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        عبدالخالق نبويعبدالخالق نبويعبدالخالق نبويعبدالخالق نبوي
  نخستين دستور گردآوري فرهنگ مردمي

در جريان خودشناسي هر قوم و در تعيين تاريخ هر نوع دانش، رجوع به آغازگاه آن 
را آغاز   در زمينة خودشناسي كاري خير دهة اخير اهل علم و ادبِ تاجيك. خيلي مهم است

هاي تاريك و به فراموشي سپردة تاريخ فرهنگ نو تاجيكي توجه  كرده، به پژوهش صفحه
شك به مقتضاي استقالل جمهوري تاجيكستان  اين عمل نيك، بي. اند  بيشتر ظاهر كرده

ي مردم و تاريخ باشد، زيرا محض در همين دوره شرايطي فراهم آمد كه ما به گذشتة زندگ مي
هاي آن، از هر گونه  گيري فرهنگ ملي خويش بيشتر توجه كرده، در ارزيابي نمونه شكل

اين وضع مساعد . بين و منصف باشيم هدف محدود سياسي پرهيز كنيم و بر اين اساس، واقع
دهد كه به تحقيقات گذشته نيز بازنگري كرده، جهات محدود آنها را كامل و  امكان مي

را كه از روي غرضهاي سياسي  هاي اين علم  را اصالح نموده، بسياري از صفحه ها  نارسايي
هاي علمي  شد و يا خط بطالن كشيده شده بودند، از نو به بررسي ناعادالنه ناديده گرفته مي

را برقرار  اند، مقام و منزلت واقعي خودشان  كشيم و براي افرادي كه در اين روند سهيم بوده
ة كالم، به قدر امكان روند رشد و ترقي ادبيات و هنر و علم و فرهنگ كشور سازيم و خالص

را در ذهن و  را خالصانه و سالم نقد و بررسي نموده، به همين وسيله رعايت انصاف تاريخي  
  .افكار اهل جامعه جا كرده باشيم

يم بنابراين، امروز براي ما اهل علم الزم است كه هنگام رجوع به تاريخ، كوشش كن
 را به اصلش نزديك، بلكه چنان كه بود، توضيح دهيم و مقام  تا حقيقت واقعي زمان

را كه به حماقتهاي سياسي نگاه نكرده، در بنيادگذاري علم زماني فيلولوژي  پژوهشگران اصيل 
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زده ساختن  غرضانه معين نماييم و براي تكرار نشدن پديدة سياست اند، بي تاجيك سهيم بوده
  .بخشي داده باشيم  هموطنان خود، پژوهشهاي واقعي عبرتعلم به دست

از روي انصاف بايد اقرار كنيم كه محض در سالهاي برقراري حاكميت شوروي 
زبانان در تاجيكستان با  پژوهش علمي زبان و ادبيات و فرهنگ مردم تاجيك و عموماً فارسي

مي تشكيل يافت، طرحهاي استفاده از دستاورهاي علم جهاني به تنظيم درآمد، مؤسسات عل
ولي اين همه تدابير تخصصي در . هاي خوبي نيز به دست آمد پژوهشي ترتيب داده شد و نتيجه

گرديد و بدين علت در جريان عملي شدن آنها در  حدود سياست حزب كمونيست اجرا مي
يد نظر دقيق كردن حدود اين نيك  بد از وظايف مهم تجد. داد اغلب موارد نتايج خوب يا بد مي

اما اكنون ما به جاي اين كار، . رود به تاريخ علم و فرهنگ زمان شوروي تاجيك به شمار مي
گيري و افشاگريهاي  بيشتر به تنقيد و مذمت آن ايام مشغول هستيم و تجديد نظر را به نكته

برخي از علماي جوان خود يك صفحه از آن تاريخ نخوانده، يا از . ايم مغرضانه تبديل كرده
زده، به جاي  وي تأليفات ديگران و يا به نقل قولها كفايت كرده، به تقليد از افراد سياستر

امروز وقت . پردازند گذشته مي) و حتي گاهي به تحقير(قضاوت علمي، خيلي آسان به مذمت 
  .آن فرا رسيده است تا با فضاي تحقيقاتي سالم، منصفانه به وقايع گذشته بازنگري كنيم

