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Дар маќола масъалаи инъикоси шахсият дар осори воќеагарои (реалистии) 
публитсистии рўзноманигор ва нависандаи шинохта Њилолиён Аскар тањќиќ ва тањлил 
шуда, заминањои њунарӣ ва касбии љустуљўњои эљодии муаллиф мавриди арзёбӣ ќарор 
гирифтааст. Дар маќола , таъкид меравад, ки нависанда барои ошкор сохтани чењраи 
комил ва воќеии шахсиятњо нахуст фазилатњои иљтимоӣ ва маънавии онњоро нишон 
дода, сипас бо ёрии тањќиќ ва тањлили сотсиологӣ моњияти фаъолият ва њайсияти 
инсонии онњоро дар љараёни воќеиятњои иљтимоиву фарњангӣ баррасӣ менамояд. Ин 
тарзи нигориши ў ду пањлуи фаъолияташро шакл медињад, ки яке идроки њодисањо ва 
сарнавиштњои воќеӣ, дигаре мудирияти андешањои созанда барои пешрафти имрўзу 
фардои љомеа, новобаста ба замону макон, мебошад. Муаллиф ба хулосае меояд, ки дар 
тарзи нигориши шахсият низ Њ. Аскар равиши хос дошта, шароити мушаххаси зиндагӣ 
ва амалу кирдори ќањрамонон бо услуби љолиб инъикос ёфтаанд. 
 
Ключевые слова: публицистика, журналист, очерк, событие, положение, личность, 
качество, мировоззрение  

 

Изучаются и научно осмысляются отражение концепции личности в публицис-
тических произведениях известного таджикского журналиста и публициста Хилолиена 
Аскара, произведения которого характеризуются реалистичностью изображения, а 
также художественное мастерство и творческие искания писателя. Подчеркивается, 
что писатель с целью раскрытия подлинного образа личности прежде всего обрисо-
вывает социальные и нравственные качества своих героев, а затем, на основе социоло-
гического исследования и анализа, рассматривает суть их деяний  в общем потоке 
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социальных и культурных событий. Такой способ художественного описания 
составляет две стороны его творчества, одной из которой является познание событий 
и реальных судеб, другой – главенство созидательных мыслей во имя настоящего и буду-
щего общества, независимо от времени и места. Сделан вывод, что манера показа 
личности в произведениях Х. Аскара специфична, так как он своеобразно изображает 
конкретные условия жизни и поступки героев.  

 
Key words: publiscistics, journalist, essay, event, plight, individual, quality, outlook. 

 

The author examines and comprehends scientifically reflection of a conception of an 
individual in publiscistic works belonging to the well-known Tajik journalist and publiscist 
Hiloliyon Askar, whose productions are characterized with realism of depiction and also with 
artistic mastership and creative quests. It is underscored that in order to disclose a genuine 
image of an individual the writer delineates, first of all, social and moral qualities of his 
personages and after it, proceeding from sociologic investigation and analysis, he canvasses the 
gist of their actions in the general stream of social and cultural events. Such a made of 
imaginative portrayal averages two sides of his creation one of which is a cognition of events and 
real fortunes, and another is a dominance of creative ideas in the name of present and future 
society, irrespective of time and place. The conclusion is mode that the manner of portrayal of an 
individual in H. Askar`s works is a specific one as he depicts concrete life conditions and 
characters` deeds in the manner of his own.  

 

