз ҳеҷ сарчашма ё китобе 

рӯбардор нашудаанд, балки воқеияти зиндагӣ, сарнавишти инсонӣ ва иҷтимоии 

шахсиятҳои мушаххас, лавҳаҳову манзараҳои табиат илҳомбахши муаллиф 

будааст. Ҳилолиён Аскар он чӣ ва он киро тасвир ва таҷассум кардааст, ки ҳанӯз 

даст нахӯрдааст. Ин амал ҷанбаи ибратпазирии публитсистикаи бадеии ӯро 

ташаккул ва таҳаввули хос бахшидааст. 

Ҳилолиён Аскар дар очерки «Гули саҳна», ки аввалин таълифоти 

чеҳранигории ҳунарпеша Сайрам Исоева аст, сарнавишт ва корномаи ҳунарии ӯро 

бо камоли ҳунар воқеӣ ва таъсиргузор офаридааст. Чеҳраи инсонӣ ва ҳунарии 

Сайрам Исоева дар матни воқеиятҳои давраи наврасӣ, донишҷӯӣ ва ҳунарварӣ 

тасвир шуда, муаллиф асосан барои ошкор кардани хӯю хислат ва ҳадафҳои 

ҳунарии қаҳрамонаш талош карда, муваффақ ҳам шудааст. Яке аз унсурҳои 
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сохторие, ки муаллиф дар эҷоди ин очерк ба кор гирифта ва ҷанбаи бадеию 

публитсистии онро тақвият бахшидааст, ёд аст. Ёде, ки чеҳраи қаҳрамонро 

месозад, амалу кирдори ӯро собит месозад ва муаллифро низ дар тарҳ додани 

чеҳраи ҷомеъ ва навъии ҳунарманд шарик месозад. Ин ёд василаи пайванди 

қаҳрамон бо муҳит, одамони алоҳида ва воқеиятҳои тақдирсоз низ ҳаст, ки 

ҳунармандона корсозӣ шудааст. Пораи зер далели ҳунармандии муаллиф буда, 

яке аз унсурҳои сохтории очеркҳои портретии ӯст: 

«Ба ёди Сайрам соли 1960 омад, ки ӯ таҳсили худро дар мактаби миёна 

тамом карда, мехост ба институти тиббӣ дохил шавад. Дар ҳамин вақт хоҳари 

калониаш Марям, ки дар институти театрии Москва мехонд, барои гузаронидани 

таътил ба Тоҷикистон омад. Марям дар дили хоҳараш оташи меҳри санъатро 

афрӯхт. «Ҳарду ҳунарпеша мешавему дар як ҷо кор мекунем. – мегӯяд Марям, – 

олами санъат чӣ ҷаҳони зебост. «Охир ман ақаллан аъзои кружоки ҳаваскорони 

мактабамон ҳам набудам,» – изҳор меварзад Сайрам, вале Марям аз мақсад даст 

намекашад: «Ту барои ҳунарпешагӣ офарида шудаӣ. Ман аз ҳар як калому 

рафтори ту инро мефаҳмам…» [Тоҷикистони советӣ.– 1972.– 9-уми апрел]. 

Дар очеркҳои портретиаш Ҳилолиён Аскар ба инъикоси хислатҳои 

қаҳрамонон эътибори хос дода, шахсияти онҳоро аз нигоҳи одобу ахлоқ, амалу 

кирдор, масъулиятнокӣ, ба эътибор гирифтани манфиати ҷомеа ва аъзои он, 

ширкат дар чорабиниҳои ҷамъиятӣ, пешоҳангӣ ва ташаббускорӣ тасвир ва арзёбӣ 

мекунад. Ба ин далел, қаҳрамонони очеркҳои портретии нависанда «инсони кору 

пайкор, бунёдгузор ва созанда ва инсони инсонпарвар» [95, с. 50] буда, муаллиф 

дар ин гуна асарҳои бадеии публитсистӣ лаҳзаҳое аз зиндагии қаҳрамонони худро 

интихоб мекунад, ки ҳар ҷузъи он чеҳракушои қаҳрамон аст. Яъне саҳнаҳои 

амалу кирдори шахсиятҳо, муколамаҳо бо ашхосе, ки бо онҳо муҷовиратҳои 

иҷтимоиву ахлоқӣ доранд, василаи чеҳранамоӣ дар очерк аст. Яке аз ҳамин гуна 

очеркҳои ҷолиби портретии ӯ «Дар талоши номи нек» [Тоҷикистони советӣ.– 

1967.– 6-уми август] буда, чеҳраи инсонӣ ва иҷтимоиву ахлоқии қаҳрамони 

меҳнат – Носир Аюбовро падид овардааст. Чеҳраи инсон дар ин очерк на фақат 

«субъекти муносибатҳои иҷтимоӣ, балки мавзуи хоси санъат буда, мавзуи 
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донишҳои иҷтимоӣ низ ҳаст» [80, с. 229] ва хусусияти сохтории очеркҳои 

чеҳранигории нависандаро мушаххас месозад. 