گونه   كه در تاريخ بيش از هفتاد سال دوران شوروي گرفتار همينيكي از كساني
در اين باره نگارنده . است) 1938- 1900(غرضهاي سياسي و شخصي گرديده، نذراهللا بيكتاش 

نماييم   ، اما در اينجا به همين قدر اكتفا مي1به طور مستقل پژوهشي مفصلي انجام داده است
علماي تاجيك است كه در رشد علم فيلولوژي ما سهم كه نذراهللا بيكتاش يكي از نخستين 

وي از . است را داشته  افزون بر اين، بيكتاش در اين روند نقش سروري . عمده داشته است
، مدير بخش علم كميسريات معارف )1927(نخستين اعضاي شوراي علمي تاجيكستان 

لولوژي نخستين شناسي و سروري بخش في ، رئيس كميتة تاجيك)1928از سال (جمهوري 
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  را به عهده داشته) 1932-1930(مؤسسة علمي، يعني انستيتوي تحقيقات علمي تاجيكستان 
 دارالمعلمين تاشكند، –وي به عنوان يكي از اولين مدرسان دانشگاههاي عالي تاجيك . است

شناسي تاشكند و بعدها دانشگاه  استاد زبان و ادبيات فارسي تاجيكي انستيتوي شرق
. است در تربيت روشنفكران تاجيك سهم گذاشته ) 1937- 1931سالهاي (ي دوشنبه آموزگار

اسكندراف و خيلي از كسان . نيازمحمداف، ب. زاده، ب زاده، ساتم الوغ استادان ميرزا تورسون
  .آيند ديگر از شاگردان وي در دارالمعلمين به شمار مي

هاي مختلف  تهگيري و رشد و پيشرفت رش مهمتر از همه، بيكتاش در شكل
گزيني، امال، نظرية تكوين زبان، زبان ادبي و  نويسي، اصطالح علم آواشناسي، لغت: شناسي زبان

 –پژوهش تاريخ ادبيات، نقد ادبيات معاصر، وزن شعر فارسي : شناسي گفتگو؛ ادبيات
هش ، تأليف و تنظيم كتابهاي درسي، ترجمة بديعي، پژو)فولكلور(تاجيكي؛ تحقيق ادبيات عامه 
 تأليف  و عموماً فرهنگ تاجيكي آثاري ارزشمند» مقام شش«موسيقي كالسيكي تاجيك 

  .است را به انجام رسانده  نموده، كارهاي علمي زيادي 
هاي شناخت زبان عميق وسالم است، ولي در پژوهش  اصول تحقيق وي در مسئله

شت مسايل ادبيات به تقاضاي سياست فرهنگ حزب كمونيست از بررسيهاي در
عموماً هم در پژوهشهاي علمي و هم در افكار . است گرايانه بركنار مانده، نتوانسته  اجتماع

 در جامعة آن روزگار 30- 20هاي فكري سالهاي  سياسي، به تقاضاي زمان مركب مبارزه
شوروي، گاهي هم به شيب و فرازهاي عقيدتي گرفتار بود، ولي همين چيز دقيق است كه 

آيد و هم به صفت يك شخص  اران علم فيلولوژي تاجيك به شمار ميبيكتاش از بنيادگذ
هوشيار و بيدار، ابتدا در خفا و بعدها خيلي آشكار هميشه در مقاومت با سياست فرهنگي 

» دشمن خلق«به جرم ) 1933سال (به همين سبب بود كه او را خيلي زود . شوروي قرار داشت
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آشام ترور  از اولين افرادي بود كه ماشين خون يكي 1938- 1937مدتي حبس كردند و سالهاي 
  .استاليني او را به كام خود فرو برد

در اين مقاله كوشش شده تا توجه خوانندگان محترم را تنها به يكي از تأليفات 
معطوف » خلق) شفاهي(كردن ادبيات دهنكي) جمع(در بارة غُن« با عنوان  دستوري بيكتاش