Дар маќола мо баъзе мушоњидањоро оид ба масъалаи моњияти андеша ва њунари  
касбии рўзноманигор, ки  дар шинохт ва инъикоси шахсият бевосита бо фардияти 
эљодии ў алоќаманд аст, дар мисоли таљрибаи эљодии Њилолиён Аскар баён кардем. 
Ин масъала, ки ба феноменологияи (хириќашиносии) тафаккури касбӣ алоќаманд 
аст, њадаф ва вазифаи тањќиќоти моро муайян мекунад. Дар замина осори 
публитсистӣ ва бадеии Њилолиён Аскар дар мисоли очеркњои “Духтар ва аљал”, “Дас-
ти сабуки Мушарраф”, “Аз Адрасмон то Алмаато” (бо њамќаламии А. Воситзода), 
“Орзу љомаи амал мепўшад”, “Љўянда ёбанда”, повести “Имзои шахсӣ” ва романи 
њуљљатии “Печутоби роњњо” (бо њамќаламии А. Шукўњӣ) љолиб буда, дар ин осор 
шахсият бо хусусиятњои иљтимоиву таъмимии (типии) худ чун нируи фаъоли таърих 
ва субъекти муносибатњои љамъиятӣ ба тасвир омадааст, ки намоёнгари касбияти 
муаллиф аст. 

Дар  асари публитсистӣ хонанда аз кадом пањлуе, ки таваљљўњ кунад, дар навбати 
аввал бо шахсият ва њайсияти инсонӣ рў ба рў мешавад. Воќеан њам, агар публит-
систи асил дар таълифоташ, аввал ќадам мутаваљљењи сарнавишти воќеии инсон ва 
моњияти амалу кирдори ў нашавад, њайсияти инсонии шахсиятњоеро, ки иштирок-
чиёни бевоситаи воќеиятњои таърихиву имрўзии мавриди назараш њастанд,  дарк 
накунаду даќиќ нашиносад, вай на фаќат моњияти вазъият ва амалу кирдори 
инсонњоро дарнамеёбад, балки наќш ва љойгоњи шахсияти мавриди назарашро дар 
матни воќеият сањењ инъикос карда наметавонад.    

Нависандаи  публитсист, пеш аз он, ки гузашта ва имрўзро ба таври воќеӣ  тас-
вир кунад,  сарнавишти шахсиятњо, њаќиќати љараёни зиндагӣ ва фаъолияти афроди 
њар давру замонро даќиќ меомўзад. Агар навиштаи ў хислатњои гуногуни шахсият-
њоеро, ки дар њолатњои мушаххас амал мекунанд ба намоиш нагузорад, хонанда  
моњияти иљтимову иќтисодӣ ва ахлоќии  аъмолу рафтори онњоро даќиќ дарк нахоњад 
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кард. Дар ин њол, ба ифодаи Е.П.Прохоров “тири публитсист ба њадаф намерасад”(7, 
211). Њамаи ин то љое равшан аст ва ба собит кардан зарурат надорад. Вале он чи ки 
исбот мехоњад ин аст, ки публитсист дар кадом сатњи касбӣ ба њалли ин масъала даст 
ёфта ва ба кадом пањлуи амалу кирдор ва њайсияти инсонии шахсиятњои осораш 
њамчун унсури маънавӣ ва сохтории публитсистикаи воќеъгаро таваљљўњ кардааст. 

Пури Љањонгир (Низом Ќосим) дар як мусоњибааш бо Њилолиён Аскар аз боби 
моњияти зиёнбори муњољират ва таълифоти ў дар ин боб сухан карда, бо луќмаи 
истењзоомези “Албатта, барои тарѓиби муњољиршавӣ?” љараёни муњољиркуниро дар 
даврони шуравӣ нораво ва зиёновар медонад ва дар ин замина то љое ба осори дар ин 
мавзўъ эљодшуда бо тамасхур менигарад. Њилолиён Аскар њамон ваќт ба 
њамсўњбаташ чунин посухи бодалел додааст: “Оре, барои тарѓиби муњољиршавӣ. Аз 
ќуллаи имрўз ѓалатњои гузаштаро дидан осон, лекин он ваќт мо сидќан ба дурустии 
ин кор бовар доштем. Аз љињати дигар, амали мазкур беасос њам набуд – дар Масчоњи 
кўњна мардум ањволи хуб надошт. Таассуби динӣ чунон сахт буд, ки на ќитъањои 
мављударо хуб истифода мекарданду на барои худу авлодашон иќоматгоњи 
мувофиќтаре бунёд. Аз мўйсафеде сабаб пурсидам, љавоб  дод, ки “хонаи ин дунё 
муњим нест, одам бояд хонаи охиратро обод кунад...” Маќсади мо аз тарѓиби 
муњољират ба зиндагии шоистатаре даъват кардани мардум буд” (5).    