Дигар аз намуди очерк, ки дар эҷодиёти нависанда мақоми хос дорад, 

очерки проблемавӣ ё худ масъалагузор, мебошад. Дар ин радиф аз очеркҳои «Аз 

Масчоҳ ба Масчоҳ», «Бо ҳалво гуфтан даҳон ширин намешавад», «Сохтакорӣ дар 

сохтмон», «Орзу ҷомаи амал мепӯшад» ва ғайра метавон ёд кард, ки хусусиятҳои 

жанрии ин навъи очеркро дар худ таҷассум сохтаанд. Ин гуна очеркҳои Ҳилолиён 

Аскар масъалагузор буда, муаллиф «онро барои ҷомеа бо сухан ва тасвир нишон 

медиҳад ва бо ташреҳу ироаи кори душвор ё шеваи амали қаҳрамонон ва 

иштироки онон дар арзёбии масъала ба ҳалли он қадам мегузорад» [95, с.47]. Дар 

чунин очеркҳо қаҳрамонон низ масъала мегузоранд ва ба ҳалли он иқдомҳои 

амалӣ менамоянд. Яке аз нахустин ва ҷолибтарин очерки проблемавии Ҳилолиён 

Аскар, ки бо ҳамқаламии Ҳоҷӣ Содиқ навиштааст, «Аз Масчоҳ ба Масчоҳ» 

мебошад. Ин очерк аз дувоздаҳ фасл иборат буда, худи унвони фаслҳо моҳияти 

масъалагузорӣ доранд. Фасли аввал «Аз заминҳои нав» унвон дошта, муаллиф ба 

тарзи муқоисавӣ масъалаҳои иҷтимоию фарҳангии ду минтақа – Масчоҳи нав ва 

Масчоҳи кӯҳнаро ба миён мегузорад, ки доираи васеи мушкилоти хоҷагӣ ва 

маънавию ахлоқиро дар бар мегирад. Унвони фаслҳои дигари очерк – «Ду 

Оббурдон», «Полдоракиҳо», «Шаъну шараф ба баҳодурон», «Бобо Сафар», 

«Инженери об боз пайдо мешавад», «Ӯ дар куҷост?», «Шаккокӣ», «Замини 

ҳазориспанддор», «Дар колхозҳои ҳамсоя», «Халқ қарор мекунад», «Чӣ қадар 

инҳо аз онҳо фарқ доранд» ва «Дар оинаи на он қадар дур» низ ҳар кадоме 

масъалаҳоеро, ки ҳалли онро вақт тақозо дорад ба миён гузоштаанд. Дар очерк 

муаллиф ба проблемаҳои иҷтимоӣ, хоҷагӣ, муҳоҷират ва ахлоқӣ таваҷҷуҳ карда, 

ҳалли якҷояи онҳоро муҳим медонад. Дар очерк масъалаи омили инсонӣ ба миён 

гузошта шуда, ҳалли бисёре аз мушкилот вобастаи он дониста шудааст. Ин очерк 

аз ҷиҳати фарогирии доираи мавзуву масъалаҳо басо фарох буда, Ҳилолиён Аскар 

ба «мавзуоти экология, таъриху тамаддун ва амсоли инҳо дахл карда, тариқи 

таҳқиқу баррасиҳои амиқ ва тасвирҳои ҷолибу мушаххас мушкилоти рӯзро ифшо 

ва роҳи ҳалли онҳоро бозгӯ» [62, с. 198] намудааст. 
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Очерки дигари проблемавии нависанда «Бо ҳалво гуфтан даҳон ширин 

намешавад» ном дошта, муаллиф масъалаҳои «сустии кори пахта», «беаҳамиятии 

роҳбарон», «кӯҳнакорӣ» барин масъалаҳоро ҷиддан ба миён гузоштааст. Очерк аз 

фаслҳои «Пахтаи чилладор», «Пилла баҳона», «Агротехникаро вайрон мекунанд» 

ва «Шароиту имкониятҳои мавҷуда» иборат буда, ҳар фасл масъалаеро пеш 

мегузорад ва роҳҳои ҳалли он матраҳ мешавад, ки ин  аз хусусиятҳои хоси тарзи 

очерки проблемавинависии  Ҳилолиён Аскар аст. Чунон чи дар фасли «Пахтаи 

чилладор» худи калимаи талмеҳии «чилладор» бозгӯи вазъи кори пахта буда, 

муаллиф беаҳамиятиро омили аслии «сустии кори пахта» таъбир мекунад. Ба 

ҳамин тартиб, фаслҳои дигари очерк низ ҳар кадоме масъалаеро пеш гузошта, 

роҳи ҳалли онро низ нишон додаанд. 

Очеркҳои проблемавии Ҳилолиён Аскар дар мавзуъҳои гуногун навишта 

шуда, масъалаҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ахлоқиро ба миён гузоштаанд. Масалан, 

муаллиф дар очерки дигараш – «Орзу ҷомаи амал мепӯшад» масъалаҳои тараққӣ 

додани чорводорӣ, бахусус моли майда, обшор кардани заминҳои беоб, ташкили 

хоҷагиҳои нав ба кори доимӣ ҷалб кардани табақаҳои гуногуни аҳолиро ба миён 

гузашта, ба таври мушаххас роҳи ҳалли мушкилоти мавҷудро низ нишон медиҳад 

[Тоҷикистони советӣ. – 1960. – 19-уми май]. 

Ҳилолиён Аскар дар аксари очеркҳои проблемавиаш мавзуву мушкилоти 

доғи ҳаёти иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеаро фаро гирифта, тарзи гузориши масъала 

ҷолиб ва таъсиргузор мебошад, ки ин аз хусусиятҳои хоси очеркҳои бадеии 

проблемавӣ ва публитсистии нависанда аст. 

Дигар аз намуди очерк дар эҷодиёти адиб – очерки сафарист. Агар андешаи 

муҳаққиқонро дар бораи хусусияти очерки сафарӣ ба эътибор гирем, баъзе 

очеркҳои Ҳилолиён Аскар низ тасвири сафари ӯро аз ҷое ба ҷое ифода  

менамоянд. Аз ин ҷиҳат ин гуна очеркҳои ӯ «як навъ маҳсули таассуроти сафари 

нигорандааш» [62, с.199] буда, дахолати муаллиф ба масъалаҳои ҳаёт ҷанбаи 

публитсистии онро таъйид мекунад. Аз ин ҷиҳат дар очеркҳои сафарии нависанда 

«хатти ҳаракати сафар» унсури асосӣ набуда, балки ҳамоно мавзуву масъалаҳо ва 

моҳияти иҷтимоиву фарҳангии онҳо муҳим ба шумор меравад. 