  . هي او از مسائل فولكلورشناسي نوين استكنيم كه گواه ماية علمي و آگا
 آغاز 1872شناس از سال  ز جانب محققان شرقالكلور تاجيك و فتحقيق به توجه

يكي از طبق پژوهش . صورت گرفتزان اتربورگ و قي مسكو، پ، در شهرهاي تاشكند وشد
 شش لكلور تاجيكو به فراجع ميالدي 19 قرن 70 در سالهاي ،اف نعمت.  مانلكلورشناسوف
 1872عموماً از سال . رسد  ميكتاب و مقاله 13آن به تعداد  80 سالهاي در كه انجام شد حقيقت

 ، كه در مسكو تاجيكلكلورو نشر ف وبعط تعداد عمومي پژوهش و 1920 سال آغازتا 
.  نگذشته است77 از ،سبورگ انجام يافتاتراس كلكته و ، سمرقندزان،اق ،تربورگ، تاشكنديپ

 در زمان ، خلق در سالهاي بيست)نظم و نثر شفاهي (ايجاديات شفاهي  انتشارو قيقتح ،واقع در
شهر دوشنبه رسد و  مياثر  60د تحقيق و چاپ به اعدت 20در سالهاي . شوروي وسعت يافت

در اين تحقيقات افزوده  زسهم شهر سمرقند ني. شود شامل مراكز تحقيق فولكلور تاجيك مي
از . آورد دست ميه  بفلكلور  تحقيقبع و نشر و ط به مقام اول را دردوشن 30سالهاي در. شود مي

   2.شود  انجام داده ميدوشنبه پژوهش در 243 تحقيق، 359
توان گفت كه آن دستورالعمل كارمندان علمي  را مي در ارتباط با مقالة مذكور همين 

كميته، بيكتاش همة شناسي گرديد و با سروري رئيس  انستيتو تحقيقاتي علمي و كميتة تاجيك
عزيزي، مرادزاده و ديگران در تمام . ذهني، ب. كارمندان علمي، از جمله نويسنده جالل اكرامي، ت

مناطق تاجيكستان به گردآوري ايجاديات شفاهي مشغول گرديدند و در اين راستا نيز محققان 
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اشته شد كه بعدها در عين حال، به تشكيل بنياد فولكلور تاجيك اساس گذ. محلي نيز جذب شدند
  .مواد آن را به شعبة تاجيكستاني آكادمي علوم اتحاد شوروي انتقال دادند) 1933سال (

. براي آن كه صفت كيفي مواد گردآوري شدة ايجاديات شفاهي مردم به رياست ن
آوريم  سالي مي. بيكتاش و درجة علمي آن معين گردد، اقتباسي از ترجمة اثري از محقق روس ا

 براي برگردان آثار ادبيات و فرهنگ تاجيكي به روسي و ترجمه از زبان 1931ر سال كه اواخ
روسي به تاجيكي و عموماً مساعدت به كار ترجمه و تربيت مترجمان به تاجيكستان آمده 

فهرست موجود در فولكلور شعبة تاجيكستاني آكادمي بسيار «: نويسد وي از جمله مي. بود
دهد كه  با وجود اين، گسترة كاربرد آنها اين امكان را مي. شد  ميتر از آن است كه تصور غني

گيري   به نظر ما، علت چنين نتيجه3.»در آيندة نزديك به ترجمة برخي از آنها شروع كرد
خوب، البته از وجود يك دستورالعمل خوب علمي و تشكيل كار بانظام در گردآوري 

  . شود ايجاديات شفاهي مردم آغاز مي
نكته بجا خواهد بود كه به جز چند نكته در خصوص مسائل سياسي و ذكر اين 

ايدئولوژي در مقدمة دستورالعمل كه بيكتاش به عنوان شخصي رسمي موظف به ذكر آنها بود، 
چنان كه . خورد در تمام متن اساسي حتي يك جمله هم در زمينة مسائل سياسي به چشم نمي

ر تحقيقات اصيل و صرف علمي، هيچ گاه سياست بر نگارندة اين مقاله بارها يادآور شده، د
شد و يا   مي علم نچربيده است، بلكه نظر جدي علمي سد راه قضاوتهاي آميخته به سياست