Ба ин тартиб, аз оѓози фаъолияти рўзноманигориаш Њилолиён Аскар ба тањќиќу 
тањлил ва инъикоси масъалањое пардохтааст, ки барои пешрафти љомеа наќши кали-
дӣ дошта, дар њаллу фасли онњо, пеш аз њама, сањми инсони огоњу корсоз бузург аст. 
Аз ин љињат, вобаста ба моњият ва миќёси воќеиятњои тасвиршуда, љањони шахсият-
њои осори публитсистии ў мураккаб, пурмаънӣ ва таъсиргузор буда, новобаста ба 
замони вуќўъ ва нашрашон арзиши иљтимоӣ, маънавӣ ва ахлоќиашонро то ба имрўз 
њифз намудаанд. 

Дар таълифоти рўзноманигор шахсият худро ба василаи амал ва кирдоре, ки ба 
ормонњо, талошњо, оњангњо, дастурњо, арзишњо ва рўњияи худи ў  мутаносибанд, ба 
назари хонанда менамояд. Вале дар паси ин њунар ифодаи ормонњои љамъӣ дар симои 
фарде меистад, ки маќомашро муаллиф дар љомеа шинохтаасту мехоњад дигарон низ 
ўро шиносанд ва амалу кирдораш барои љомеа, ањли он ва љомеадорон намунаи 
ибрат бошад. Њилолиён Аскар бо њамин нияти нек ва тасвири њунармандона, пеш аз 
њама, ба ошкор намудани моњияти амал ва кирдори шахсиятњои мавриди таваљљўњаш 
мепардозад. Ў сарнавишти шахсиятњо ва амалу кирдори онњоро тасвир карда, 
омилњои таъсиргузори ин равандро бо камоли касбият ва даќиќназарӣ инъикос 
менамояд. Барои ошкор сохтани њайсияти  шахсияти инсонӣ нахуст бештар ба 
инъикоси фазилатњои иљтимоӣ ва маънавии ќањрамононаш таваљљуњ карда, сипас аз 
тањлил ва тањќиќи  сотсиологӣ бо камоли њунар истифода менамояд. Дар ин наќш ў 
иљтимоъшиноси моддигаро буда, ба таќозои сиёсати давр, ки ба ифодаи худи ў  
“сидќан ба он бовар дошт”(5), чењраи воќеии шахсиятњо ва муносибатњои љамъиятии 
одамони касбу кори гуногунро ба тасвир гирифта, ба ин васила амалу кирдори 
шахсиятњои воќеиро, ки аз омилони мусбати чунин муносибатњо њастанд, дар осори 
публитсистиаш муљассам месозад. Ў бо ин амал нахуст моњияти фардияти шахсро 
нишон дода, сипас устуворӣ, бемонандӣ ва хусусиятњои хоси онро њамчун омили 
ташаккул ва тањаввули чунин инсонњои боњайсият медонад, ки бахусус дар 
рўзноманигории солњои панљоњу шастуми садаи гузашта ибратангез аст. Яъне ин 
тарзи нигориши ў ду пањлўи фаъолияташро шакл медињад, ки иборат аст аз идроки 
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сањењи воќеиятњову сарнавиштњо ва тарѓибу тарвиљи  андешањои дилхоњ. Дар ин њол 
санад  дар љараёни фаъолияти эљодӣ таъсири мутаќобила дошта, Њилолиён Аскар  бо 
интишори он тавонистааст њам фардияти шахсиятро таљассум намояд, њам ба онњое, 
ки онро мехонанд ё мешунаванд, таъсири бевосита расонад (4,211).  