145 
 

Яке аз ҳамин гуна очеркҳои ҷолиби ӯ «Сафар ба Моғиён» [Ҳақиқати 

Ленинобод. – 1958. – 2-уми ноябр] унвон дошта, хати ҳаракати муаллиф то 

Моғиён ва бардоштҳояшро аз ин сафар дар бар мегирад. Аввалин чизе ки дар ин 

сафар нависандаро ба андеша бурдааст, масъалаест, ки унвони фасли нахустини 

очерк – «Муғиён ё Моғиён?» матраҳ кардааст. Аз ҳамин фасл маълум мешавад, ки 

сафари муаллиф ва очеркаш ҷустуҷӯҳои амиқеро дар матни воқеиятҳои имрӯзиву 

таърихӣ дар бар мегирад. Посухи муаллиф ба суоли фасли аввал ин ин аст, ки дар 

очерк омадааст: «Агар ба гуфтугӯи сокинони ин ҷо диққат диҳем, хоҳем донист, 

ки номи деҳаро «Муғиён» талафуз мекунанд. Лекин кас намедонад, чаро дар 

матбуот номи ин деҳаро вайрон карда, Моғиён менависанд. Ин ба фикри мо 

хатост». 

Ба ин тартиб, фаслҳои дигари очерк – «Филмандар», «Дуоб», «Ағбаи 

Вахачна», «Канори пули гирдоб» ва «Қалъаи вайрона» ҳар кадоме мавзуъ ё 

масъалаеро оид ба таърих, вазъи иҷтимоӣ, гузаштаву имрӯзаи ин диёр ва 

натиҷагириҳои  муаллифро фаро гирифтаанд, ки арзиши таърихӣ ва маънавӣ 

доранд. Ҷиҳати ҷолиби ин очерк мушоҳидаҳо ва ҷустуҷӯҳои мӯшикофонаи 

нависанда аз гузашта ва имрӯзи ин диёр мебошад, ки маънавиёти хонандаро 

афзун месозад. Нависанда дар ин ва очеркҳои дигари сафариаш, аз ҷумла «Аз 

Адрасмон то Алмаато» мушоҳида, мусоҳиба, рӯйдод, сафардидаҳояшро баён 

карда, «хонандаро ба истилоҳ, ҳамсафари худ месозад, бар шуур ва огоҳии вай 

таъсир мегузорад, аз масоили мубрами рушду такомули иқтисоду фарҳанг, илм ва 

таҳқиқ иттилоъ медиҳад» [94, с. 55]. 

Очерки сафарии «Аз Адрасмон то Алмаато» бо ҳамқаламии А. Воситзода 

таълиф шуда, таассуроти сафари муаллифонро аз ноҳияи Ашти Тоҷикистон то 

Ӯзбекистону Қазоқистон дарбар мегирад. Ҳадафи аслии муаллифон дар бораи 

«кӯҳкани номдор» Тоҷиддин Имомалиев очерк навиштан будааст. Вале барои ӯро 

ба хонанда шиносондан ба муаллифон лозим омадааст, ки хати сафарашонро 

тасвиа бахшанд. Азбаски фаъолияти кӯҳкании қаҳрамони очерк бо минтақаҳои 

зиёди Осиёи Марказӣ пайванд будааст, барои маълумоти лозимӣ ба даст овардан 

сафари онҳо тӯл мекашад. Вале, чунон ки мегӯянд аз ин сафар бо кӯлвори пур 
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бармегарданд ва неъмати он кӯлвор ёди нек аз кӯҳкани номдор аст, ки ба маҳал 

маҳдуд намешавад ва масъалаҳои муҳимми соҳаи геологияро дар бар мегирад. 

Дигар аз жанрҳое, ки нависанда дар фаъолияти рӯзноманигориаш истифода 

кардааст, лавҳа мебошад. Лавҳа, ба ифодаи М. С. Черепахов «жанри бадеию 

публитсистӣ буда, дар он ҳодисаи ибратбахш, тақлиди арзишманд, амали 

шахсият, гурӯҳҳо, ки дар ҷой ва лаҳзаи муайян воқеъ шудааст, инъикос мешавад» 

[115, с. 253]. 

Муҳаққиқ М. Муродов лавҳаро нигоштае донистааст, ки «дар асоси лаҳзаи 

ягона, гуворо ва муассиру ибратбахш эҷод гардидааст» [62, с. 181]. 

Хусусияти асосии лавҳаҳои Ҳилолиён Аскарро мавзуъ [воқеа] муайян 

мекунад. Мавзуи аксари лавҳаҳо фавқулода, таъсирбахш, ҷолиб, гуворо, 

ибратбахш ва инсонпарварона буда, аз назари маънавию ахлоқӣ қобили 

таваҷҷуҳанд. Лавҳаи «Дар кӯли босафо»-ро [Тоҷикистони сурх.– 1949.– 26-уми 

июн] нависанда охири солҳои чилуми садаи гузашта эҷод кардааст. Интихоби 

мавзуи истироҳат ва воқеаҳои ба он алоқаманд гувоҳи завқ ва салиқаи муаллиф 

дар шинохти воқеиятҳои ҷолиб ва муассири зиндагист. 

Лавҳа таассуроти дилангез ва пуртасвири муаллифро аз ҷараёни истироҳати 

гурӯҳи одамон, аз ҷумла донишҷӯён дар кӯли «Комсомол» (имрӯза «Кӯли 

ҷавонон»)-и пойтахт тобистони соли 1949 таҷассум кардааст. Агар тӯли замонро 

пеши назар орем ва ақидаю орои муаллифро дар тарозу баркашем, хулоса ин аст, 

ки Ҳилолиён Аскар дар шинохт ва арзёбии моҳияти воқеиятҳо пешрав ва 

бемонанд аст. Он чӣ имрӯз барои ҷомеа азиз менамояд, он солҳо низ азиз будааст. 