به فكر اينجانب، همان تحقيقات اجتماعي بيكتاش هميشه . كرد حداكثر آهنگ آن را كند مي
گيري نشده  اه سياسي و فكري نكتهاساس قوي علمي داشت و هيچ گاه به آثار نويسنده از ديدگ

در اين مقاله نيز پيش از همه، از اهميت علمي و عملي آموزش فولكلور يك خلق سخن . است
را بايد از قضاوتهاي  بنابر اين، هنگام ارزيابي و نقد آثار علمي آن سالها، بررسي علمي . رود مي

بيكتاش كه در روزنامة . در ذيل، مقالة مذكور ن. صرف فكري و ايديولوژيكي جدا نمود



 

138 3  

به طبع رسيد و نخستين دستورالعمل ) 279شمارة  (1930 دسامبر سال 15، »تاجيكستان سرخ«
 اما چرا در هيچ يك از تحقيقات فيلولوژي از آن ياد -آيد  گردآوري فولكلور به شمار مي

  .گردد  منظور نظر خوانندگان مي- شود  نمي
  

  : معارف خلق تاجيكستانشناسي كميسريات كميتة مركزي تاجيك

  خلق) شفاهي(كردن ادبيات دهنكي ) جمع(در بارة غُن
  

  درآمد

خلق يك بخش بزرگ و مهم موادي است كه براي ) شفاهي(ادبيات دهانكي 
اين گونه علمي و باشعورانه آموختن كشورشناسي خلقي كه در . شود كشورشناسي استفاده مي

 شرق، خصوصاً در سرزمين ما بسيار هم تاريخ هاي كند، عموماً در مملكت آن زندگاني مي
هاي گوناگون علمي و   سال قبل از اين، چنين حركتي در مؤسسه40-30هرچند . طوالني ندارد

شناسي روند و مقصد  اگر در دورة پادشاهي روسيه، در بنياد شرق. سياسي اروپا آغاز شد
 شده باشد، امروز مقصد از اي نهاد ، جهانگيري و سياست مستملكه)تبليغ ديني(ميسيونري 

شناخت كشور و خلقهاي آن آسان و تيز كردن ترقي فرهنگي و ساختمان سوسياليستي 
كنند و به زبانهاي گوناگون گفتگو  هاي گوناگون زندگي مي در خاك ما آن قدر خلق. باشد مي
. دانند ا نميما، حتي موجود بودن بسياري از آنها ر) روشنفكران(نمايند كه هر كدام ضيائيان  مي

كند كه از نقطه نظر طرز زندگي  اين چنين سوية فرهنگي اين مردم از همديگر خيلي فرق مي
حال آن كه . ايستند گوناگون رشد و ترقي اقتصادي مي) مراتب(هاي  هاي توليد در زينه و واسطه

ودن ساختمان اند، يگانه و تماماً برپا نم ها عموماً در نزد خود گذاشته مقصدي كه همة اين خلق
  .سوسياليستي است
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براي به وجود آوردن اين مقصد يگانه، بسيار باال بردن سوية فرهنگي خلق اتحاد را 
شود، پست و باال بودن سوية فرهنگ خلق اتحاد در راه  چنان كه معلوم مي. ضرور است

 ما به هر واسطه بايد كوشش كنيم كه سوية. شود پيشرفت ساختمان سوسياليستي مانع مي
من از اهميت عمومي كشورشناسي بحث (براي اين . مانده تا به درجة مركزي رسد خلق پست

را  نسبت به هر خلق، يعني ساختمان اجتماعي، سوية فرهنگي و اقتصادي هر خلق ) كنم نمي
جداگانه به نظر گرفته، هر گونه نزديك شدن و اصول كار را مطابق همان درست كردن الزم 

است، عادت، دين و  دگي و حالت روحي كه در نتيجة آن به ميدان آمده حيات و زن. آيد مي
هاي علمي كهنه است، در تربيت نسل آينده تأثير  گوناگوني كه در مؤسسه) سنتهاي(هاي  عنعنه