Очерки “Замини шўру харбузаи ширин” аз љумлаи њамин гуна асарњои Њилолиён 
Аскар буда, дар он “чењраи иљтимоию гурўњӣ”-и мардеро офаридааст, ки бе шинохти 
шахсияти ў “манзараи зинда”-и (7, 217) воќеияти дирўзаи аллакай таърихиро 
наметавон тасаввур кард. Ин мард ќањрамони даврон Саидхоља Ўрунхољаев 
мебошад, ки “њамчун “инсони зинда” таърихи худро сохта ва њамчунон сохта 
истодааст”(7, 216). Рўзноманигор аз ин асар пештар дар бораи ин шахсият бо 
њамќаламии Амиљон Шукўњӣ повести “Имзои шахсӣ” ва романи њуљљатии “Печутоби 
роњњо”-ро низ навишта буд. Дар њар дуи ин асарњо Ўрунхољаев касест, ки “дар 
таќдири ў роњи инкишофи таърихии як халќ таљассум шудааст. Вай аз бењудагардию 
авбошињо гузашта, яке аз коммунистони содиќ шуда, бар зидди босмачиён 
љангидааст ва дар сохтмони њаёти колхозӣ иштирок карда, ба чи ќадар нокомињо 
дучор омада, чанд бор бегуноњ њабс шуда, бо тўњмат аз сафи партия ронда ва боз 
барќарор гашта, дар охир раиси яке аз хољагињои калонтарини колхозии республика 
шудааст. Ду карат Ќањрамони Мењнати Сотсиалистӣ шудан ба  ў ба осонӣ даст 
надода буд”(9, 140). Аскар Њаким дар ин асар “характери Саидхољаро” фаќат 
“тасвирӣ” нашинохта, “дар он консепсияи муайяни шахсият”-ро дидааст (9, 141). 

Дар повести “Имзои шахсӣ” ва романи “Печутоби роњњо”, ки њар ду асари 
њуљљатианд, шахсият  иборат  аз маљмўи хислатњо, аломатњо, амалу кирдори хос, 
рафтори муваљљањ, рўњия ва  чењраи хоси зоњирӣ, гуфтор ва сарнавишти инфиродӣ, 
муносибати равшан бо худ, љойгоњи созанда дар зиндагӣ, муносибати  њадафманд бо  
атрофиён, садоќат ба сохти иљтимоӣ ва ѓайра мебошад. Саидхоља Ўрунхољаев дар 
тасвири Њилолиён Аскар фарди мушаххас, таърихӣ ва зинда буда, бо љањони воќеӣ 
муносибати воќеӣ дорад. Ба ифодаи дигар, њар он чи аз сари ў гузаштааст,  мундари-
љаи равониву рўњии  сарнавишти ў буда, моњияти иљтимоӣ мавќеи шахсияташро 
муайян намудааст.  Њамчунон ки  С. Л. Рубинштейн низ таъкид меварзад, “моњияти 
шахсияти инсониро анљоми сарнавишти ў муайян мекунад” (8, 676). Ба ин тартиб, 
Њилолиён Аскар бо инъикоси амал ва кирдори муњим дар рафтор, таассурот ва  
одоби шахсият “ба доираи фанни њунар” ворид шуда, њамчун публитсисти њунарманд 
он чиро, ки хусусияти шахсиятро ифода намекунад, фурў мегузорад. Аз хурдтарин 
амалу кирдори ќањрамонаш  шуљоати инсониро дармеёбад, ки “хислати шахсро 
бештар таљаллӣ медињад”(6, 38-39). 

Дар повести “Имзои шахсӣ” обрўю эътибори Саидхољаро вазифа не, балки хулќу 
хў, амалу кирдор, робитааш бо мардум ва масъулияти маъмурӣ муайян мекунад. 
Муаллифон ба василаи тасвири ботаанӣ ва истифода аз њуљљатњо хислатњои муњими 
ќањрамонро тасвир карда, эътимоди хонандаро ба воќеияти сарнавишти Саидхоља 
афзудаанд. Намоёнгари шахсият дар ин њол, пеш аз њама, фаъолияти иљтимоии 
ќањрамон аст. Вале муаллифон ба ин ќаноат накарда,  олами моддию маишӣ, 
зиндагии њаррўзаи ќањрамон, дилбастагињои вай ба кору зиндагӣ ва сарнавишту 
шахсияти инсонњои дигарро низ бо камоли диќќат тасвир кардаанд ва ба ин васила 
ба хислати шахсияти аслии асар равшанӣ бахшидаанд. 