Дар лавҳа сухан аз фарҳанги волои ҷавонони он рӯзгор меравад, ки барои 

онрӯзиёну имрӯзиён ибратомӯз аст. Дигар аз лавҳаҳои ҷолибе, ки Ҳилолиён 

Аскар офаридааст «Мӯъҷиза» ном дошта, муаллиф онро бо нияти «сохтани симои 

хоси қаҳрамон» [62, с. 126] эҷод кардааст. Лавҳа бо сатрҳои зер, ки ҳадафи ҷалби 

таваҷҷуҳи хонандаро дорад, оғоз мешавад: «Мӯъҷиза ду хел мешавад: муъҷизаи 

афсонавӣ ва ҳақиқӣ. Дар афсонаҳо мешунавед ва ё мехонед, ки чи тавр паҳлавоне 

ҳазорон нафар душманони худро маҳв месозад, ҳайрон мешавед. Аз диндорон 

мешунавед, ки чи гуна худо одамро аз хок офаридааст ва писханд мезанед. Аммо 
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муъҷизаҳои ҳақиқӣ доимо касро ба ҳаяҷон меоваранд, рӯҳбаланд мекунанд, ба 

эҷодкорӣ  ва бунёдкорӣ даъват менамоянд. Чунин муъҷизаҳо дар ҳаёти халқи 

қаҳрамони советӣ бисёранд. Яке аз онҳо имсол пахтакорони диловари Масчоҳ 

нишон доданд» [Тоҷикистони советӣ.– 1964.– 15-уми декабр].  

Лавҳаи «Муъҷиза» проблемавӣ буда, масъалаи муҳимми афзудани 

ҳосилнокӣ ва беталаф ғундоштани пахтаро мавриди тасвир ва арзёбӣ қарор 

додааст. Дар ин лавҳа муаллиф ба тасвири «симои шахсе, ки дар воқеа саҳми 

бештар дорад» [62, с. 184], яъне «раиси колхози ба номи Жданова рафиқ 

Юлдошев» диққат дода, масъалаҳои мубрами хоҷагии деҳқониро ба муҳокима 

кашидааст, ки аҳамияти лаҳзаӣ надорад. Ҳ. Аскар дар ин лавҳа дар бораи шахсе 

сухан мегӯяд, ки «фаъолияти холисонаву софдилона» дошта, «амалу рафтораш ба 

дигарон намунаи ибрат аст» [58, с. 182] ва ин аз вежагиҳои ин жанр дар эҷодиёти 

адиб аст. 

Дар лавҳаи дигар, ки «Бунёдкорон» [Тоҷикистони советӣ.– 1967.– 20-уми 

декабр] номида шудааст, воқеа ва муносибати инсон ба ҳақиқати воқеӣ бо камоли 

ҳунар тасвир шудааст. Нависанда воқеаи ибратангез – беэътиноии инсонро ба 

имрӯзу ояндааш тасвир карда, ба василаи таҳлил ва қаринаҳои образнок аз 

воқеият натиҷа мегирад. Барои таъсиргузор шудани лавҳа муаллиф аз ангезаҳои 

муҳит, манзараҳо ва ёди худ кор мегирад. Лавҳаро тасвирҳои ботаании бадеӣ 

ҷаззоб карда, таъсири бадеию публитсистии онро афзудаанд. Лавҳаи зикршуда бо 

фарогирии «ҳиссиёти нигоранда» нисбат ба ҳодисаҳои табиат [62, с. 184], бо тарзу 

шеваи тасвир диққатангез аст. Лавҳаи ёдшударо воқеият, шахсият ва тасвир «ҷон» 

бахшида, тавоноии нависандаро дар шинохти моҳияти масъала ва нақши 

тафаккури пешрафта дар инкишофи ҷомеа равшан ифода мекунад. Лаҳзаҳои 

гуворои пораҳое аз ҳаёти шахсияти лавҳа – Дадобоев хеле мӯъҷаз тасвир шуда, ба 

андешаи хонанда таъсир мегузорад, ки далели маҳорати муаллиф дар корбурди ин 

жанрҳои публитсистию бадеӣ мебошад. 

Ҳилолиён Аскар аз жанрҳои ҳаҷвии публитсистӣ низ фаровон истифода 

кардааст, ки фелетон намунаи он аст. Муаллиф дар фелетонҳояш омилҳои 

манфии ғоявию сиёсӣ ва ахлоқиеро, ки ба пешрафти ҷомеа монеъ мешаванд, зери 
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танқид гирифта, андешаҳои ҳаҷвии интиқодиашро ба василаи тасвири бадеӣ ва 

образнок муъҷаз ва таъсиргузор баён кардааст. Ин гуна фелетонҳо хусусияти 

фошкунанда дошта, ҳамчунон, ки М. Муродов хулоса кардааст, «хислату 

характери одамони алоҳида ва ҳодисоти нохуши зиндагӣ дар ҳар давру замон»-ро 

бо ҳадафи аз байн бурдани бадӣ ва тантанаи ғояҳои мусбат инъикос мекунад. [73, 

с.147] адабиёт нест.  

Ҳилолиён Аскар дар фелетонҳояш шахсиятҳоеро фош мекунад, ки амалу 

кирдорашон «хоси мафкураи ҷамъияти сотсиалистӣ» [73, с.147] набуда, бо 

рафтори нодурусти худ монеаи пешрафти ҷомеа мешаванд. Аз ин ҷиҳат аксари 

фелетонҳои нависанда «дар асоси факту далоил навишта» ва ҳаматарафа таҳқиқ 

шудаанд. 