غير از اين، اين حوادث . شود را دارد و امروز هم در پيشرفت كارهاي ساختمان مانع مي بزرگي 
اقتصادي در همه مملكت و خلق عين سجيه را داشته باشند هم، باز هرچند در دورة معين رشد 

رسد كه  اي مي هاي محلي بعضاً به درجه اين خصوصيت. هاي محلي خالي نيستند از خصوصيت
تا امروز . نمايند در عين دوره و سوية اقتصادي، در دو مملكت، دو حادثة مستقل به نظر مي

 بودن يك واسطة توليدي جداگانة مخصوص آسيا را شناس، كه موجود بسياري از عالمان شرق
) هاي ملي دارند حال آن كه فئوداليسم چه در شرق و چه در غرب يك است، تنها خصوصيت(

  .هاي محلي فريفته شده، سهو كرده بودند كردند، به همين خصوصيت دعوا مي
تي و براي اين است كه ما براي معين كردن اصولهاي مبارزه در راه ساختمان سوسياليس

ها مجبوريم كه هر  معين كردن راههاي رشد فرهنگي خلق اتحاد، براي تيز و آسان كردن اين وظيفه
بي اين، . را جداگانه جستجو كنيم و همة هستي او را  خواه مادي و خواه معنوي، به ميدان برآريم خلق 

  .كار كردن دشوار است
) شفاهي(كنيم، همين ادبيات دهنكي  يكي از موادهايي كه ما در هنگام آموزش تحقيق مي

، )خواني محلي بيشتر معموالً به همراه دوتار ترانه(يعني داستان، اشوله (ادبيات دهنكي خلق . خلق است
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به ما از آرزو، الم، اميد و هيجانهاي تاريخي خلق درك ) المثل، چيستان، موسيقي و هكذا افسانه، ضرب
بنابر اين، . پرتايد تماعي و اقتصادي آنها را به پيش ما گشاده ميهاي تاريخي، اج سبب. دهند مي) خبر(

خلق، از يك طرف، براي اجتماعياتچيان و سياستچيان الزم باشد، از ) شفاهي(آموختن ادبيات دهنكي 
 را نشناخته  حيات معنوي يك خلق. است) الزم(شناسان دركار  طرف ديگر، براي ادبياتچيان و زبان

هبري اجتماعي و سياسي كردن چه قدر دشوار باشد، ادبيات دهانكي و زبان او را كه ايستاده، به آن را
است، درست نشناخته، صاحب زبان ادبي حياتي شدن، يا كه  قرنها باز كار كرده و سفته شده آمده 

  .نظريات و اصولهاي ادبي موافق به وجود آوردن همان طريق هم ناممكن است
 كردن الزم است كه ادبيات دهنكي تاجيك و آموختن آن با را دوباره قيد خصوصاً، همين 

هاي خودش، خصوصاً در بخش زبان، كارهاي پيش بردن انقالب فرهنگي ما را خيلي  خزينه و ذخيره
  .نمايد آسان مي

را كارگران سياسي، اجتماعي و ) هاي مادي و معنوي خلق يعني آموختن ايجاد(اين احتياج 
هاي گوناگون اين  و كميته) محفل(به وجود آمدن كروژاك . اند ايستادهفرهنگي ما امروز حس كرده 

. است در اين بخش از هر گوشه ابتكارهاي جدي ديده شده ايستاده . كنند را دوباره تصديق مي حقيقت 
ليكن اين . شوند اند، ديده مي كرده) آغاز(اي كه در اين بخش درست به كار سر  رفيقان جداگانه

از بسيار . كنند است، يكباره در آغوش نمي اگانه، همه طلباتي كه آموزش علمي نهاده هاي جد ابتكار
شود، استفادة كلي كردن ممكن نيست، تنها يك طرف  موادهايي كه در دست رفيقان جداگانه ديده مي

ها به دست ما  ها كه امروز از محل مثالً يك قسم افسانه. ماند را آموخته، جهت ديگرش مي مسئله 
چه در صوتيات و (درآيد، تنها از جهت مندرجه قيمتناك بوده، از جهت شكل و خصوصيت زبان  مي