Дар насри њуљљатии тољикӣ Њилолиён Аскар њамроњ бо Аминљон Шукўњӣ бо таъ-
лифи романи “Печутоби роњњо”консепсияи шинохти шахсиятро бо усули  дар матни 
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воќеиятњо нишон додани хусусиятњои хоси хислати шахсият ва маљмўи вазъиятњоеро, 
ки ин хислатњо зоњир мешаванд такмил бахшида, амалу кирдори воќеии шахсиятро 
ба хонанда менамоянд. Муњимтарин коре, ки муаллифон бо таълифи ин роман анљом 
додаанд, нишон додани наќши шахсият дар чањорчўби вазъиятњои иљтимоӣ мебошад, 
ки мавќеи шахсиятро њамчун субъекти муносибатњои иљтимоӣ дар ќолаби њодисањову 
вазъиятњои иљтимоӣ мушаххас месозад. Саидхоља бо маљмўи хусусиятњои инсониву 
иљтимоӣ, ки фардияти  ўро таъмин кардаанд, чењраи муаллифонро њамчун публитсист 
ва сотсиологи љомеашинос ба назари хонанда љилва медињад.  

Ин ду асар хусусияти публитсистиву бадеӣ дошта,  Ўрунхољаев дар он, ба 
андешаи А. Њакимов “чун шахси таърихӣ ва чун образи бадеӣ”(9, 148) ба тасвир 
омадааст. Очерки “Замини шўру харбузаи ширин” бошад, асари сирф публитсистӣ 
буда, шахсият василаи мењварии таблиѓии он аст. Њилолиён Аскар ин асарро  соли 
1991 чоп карда, дар хотимаи он бо ифтихор нигошта буд: “Одам, њангоме ки пир 
мешавад, одатан ба аќиб баргашта, ба роњи тайкардаи зиндагиаш назар мекунад. Чӣ 
кардаасту чӣ накардааст? Корњои савобаш кадоманду гуноњаш кадом?  Ман низ аз 
њамсолонам мустасно нестам. Ва агар дар умрам корњои хайре ба љо оварда бошам, 
яке аз муњимтарини онњо навиштани асар дар њаќќи Саидхоља Ўрунхољаев аст, ки бо 
тамоми буду вуљудаш дўстдору ѓамхори валинеъмати башар – барзгар буд”(3, 27). 

Охирин асари Њилолиён Аскар на фаќат шахсияти Саидхоља Ўрунхољаевро бозгў 
намекунад, балки мо дар ин асар “бо ќатори чењрањои намояндагони гурўњњои 
гуногуни иљтимоӣ”(7, 217) вомехўрем. Дармеёбем, ки сарнавишти худи муаллиф, ки 
низ шахсият аст, аз сарнавишти Аминљон Шукўњӣ, Муњиддин Аминзода, Саидхоља 
Ўрунхољаев ва  дигар шахсиятњои сиёсии он замон људо набудааст. Ў дар ин ва баъзе 
дигар навиштањояш зери таъсири сиёсати замон  аз баъзе гурўњњои иљтимоӣ ба 
хотири тааллуќоти синфиашон њимоят намекунад, вале дар тамоми осори 
публитсистиаш “типњои иљтимоӣ” меъёри шинохт ва арзёбию ќадршиносии шахсияти 
инсон аст. Рўзноманигор ин равиши эљодиро дар очерки ёдшуда таќвият бахшида, 
дар боби шахсиятњои иљтимоиву фарњангие мисли худаш, А.Шукўњӣ, М.Аминзода, С. 
Ўрунхољаев ва дигарон њарфи бодалел ва охиринашро гуфта тавонистааст. Хонанда 
аз талошњо ва фидокорињои ўву Шукўњӣ барин шахсиятњо барои  ба таври љомеъ 
офаридани чењраи иљтимоӣ ва нотакрори Саидхоља Ўрунхољаев, ки ифодакунандаи 
манфиатњои љомеаи он рўзгор буданд огоњ гардида, мутаваљљењи хусусиятњои навъии 
(типии) шахсияти онњо мешавад. Дар очерк усуле ироа шудааст, ки ба воситаи он 
публитсист њамчун иљтимоъшинос амал карда, хусусиятњои иљтимоиву типӣ ва 
моњияти амалу кирдори шахсиятро ошкор менамояд ва ба ин тартиб наќши айнии 
шахсиятро дар њаёти иљтимоӣ нишон медињад. 