Мабдаи бадеии ин гуна фелетонҳоро «кӯшиши дар заминаи воқеаи ҳаётӣ ба 

вуҷуд овардани образи ҳаҷвӣ ташкил медиҳад». М. Муродов моҳияти мабдаи 

ҳаҷвии фелетонро дар он дидааст, ки «ба хотири намакин ва созанда гардонидани 

матлаб ба мазмуну шакли жанр унсурҳои танзу зарофат»-ро [62, с. 222] шомил 

менамоянд. Дар ин замина нақши тасвири бадеӣ, ки унсури хоси фелетони 

публитсистию бадеӣ аст, дар ташаккули сохтори мундариҷавӣ ва жанрии фелетон 

калон мебошад. 

Фелетонҳои Ҳилолиён Аскар дар асоси факти дақиқ навишта  шуда, дар ин 

ҳол хусусияти типпии онҳоро санадҳои алоҳида, ки бо мавзуъ алоқаманд ҳастанд, 

муайян мекунад. «Факт дар навбати худ ҳамчун нуқтаи такягоҳии  типии ҳаҷвӣ, 

ба ифодаи дигар, сохтани образи ҳаҷвии ҳодисаи муайяни зиндагӣ» [99, с.172-

173] хизмат мекунад. 

Дар ин замина яке аз аввалин фелетонҳои нависандаро, ки «Зарафшон дар 

куҷост?» [Тоҷикистони советӣ.– 1967.– 5-уми феврал] унвон дорад, аз назар 

мегузаронем. Сужети он одист: «Идораи хоҷагии гази минтақаи Ленинобод» 

Зарафшон ном дорад. Ин ном ба Зарафшони маҳал ҳеҷ рабте надорад. Сардори ин 

идора, ки шахси воқеист, аз ин ном танҳо бо ҳадафи «гӯр сӯзаду кабоби қаландар 

пазад» истифода мекунад. Яъне моликияти давлатиро ҳар қадар ки метавонад, 

тороҷ мекунад». 
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Ҳаҷми фелетон чандон калон набуда, Ҳилолиён Аскар тавонистааст, ки дар 

он образи ҳаҷвӣ созад. Бо истифода карда тавонистан аз ҷузъиёт нависанда ба ин 

кор муваффақ шудааст. Дар оғози фелетон муаллиф доир ба шахсияти асар 

маълумот дода, моҳияти амалҳои фасодкоронаи ӯро бо зикри мақоли «гӯр сӯзаду 

кабоби қаландар пазад» нишон медиҳад. 

Муаллиф ҳадафи асосии худро дар ин фелетон ба воситаи ҳаҷву истеҳзо ва 

таъриз ба воситаи типикунонии ҳодиса ва таҳлил ба иҷро мерасонад. Дар фелетон 

аз воситаҳои омехтаи тасвири бадеӣ ва публитсистӣ ҳунармандона истифода 

шудааст. 

Дар ин ва фелетонҳои дигари нависанда, аз ҷумла, «Шарм дар бозори чарм» 

[Тоҷикистони советӣ.– 1967.– 24-уми июл], «Ҳар чӣ бодо бод» [Тоҷикстони 

советӣ.– 1967.– 24-уми декабр], «Мандарин» [102, с.130-134] ва ғайра факти 

фелетонӣ «неруи муҳимми ҷамъиятии ҳаҷвӣ» [121, с.181] дошта, ҷонибдорӣ аз он 

имконияти  иҷрои ҳадафи  публитсистии  маводро дорад. 

Муаллиф дар навиштаҳояш образи қаллобону фиребгаронро, ки бо амалу 

кирдори музҳиқ ва зиёноварашон ҷомеаро бадном мекунанд тасвир карда, дар 

замина аз мафҳум ва маъниҳои гуногун истифода мебарад. Чунончи, ӯ аз ин усул 

дар фелетони «Шарм дар бозори чарм» ҳунармандона истифода кардааст: 

«…Акнун биёед, ин ду рафиқро муваққатан ба ҳоли худ гузошта, бинем, ки 

Иброҳимов кист? Оё ӯ ҳақиқатан аз ҳаққи гӯсола тарсида, шир намехӯрад, ё 

шутурро бо полонаш фурӯ мебарад?». Ин ишораи нависанда чеҳраи нафареро ба 

хонанда нишон медиҳад, ки фиребгариву қаллобӣ маҳаки зиндагии ӯ буда, дар 

ҷомеа тарафдорон дорад. Ҳилолиён Аскар чеҳраи махфии ин «қувваи номаълум»-

ро ҳунармандона тасвир карда, таъсири зиёнбори ин гуна шахсиятҳоро ба ҷомеа 

бо қитъаи зерини Саъдӣ хулоса мекунад: 

  Писари Нуҳ бо бадон биншаст,  

  Хонадони нубувваташ гум шуд. 

  Саги Асҳоби каҳф рӯзе чанд 

  Бо бузургон нишасту мардум шуд. 
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Ҳилолиён Аскар дар таълифи фелетон ҳамеша шакл ва василаҳои тоза 

ҷуста, чеҳраи аслии одамони ба истиллоҳ «садоқатманд»-ро фош месозад. Дар ин 

равиш фелетони «Ҳарчӣ бодо бод!» [Тоҷикистони советӣ.– 1967.– 24-уми декабр] 

ҷолиб буда, он беҳтарин намунаи ба тарзи типи офаридани образи одамони  

манфиатҷӯ ва худхоҳ мебошад. 

Фелетон дар оғоз чеҳраи умумиятёфтаи «сартароши камгап»-ро ба хонанда 

менамояд: «Ҳанӯз хуршед рух аз паси уфуқ нанамуда буд, ки садои занг монанди 

ҷараёни электрик аз мӯи сар то нохуни поямро ларзонд. Келинатон, ки аз нотобии 

модар мушавваш буд, «оҳ, бибӣ!» гуфту рангаш мисли дока парид. Баъд ба худ 

омадаму либос пӯшида дарро кушодам. Хайрият, хабари шум набудааст. Тағоям, 

ки дар шаҳр бо лақаби сартароши камгап ном баровардааст, ба хона даромад». 