اين حادثه بسيارتر نتيجة نبودن يك راهبري و . دهند هيچ چيز نشان نمي) سازي چه در كلمه و جمله
  .دستورالعمل علمي است
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در تحت يك را به نظر گرفته، براي تشكل كردن و  كميتة تاجيكستاني همين احتياج 
ها  دستورالعمل و پروگرام) مجموعه(هاي جداگانة عامه، يك قطار  دستورالعمل گرفتن ابتكار

  .تعليمات زيرين هم يكي از همانهاست. را ضرور دانست نشر كردن )  ها برنامه(
است،  كميتة تاجيكستاني كه در نزد كميسرياي معارف خلق تاجيكستان تشكيل يافته 

هاي علمي ديگر كه در همين بخش ابتكار دارند، با ما   كاركنندگان محلي و قوهاميد كامل دارد كه
  .رسانند كنند و در كارهاي ما يارمندي مي دست به دست گرفته، كار مي

  
  ادبيات دهنكي خلق را چگونه نوشتن الزم است؟

  :را در نظر گرفتن الزم است  در نوشتن ادبيات خلق حالتهاي زيرين – 1
شوند، به كدام شيوه يا   مينوشتههايي كه  المثل و چيستان شوله، افسانه، ضرب داستان، ا-1

در همان شيوه نوشته ) … غيرهوبخارا، سمرقند، خجند، غرم، درواز (شنيده شود تاجيك  ةجهل
 بايد ويران نكرده ،است) شيوه(ن محل ا هممخصوصخت جمله، تعبير و لغتهايي كه اس. ميشود

را اصالً ويران كردن  مون و مندرجة اوضم. نوشته شود) گونهشود، همان  يچگونه كه تلفظ كرده م(
  .را نوشتن دركار  آنعينباشد، كه هر چه . ممكن نيست
 به يك ،را پرسيده را نفهمد، بايد كه معني او هاي آن  از كلمهبعضي اگر نويسنده - 2

  . مخصوص نويسدهدفترچ
 شكستن را اوخواند، ميان سخن  ، يا كه ميكند  حكايت مي،گوينده،  كه خواننده وقتي- 3
بايد نويسنده يك دفعه با دقت تام شنود و . ت نيستس در)مزاحم شدن (دوك رسانيدنوو هرگونه خ

  .بعد از آن نويسد
 و يا اينكه از خواننده يا كه ، گوينده)تحسين ( اگر شنوندگان ديگر براي دلبرداري،رگاهه

و غيره، مانع شدن » !آفرين«، »!سالمت «،»واياي «: رد، مانندآ صدا براختيارانه هر گونه تأثير اشوله بي
  .الزم است) نوشتن( نيز قيد كردن را نداها خودش همان گونه قع بلكه در مو،دركار نيست
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 كردن )شروع ( سر)هنگام (برابرهكذا را داستان، افسانه، يا كه سرود و ة سندينو – 4
 نوشتنآشنا شده، دوباره به اً  سر تا پا شنويده، با مظمونش تمام يك دفعه؛ نوشتن سر نكندبه ،گوينده

را به   خودداستانزيرا كه بسيار وقت گوينده نوشته شدن سخنش را فهمد، . سركردن ضروري است
  .كند خالصه كردن كوشش مي

را نادرست نوشته   اگر نويسند شبهه كند، كه بعضي جايهاي داستان يا كه اشوله – 5
را دوباره شنويده، ) يا هر چيزي كه باشد(است، بايد داستان يا كه اشوله  مانده گذشته است، يا كه 

  .كند  را در يك گوشة دفتر رقم مانده قيد مي اش نكرده، معلومات ثاني گرفته) پاك، نيست(كور 
ه اند باز از دهان آدمان دوم و سوم هم نوشت  نوشته شدهكهرا    داستان، افسانه، اشوله و غيره-6

  .شود ميگيرد، بسيار خوب 
  .شوند شوند نيز نوشته مي  سخنهاي كتابي كه در گفتگوي خلق به كار برده مي-  7
  .الزم استگرفتن  نت نوشت اشوله را ياد گرفتن و ممكن باشد با نُ) آهنگ( مقامهاي-  8
  .ت اسالزمگرافي كار كردن و منوگرافي و استينطة موجود و ممكن شود، با واساگر  - 9 