Дар тарзи нигориши Њилолиён Аскар шароити мушаххаси зиндагӣ ва моњияти 
амалу кирдори чењрањои иљтимоиву фарњангӣ шеваи хоси шахсиятпардозиро матрањ 
кардааст, ки чанд мушоњидаро дар замина баён медорем.  

Рўзноманигор барои шахсиятпардозӣ асосан аз шевањои зер истифода кардааст. 
Нахуст ироаи сарењи шахсиятњо бо истифода аз шарњу тавзењи мустаќим. Истифодаи 
њамин усулро мо дар очеркњои “Духтур ва аљал”, “Дасти сабуки Мушарраф”, “Аз 
Адрасмон то Алмаато” (бо њамќаламии А.Воситзода), “Орзу љомаи амал мепўшад”, 
“Љўянда-ёбанда” ва ѓайра мушоњида мекунем. Муаллиф бо шарњ ва тањлил рафтору 
аъмол ва афкори шахсиятњои осорашро ба хонанда муаррифӣ мекунад ё аз нигоњи 
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фардии худаш хусусиятњо ва хислатњои шахсиятњои дигарро тавзењ дода, аъмоли 
онњоро мавриди тафсир ва таъбир ќарор медињад.  

Ироаи сарењи шахсияти очерки “Дасти сабуки Мушаррафа”-Мушаррафа 
Њасанова баста ба хусусиёти шахсии ровӣ ё худ вижагињои њунарии рўзноманигори 
огоњ аст, ки аз воќеияти сарнавишти ќањрамонаш ва пасту баландињои зиндагии ў 
огоњии комил дорад. Муаллиф  љузъиёт ва тафсилоти сарнавишти шахсияти очер-
кашро муфассал тафсир ва таъбир карда, хонандаро бо пасту баландињои зиндагии 
духтури њунарманд ва падараш, ки аз аввалин рўзноманигорони тољик буда 
“нахустин газетаро дар Ленинобод (Хуљанди имрўза) асос гузошт, солњо муњаррири 
газетаи “Овози тољик”, љонишини Вазири маорифи республика буд”(8, 15), ошно 
месозад ва аъмолу кирдори ќањрамонро хонанда ба василаи ташрењ ва тафсири 
муаллиф мешиносад, на аз амал ва кирдораш дар бархўрд бо њаводиси сарнавишташ 
ва масоили иљтимоиву ахлоќии муњит. 