Сипас, мунозираи ҷияну тағо то охири фелетон идома меёбад. Аз ин мунозира 

маълум мешавад, ки тағо намехоҳад хонаашро вайрон кунаду ба ҷойи он мактаб 

созанд. Аслан вайрон кардани хона барои «сартароши камгап», ки чандон камгап 

ҳам набудааст, муҳим нест. Муҳим он аст, ки аз ин кор ӯ фоида диданӣ ва мислаш 

«дар Ленинобод (Хуҷанди имрӯза) – шарҳи мо] кам набудаанд. 

Дар фелетон нависанда аз воқеаи рухдода ва сарнавишти шахсиятҳои 

мушаххас – Нуриддин Мунавваров (сартароши камгап) ва «ронандаи таксӣ» Ҳоҷӣ 

Аҳмадов барин одамони худхоҳ бо танз сухан мегӯяд ва чеҳраи аслии 

«интиқоқдиҳандаи бадӣ»-ро [23, с. 231] ба хонанда менамояд. Фелетонҳои ёдшуда 

дар натиҷаи омӯзиши воқеияти иҷтмоӣ, таҳқиқ ва қиёси далелҳо эҷод гардида, 

истифодаи ҳунармандонаи воситаҳои бадеии тасвир, ангезаҳои ҳиссӣ ҷанбаи 

публитсистӣ ва бадеии онҳоро тақвият додааст. 

Дар тарзи нигориши Ҳилолиён Аскар яке аз унсурҳои сохтори 

мундариҷавии фелетон – тахайюл нақши хос дошта, василаи муҳимми 

умумиятдиҳӣ низ мебошад. Матни фелетонҳои нависандаро калимаю образҳои 

таҳдор, мисли «арақи ҷабин», «қувваи номаълум», «коркуни идораи дахлдор» ва 

ғайра оро дода, ботин ва зоҳири «сартароши камгап» барин одамони серҷоғ ва 

худкомаро фош месозанд. Махсусияти дигари фелетонҳои Ҳилолиён Аскарро 

тарзи истеҳзоомез ва нақизагунаи тасвир, муколамаи танзомези шахсиятҳо ва 
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маъниҳои тамасхӯромези вожаҳо мушаххас месозанд, ки далели ҳунар ва 

огоҳиҳои касбии муаллиф мебошад. Риояи сабки рӯзномаӣ низ аз хусусияти хоси 

ин навъи эҷодиёти нависанда буда, таъсири публитсистии навиштаҳояшро 

афзоиш додааст. 

Ба ин тартиб, жанрҳои публитсистию бадеии очерк, лавҳа ва фелетон дар 

эҷодиёти Ҳилолиён Аскар ҷойгоҳи хос дошта, василаи шаклии инъикос ва эҳёи 

афкори иҷтимоӣ, ахлоқӣ ва фарҳангӣ будаанд ва дар шаклгирии афкори умум 

таъсири созанда доштаанд. Хусусияти жанрии ин осорро, пеш аз ҳама, низоми 

мундариҷавӣ, шаклӣ ва таъсиргузории зебоишинохтӣ ва ахлоқию равонии онҳо 

муайян ва мушаххас месозад. 
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ХУЛОСА 

 

Хулоса, фаъолияти рӯзноманигорӣ ва адабии Ҳилолиён Аскар баъд аз 

ҳиҷрат ба Иттиҳоди шуравӣ дар муҳите ташаккул ва таҳаввул ёфтааст, ки зоҳиран 

даъвате озод аз мардумоне озод дошт. Албатта, таъсири манфии ҳадафҳои 

маҳдуди сиёсиву иҷтмоӣ ва фарҳангии он рӯзгор дар сарнавишти ӯ истисно 

намешавад. Вале муҳим он аст, ки вай шахсияти инсонӣ ва мустақилияти 

ҳунариашро ҳифз карда тавонист.  

Дар анҷоми рисола натиҷагириҳои асосии таҳқиқот зикр шудааст, ки баъзе 

нуктаҳои муҳими онро зикр мекунем: 

Натиҷаҳои таҳқиқ ва арзёбии зиндагинома, эҷодиёт ва хусусиятҳои 

мундариҷавӣ ва шакли публитсистии осори рӯзноманигорӣ ва бадеии  Ҳилолиён 

Аскар ба он далолат мекунад, ки фаъолияти ӯ зери таъсири омилҳои сиёсӣ ва 

иҷтимоӣ ва фарҳангии он рӯзгор ҷараён гирифта, қонуниятҳои умумии инкишофи 

рӯзноманигорӣ ва адабиёти тоҷикии давраи мушаххасро инъикос менамояд. 

Кӯшиши дарки моҳияти иҷтимоию фарҳангии воқеиятҳо ва мушаххас сохтани 

хусусияти навъии (типии) онҳо усули самарбахши ҷустуҷӯҳои рӯзноманигорӣ ва 

бадеии ӯро муайян намудаанд. Таҳлили эҷодиёти Ҳилолиён Аскар пайванди 

комили онро бо фазои сиёсию иҷтимоии давр собит карда, фарогири равишҳои 

ташаккулу таҳаввул ва мушкилоти иҷтимоиву фарҳангӣ мебошад.  

1. Фаъолияти рӯзноманигорӣ ва адабии Ҳилолиён Аскар баъд аз ҳиҷрат ба 

Иттиҳоди шуравӣ дар муҳите ташаккул ва таҳаввул ёфтааст, ки ба ном даъвате 

озод аз мардумоне озод дошт. Албатта, таъсири манфии ҳадафҳои маҳдуди 

сиёсиву иҷтмоӣ ва фарҳангии он рӯзгор дар сарнавишти ӯ истисно намешавад. 