  
  ؟ دهان كي نوشته مي شوداز ... - 2

داند   هر كسي كه ميالمثل، چستان، متل، اشوله و هكذا از داستان، افسانه، ضرب – 10
  .استنوشتن ممكن ) خواه كالن، خواه بچه، مرد و زن(

  .استسواد نوشتن ضرور   از دهان آدمان بيبسيارتر  - 11
  باشند، آنها خلقگو، شاعران مشهور افسانه آدمان) ييا كه در موضع( در قشالق اگر  - 12

  . استضرور يافتن و از دهان آنها نوشتن ، سراغ كرده را
كنند، يافتن و از  مي ايجاد …را  شعر، چيستان، و مانند اينهاخودشان آدماني كه - 13

   .دهان آنها نوشتن الزم است
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، خواه )منظومه(ان خواه داست: است) مربوط( هر چيزي كه به ادبيات خلق عايد – 14
  .شود استثنا نوشته مي چيستان، خواه افسانه، يا هر چيزي كه باشد، بي

داند، يا كه از خاطرش فراموش كرده باشد، از ) ناقص(را چله  اگر گوينده همان داستان 
داند و هيچ نباشد، نام و مضمون همان چيز را  همان آدم پرسيدن الزم است كه كدام كس بهتر مي

  . در دفتر قيد كردنش ضرور استپرسيده،
مانند شورش واسع، (اي بسيار پهن شده باشد ج يگان در… بعضي داستان، اشولهاگر –15

 و در حق همان چيز روايتهاي نوشتناز يك چند آدم پرسيده، تكرار تكرار ) اذكهجان و  عبداهللا
  .گوناگون جمع كردن الزم است

  
  ؟شود  ميدادهمات لوع بارة چيزهاي نوشته شدگي چه مدر - 3

  ).مرد، زن؛ كالن، بچه(است   نشان داده شود، كه از دهن كي شنويده و نوشته شده – 16
 دهان هر كسي نوشته شده باشد، ترجمة حال كوتاه آن از …اذكه داستان، اشوله و اين – 17

  :شود  زيرين داخل ميقيدهايو . الزم است
كور، كر، چالق، ( جسمانيش حالتب، در كجا تولد و كالن شده است، سن و سالش، كس

سوادناك باشد اگر) سواد سوادناك يا كه بي(، معلوماتش )اذكه و )كسي كه تودماغي حرف زند(قهنْم 
  .وقت تمام كرده استكدام ، كدام مكتب را هدر كجا خواند
 از رااش  چي و غيره پرسيدن الزم است كه همان چيز گفتگي هگوي، اشول ه افساناز – 18

 از تمام نوشته بعدرا  الهاؤاين گونه س). است  كتاب گرفتهبلكه از (شنيده است كه ا ي ياد گرفته كجا
  . و جواب گرفتن الزم استدادنسؤال  …گرفتن همان افسانه، اشوله

،  المثل و غيره كه همين افسانه، اشوله، ضرب) ناحيه(، ريان )روستا(قشالق :  محلنام – 19
 زحتي همين قدر كه از راه آهن، از شهر و ا.  داده شودنشان صلاست، مف ه شده نوشت... داستان، و ديگر

  .شود  دور بودن آن نيز قيد كرده ميقدرآبهاي كالن مشهور چه 
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 در تاجيكان زمثالً غير ا. همان جاي را نشان دادن الزم است قبيلگي ملي وهيئت  – 20
 رقانع  چنين هماين …اذكهار، قزاق، تركمن و  روس، ازبك، تات:كنند همان جا كدام ملتها زندگي مي

  . شود  نشان داده مينيز … يغنابي و ديگرشغني، تاجيك، مانند )نژادان هم(
  .ها باشد در زبان خود همانكه شود، بايد   و غيره كه از همان ملتها نوشته مياشولهداستان، 

  .باشند  داده شود كه مردم همان موضع در كدام دين و مذهب مينشان – 21
از ) داند سفيدان و هر كسي كه مي از روي حكايت و نقل، موي( همان موضع آدمان – 22