Њилолиён Аскар тариќи амали шахсият бо каме шарњу тафсир ё бидуни он 
сарнавишти ќањрамононашро муљассам сохтааст, ки шеваи дуюми ироаи шахсият аз 
љониби ўст. Дар очерки “Духтур ва аљал” муаллиф њамин шеваро истифода карда, бо 
равиши намоишӣ аъмол ва рафтори шахсиятњоро ба хонанда мешиносонад, ки дар 
бештарини њолатњо рафтор ва гуфтори ќањрамон баёнгари њайсияти шахсияти 
инсонии ўст. Масалан, суњбати батафсили кампир бо рўзноманигор ва хоњиши ў оид 
ба он ки дар бораи духтур нависад, хонандаро ѓайримустаќим аз  хўю хислати 
кампири хурофотпараст ва љараёни зиндагиву фаъолияти Камол Баротович Охунов-
шахсияти аслии очерк, ки њамчун табиби њозиќ ба муњити иљтимоиву ахлоќӣ таъсири 
бафайз дорад, бохабар месозад. Бештарини ќисматњои очерк дар заминаи гуфтугўи 
ќањрамону ашхоси дигар ва ё онњое, ки дар бораи духтур, сифатњои инсонӣ ва касбии 
ў андеша рондаанд, шакл гирифта, муаллиф бо њамин усул хонандаро бо сањнањои 
фаъолият ва аъмолу кирдори шахсияти асар ошно мекунад. Хонанда чун тамошобини 
театр сарнавишти пурвоќеаи ќањрамон, њодисањоеро, ки ў дар тўли фаъолияташ бо 
онњо рўбарў шудааст, бархўрдаш бо гурўњњои гуногуни иљтимоӣ, пасту баландињои 
рўзгор ва ѓайраро гўиё бо чашми худ дида, ба ин ё он тарз сари масъалањое, ки 
муаллиф ба миён гузоштааст, меандешад ва худро бетараф намегирад. Ё бо муаллиф 
њамфикр аст ё мухолиф. Дар сањнањои муколамавие, ки бештарин ќисматњои очерк аз 
онњо таркиб ёфта ва “мазмуни асосии очеркро ташкил медињанд, мушкилоти аз рўи 
моњият,  табиат ва шакл  печидатарин дар суњбат бо хонанда равшан ва фањмо 
мегардад”(6, 351). 

Њилолиён Аскар бо њамин усули писандидааш моро ба љањони андешањои худ 
ворид сохта, бо таѓйир ва тањаввули воќеияти сарнавишти шахсияти аслии очерк ва 
одамони дигар ошно месозад ва ба ин васила мулоњизоти худашро низ нисбат ба 
моњияти воќеиятњову сарнавиштњо баён медорад. Ба ин тартиб, аз сањифањои 
очеркњои муаллиф на фаќат чењрањои шахсиятњои муњим ва таъсиргузор берун 
меоянд, балки хонанда бо сурату сирати рўзноманигори огоњу љўё ва ба ормонњои 
созандаи инсонӣ содиќ, инсони андешаманде, ки ба муњокимаронињои насанљида 
гароиш надорад, ошно мешавад.  

Чунон ки ишора шуд, дар очерки “Духтур ва аљал” рўзноманигор бештар аз 
шеваи ироаи шахсият аз тариќи амали шахсият бо каме шарњу тафсир ё бидуни он 
кор гирифтааст, ки намоишномаи гўёву пўёро аз сарнавишти ќањрамонаш  пеши 
назар меоварад. Ин шева дар дасти рўзноманигор на фаќат василаи офаридани 
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шахсият дар матни воќеияти публитсистӣ аст, балки њадафи пешакӣ таъиншудаи 
иљтимоиву маънавӣ низ дорад. Барои ў дар аксари навиштањояш аъмол ва кирдори 
инсон њадафи муайян дорад ва моњияти шахсиятро ифода мекунад.  Табиист, ки аз 
њамин мавќеъ мо бояд арзиши осори ин рўзноманигорро муайян кунем. Ин меъёр ба 
тамоми осори инсонӣ, хоњ косибиву хоњ саноативу хоњ њунарӣ, марбут мешавад. 

Дар оѓози очерки ёдшуда муколамаи духтур бо яке аз шахсиятњои очерк – 
пиразане, ки анќариб “урфу одатњои кўњнаро”(2, 160) меъёри зиндагиаш ќарор дода, 
метавонист фољеаеро ба сари хонаводааш биоварад, тасвир шудааст. Асоситарин 
њадафи ин муколама “интишор додани андешањои илмӣ дар љомеа, тасаввуроти 
назарӣ оид ба амалкард ва инкишофи “љисми иљтимоӣ”, дарки ќонуниятњои айнӣ, ки 
дар асоси онњо метавон гуногунрангии њаводиси имрўзро шарњ дод”(7,75), мебошад. 
Њадафи нињоии муаллиф бошад, шаклдињии љањонбинии илмӣ  ва решакан кардани 
хурофот дар љомеа аст. Инак, порае аз очерк:  

“ Рўзе ногањон дар остонаи дарамон машинае омада истод. Давида баромадам. 
Духтурњо будаанд. Њайрон шудам, ки касалии арўси маро аз куљо донистаанд. 