Вале муҳим он аст, ки вай шахсияти инсонӣ ва мустақилияти ҳунариашро ҳифз 

карда тавонист. Таҷрибаи ҳунарӣ ва консепсияи иҷтимоӣ, ахлоқӣ ва фарҳангие, ки 

Ҳилолиён Аскар ба василаи осори  рӯзноманигорӣ ва  нависандагиаш  мерос 

гузошт, пеш аз ҳама, ифодагари фидокориҳои як рӯзноманигор ва адиби 

рӯшанфикру мубориз дар ҳифзи зиндагии солими иҷтимоӣ ва фарҳангии асил аст 

[3-М]. 
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2.  Дар ташаккул ва таҳаввули шахсияти инсонӣ ва ҳунарии Ҳилолиён 

Аскар нақши омилҳои сиёсӣ ва иҷтимоии замон, бахусус ҷанги ҷаҳонии дуюм, 

узвияташ дар ҳизби Тӯдаи Эрон ва ҳиҷрат ба шуравӣ бузург буда, камолоти 

маънавӣ, инсонӣ ва ҳунарии минбаъдаи ӯро таъмин намудааст. Фаъолияти 

густурда ва тӯлонӣ дар матбуот (рӯзномаҳои «Тоҷикистони сурх», «Тоҷикистони 

советӣ», «Ҳақиқати Ленинобод», «Тоҷикистони шуравӣ», «Ҷумҳурият»), ҳамкорӣ 

бо адибони тоҷик А. Шукӯҳӣ, Ҳ. Содиқ, Т. Усмон ва нафарони дигар омили 

муҳими пешрафтҳои эҷодии ӯ буданд. Ҳилолиён Аскар фаъолияти рӯзноманигорӣ 

ва нависандагиашро ҳанӯз дар Эрон оғоз карда, баъди ҳиҷрат хабару мақола, 

очерку ҳикоя ва шеърҳояш мунтазам дар матбуоти Тоҷикистон чоп шудаанд. 

Ҳадафи асосии осори рӯзноманигорӣ ва нависандагии ӯ ифодаи андеша ва 

ҳиссиёти инсони ҷомеа шуравӣ буд [4-М]. 

3. Фаъолияти рӯзноманигорӣ ва адабии Ҳилолиён Аскар зери таъсири 

идеологияи маъмурию технократӣ шакл гирифта бошад ҳам, ҳамеша пойбанди 

афкори созанда ба нафъи инсон ва ҷомеа будааст. Бинобар ин аз оғози 

фаъолияташ осори ӯ хусусияти публитсистӣ дошта, масъалаҳои муҳимми ҳаёти 

иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеа, аз ҷумла иқтисодиёт, хоҷагидорӣ, азхудкунии 

заминҳои нав, муҳоҷират, ҷустуҷӯи захираҳои зеризаминӣ, пешрафти саноат ва 

мактабу маорифро фаро гирифтаанд. Мақолаву очеркҳо, ҳикояву повестҳо ва 

романҳояш низ ҷанбаи амиқи иҷтимоӣ дошта, бо оҳанги таъсиргузори 

публитсистӣ фарқ мекунанд [8-М]. 

4. Хусусияти хоси фаъолиятҳои рӯзноманигорӣ ва адабии Ҳилолиён 

Аскарро самтҳои таблиғотӣ ва масъалагузорӣ муайян карда, ба равиши 

иттилоотии иҷтимоӣ ва публитсистии бадеӣ асос ёфтааст, ки ҳадафи таҳкими 

худшиносии иҷтимоӣ ва таблиғи имиҷи сохти сиёсиву иҷтимоии ҳоким бар 

замони зиндагӣ ва эҷодашро доштааст [3-М; 8-М]. 

5. Унсурҳо ва хусусиятҳои хоси сохтори мундариҷавӣ аз вижагиҳои осори 

публитсистии рӯзноманигорӣ ва бадеии Ҳилолиён Аскар буда, намунаи 

публитсистикаи хоси замони муаллиф ба шумор мераванд. Аз ин мавқеъ, дар 

осори публитсистии Ҳилолиён Аскар такя ба далел ва мушоҳидаву муҳокимаву 
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қазоват муҳим буда, ошкор сохтани ҳақиқат [хоҳ ҳақиқати сарнавишти одамон 

бошад, хоҳ воқеаҳои иҷтимоӣ] ба шаклгирии бевоситаи таассуроту донишҳо ва 

натиҷагириҳои саҳеҳ мусоидат мекунад. Ба ин тартиб, таъсири унсурҳо ва 

сохтори устувори мундариҷавии очеркҳои «Аз Масчоҳ ба Масчоҳ», «Дасти 

сабуки Мушарраф», «Тақдири Арбоб», «Духтар ва аҷал» ва ғайра фарогир буда, 

эътиқотмандии оммаро ба ҳадафҳои ғоявии муаллиф тақвият мебахшанд. Ин 

равиши ҳунарии Ҳилолиён Аскар дар очеркҳояш ба мушоҳида, таассурот ва 

таҷрибаи шахсӣ устувор буда, аз имтиёзоти касбии муаллиф ба шумор меравад [2-

М]. 