-Шумо бемор доред?-пурсид аз ман духтуре, ки синну солаш ба шаст наздик шуда 
буд. 

-Дорам, додарам. Аммо...шумо...,-намедонам чӣ гўям, ки духтур гапамро буриду 
гуфт: 

“-Њайфи шумо не? Арўсатонро куштанӣ њастед? Охир мо барои муолиљаамон аз 
шумо пул намепурсем. Мисли табибњои кўњна беморонро хонасалот намекунем. Чаро 
шоњроњро монда ба тарафи љарӣ меравед?” 

Гиря кардам. Тавба намудам.Тавалло кардам, ки љони келинамро халос кунад... 
Ба хона даромада дид. Гирифта ба таваллудхона бурд... 
“-Агар ба таваллудхона намеовардед, мемурд!”-гуфтанд ба ман њамширањои 

шафќат дар ваќти љавоб додани арўсам.  
-Шумо мехоњед мо ин њодисаро нависем?-пурсидам пас аз тамом шудани наќли 

пиразан. 
-Не, ин њодисаро не, саросемавор љавоб дод пиразан,-дар тамоми мањалла беобрў 

шудам, кам, ки дар дигар љойњо њам беобрў карданӣ њастед? 
-Пас, аз мо чӣ мехоњед? 
-Мехостам дар бораи духтуре, ки ба хонаи мо омада, арўсамро наљот дод, 

нависед.Охир, фаќат вай љони келину набераи маро халос кардааст! Ин хел одамњоро 
таъриф накарда, киро таъриф мекунед?”(2, 161-162). 

Ба ин тартиб, метавон хулоса кард, ки шахсияти ќањрамони ин ва очеркњои 
дигари муаллиф, аз љумла “Аз Адрасмон то Алмаато”, “Муњаббати касбу кор”, 
“Љўянда-ёбанда”, “Плаши сабз” ва ѓайра воќеиятњоеро аз сарнавишти инсонњои 
касбу кори гуногун ќисса мекунанд, ки  њадафи такмили сохтори иљтимоӣ ва фарњан-
гии љомеа ва шаклдињии љањонбинии солими илмиро доранд. Чењраи иљтимоӣ ва 
таъмимии шахсиятро дар ин гуна осори Њилолиён Аскар,  тањлил ва арзёбии њоди-
сањои муњити иљтимоиву фарњангӣ ва амалу кирдори фардњои мушаххас муайян кар-
да, натиљаи он мундариљаи таблиѓотро ташкил медињад. Ба ифодаи даќиќтар, шахси-
ят дар матни воќеияти айнии публитсистӣ, ки муаллиф ба тасвир гирифтааст, пеш аз 
њама, вазифаи таблиѓотии илмиву назариро бар дўш дошта, њамчун њадафи виљдонии 
муаллиф барои шарњи воќеиятњо ва аъмолу кирдори шахсиятњо пеш  омадааст ва 
симои соњибашро њамчун публитсисти њолшинос ва ормонгаро ба назар менамояд. 
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Таљрибаи эљодии Њилолиён Аскар дар  заминаи инъикоси наќш ва љойгоњи шахсият 
аз тариќи фаъолиятњои иљтимоиву фарњангии он, ки арзиши таблиѓотӣ ва ибрат-
пазирӣ  дошту дорад, сањми ин рўзноманигор ва нависандаро дар масъалаи истифода 
аз наќши назарияи шахсият ва моњияти корбасти он  дар амалияи фаъолияти 
публитситӣ ба сароњат нишон медињад, ки арзиши фаровони њунарӣ дорад. 
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