6. Яке аз хусусиятҳои муҳими осори публитсистии Ҳилолиён Аскарро тарзи 

офариниши чеҳраи иҷтимоӣ ё типи (навъи) иҷтимоӣ муайян ва мушаххас 

менамояд. Вай типи иҷтимоиеро офаридааст, ки моҳияти онро ҳадаф, натиҷа ва 

арзиши иҷтимоии амалу кирдори шахсиятҳо муайян мекунад. Паҳлӯи мусбати ин 

таҷрибаи муаллифро очеркҳо ва повестҳои хуҷҷатии «Имзои шахсӣ» ва романи 

«Печутоби роҳҳо» муаррифи менамоянд. Дар ин гуна осор сарнавишт ва 

шахсияти инсон ҳамчун субъекти иҷтимоии муҳит ва фазои иттилоотии 

Тоҷикистон (Иттиҳоди шуравӣ) арзиши хос дошта, чеҳраи онҳо дар асоси 

принсипи иҷтимоию ақидатии меъёрии чеҳраҳои таъсиргузори ҷомеа офарида 

шудааст. Моҳияти чеҳраи инсонӣ ва иҷтимоии ин гуна шахсиятҳоро, пеш аз ҳама, 

фазилатҳои иҷтимоӣ, идеологӣ ва ахлоқӣ муайян мекунад, ки ифодагари садоқат 

бар идеалҳои ҳоким мебошад [1-М]. 

7. Хусусияти умдаи осори бадеии публитсистии Ҳилолиён Аскарро, пеш аз 

ҳама, майлу рағбати гарми фардии ӯ ба воқеият ва тарзи нигоришу таблиғи 

идеологияи замон муайян ва мушаххас месозад. Ин гуна осори ӯ моҳияти 

иҷтимоӣ дошта, хусусияти таблиғии публитсистикаи бадеии ӯро нишон медиҳанд. 

Аз аввалин ҳикояи воқеияш «Ҷаҳонгул ва Ҷаҳонафрӯз» то охирин таълифоташ 

романи «Ашки сари мижгон» осори ӯ ҳадафҳои а) инъикоси ҳақиқати сарнавишти 

инсон; б) ба андешаву орои хонанда таъсир гузаштан ва в) ҷалби афкори оммаро 

дошта, нависанда дар як вақт ҳам андеша ва таассуротро шакл медиҳад ва ҳам 

таъсир ва натиҷаи амалии онро меафзояд [9-М]. 
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8. Осори бадеии публитсистии адиб зери таъсири раванди иҷтимогароӣ, ки 

хоси адабиёти он замон буд таълиф ёфта, рӯҳи публитсистӣ дар зоҳир намудани 

хислат, амалу кирдор ва моҳияти иҷтимоии фикру ҳисси инсон муассир аст. Ба ин 

далел, таъсиргузории публитсистӣ аз вежагиҳои ин гуна осори нависанда буда, 

дар ҳикояҳову повестҳо ва романҳояш равшан ба назар мерасад. Мушаххасоти 

дигари ин гуна осори ӯро мавзуи хос ва тарзи хоси тасвир муайян менамояд, ки 

дарк ва инъикоси моҳияти мафкуравӣ ва иҷтимоии хислати одамон асоси онро 

ташкил медиҳад [2-М; 9-М]. 

9. Таълифоти нависанда бо тарзи тасвири ҳисомез, забони содаи рӯзномаӣ, 

муколамаҳои репортажгуна, муҳимтар аз инҳо, масоили иҷтимоиву ахлоқиашон 

ҷанбаи амиқи публитсистӣ дошта, масъалаҳои шахс ва ҷомеа, маънавиёту ахлоқ, 

таассубу бидъат ва масъулияти инсон дар назди худ ва низоми иҷтимоиро ба миён 

мегузорад. Ба ин тартиб, осори бадеии Ҳилолиён Аскар дар инъикоси бадеию 

публитсистии сарнавишти типи иҷтимоӣ ва воқеиятҳои ҳаёти ҷомеа нақши муҳим 

дошта, хусусияти хос ва раванди мусбати инкишофи ҳунари нависандаро намоиш 

медиҳад [5-М]. 

10. Ҳилолиён Аскар дар фаъолияти рӯзноманигорӣ ва нависандагиаш аз 

жанрҳои гуногуни хабарию таҳлилӣ истифода кардааст, ки ба гуногунрангии 

жанрӣ ва муассирии инъикоси сарнавишти инсонҳо ва воқеиятҳои зиндагӣ 

мусоидат намудааст. Ӯ дар осори рӯзномаиаш бештар аз жанрҳои хабар, мақола, 

репортаж ва мухбирнома фаровон истифода кардааст [3-М; 4-М]. 

Ҳамчунин, жанрҳои публитсистию бадеии очерк, лавҳа ва фелетон дар 

эҷодиёти Ҳилилиён Аскар ҷойгоҳи хос дошта, василаи муҳими сохтории инъикос 

ва эҳёи афкори иҷтимоӣ, ахлоқӣ ва фарҳангӣ ва дар шаклгирии афкори умум 

таъсиргузор будаанд. Хусусияти жанрии ин гуна таълифоти адибро сохтори 

мундариҷавӣ, шаклӣ ва муассирияти зебоишинохтиву ахлоқӣ ва равонии онҳо 

муайян ва мушаххас месозад. 
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ  

НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚ 

 

1. Матолиби диссертатсия дар оянда метавонанд, барои таҳқиқи густардаи 

масоили жанрҳои журналистика, публитсистикашиносӣ ва таърихи матбуоти 

тоҷик имкон фароҳам оваранд. 

2. Нуктаҳои назариеро, ки хулосаҳои пажуҳиш дар асоси он ҳосил шудаанд, 

метавон дар таҳқиқи хусусиятҳои сохторӣ ва  жанрию услубии матни журналистӣ 

мавриди истифода қарор дод. 

3. Маводи таҳқиқи мазкур дар пажуҳиши масъалаҳои дастурӣ, барои тайёр 

намудани монографияҳои соҳавӣ муфид ба ҳисоб мераванд. 

4. Тавассути таҳлили вежагиҳои сохторию мундариҷавии осори 

публитсистии Ҳилолиён Аскар метавон ба шинохти беҳтарин маводи 

публитсистӣ даст ёфт. Натиҷаҳои бадастомада дар таҳияи дастури назарӣ барои 

мутахассисони соҳаи матбуот ва рӯзноманигорони навқалам метавонанд ба кор 

оянд. 
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