 از ،باشنداگر به تازگي آمده اند يا كه نو؟  كهنهكنند؟   در همان جا زندگي مي)از كدام زمان (كي باز
 همان قبيله ت؟ملكرد، كدام قبيله يا كه   كي زندگي مي،)قبالً( پيش،كجا؟ در اينجا كه حاضر هستند

  . نوشتن الزم استمفصل  يعني سبب آمدن اينها چيست؟ وكجا كوچيده رفت
روند، يا كه نه، اگر   مردم همان جاي، به جايهاي ديگر هم براي كسب و كار مي– 23

  ...روند به كجا، به كدام كار، در كدام فصل و هكذا
  .كنند ب و كار زندگي مي روشن نشان داده شود كه در همان جاي، خلق به كدام كس– 24
اين ). شورايي، يا كه كهنه؟: چگونه مكتب( در همان جاي، مكتب هست يا نه – 25

  .اند مكتبها كدام وقت گشاده شده
مال، :  خواندمي ه؟ كهخوانند، يا كه ن  مجلس و اجتماعهاي مردم اشوله، سرود ميدر – 26
: شود  خوانده ميهچ … و )هاي ديني حوزه زن در  مالّي(خليفه  بي هاي خلقي، بي معلم، گوينده

  ...  )ها مجله(و ژورنالها ) روزنامه(، گزيته نامه داستانهاي خلقي، كتابهاي ديني، جنگ
نوشته ) داستان، افسانه، اشوله و ديگر(كه همان چيز ) روز( سال، ماه و چيسله – 27

  .شود مي
  . يعني كه كهنه يا نودر همان جاي كه باز معلوم،...  همان داستان، اشوله– 28
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 چگونه )پيرمردان يا كه جوانان(المثل، اشوله و چيستان خلق   افسانه، ضرب همين به – 29
  ؟نمايند د يا كه مزاح و نفرت مينكن  مي)توجه (تبارعانغز : كنند نگاه مي

 خلق  و عادترفع بايگان...) افسانه، اشوله، مرثيه و هكذا ( همين ادبيات خلقاگر – 30
، عزا يا اينكه در يگان معركة ديگر مخصوصاً )جشن(يعني در طوي (ته و مناسبتدار باشد وابس
   .را  نيز نشان دادن الزم است برابر همان اثرها، عادتها و عرفهاي وابسته به همان ) گفتگي باشد مي

كشيدن ) عكس(ة فتوگراف طنندگانش را به واسك  عادت و اشتراكهماناگر ممكن شود 
  .الزم است

يا ؟ داي ه نوشت وخودتان ديده) آيا( را) ...مراسم جشن و عزا و(ها   عادت و معركههمان – 31
 آدم شنويده يگان؟ اگر از پرسيده و شنويده نوشتيد) و يا اينكه از يك چند آدم(كه از يگان آدم 

 يا كه شنيدهاست    هم ديدهويسيد كه ي همان آدم را مفصل نشان دهيد و نو17راگراف اباشيد، موافق پ
  .است 

 اگر در بارة همان عادت از آدمان بسيار پرسيده باشيد، معلومات هر كدام آنها را -32
  .جداگانه نويسيد

به يگان عرف و عادت است، در ) مربوط(، كه عايد ... بيت، اشوله، چيستان و هكذا– 33
  .شود هاي همان عادت گفته مي كدام موقع و واقعه

شدگي باشد، چگونه  ها گفته مي وله، چيستان و هكذا در مابين بازي اگر اين بيت، اش– 34
  را مفصل نشان دادن الزم است؟ اجرا شدن همان بازي 

 كردهها اجرا )عروسك(ة لباسهاي مخصوص و لختك طها به واس  همان بازياگر – 35
جاي بچه يا كه به (ها  هاي خشن و لختك با چپه پوشيدن لباس، نقاب، ريش ساخته، سله: مثالًشود، 

 )عكس (وگرافترا با ف اگر ممكن باشد، صورت آنها. مفصل نشان دادن الزم استنيز باشد، ) ديگري
  .گرفتن الزم است
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  .شود و هم وقت بازي بايد نشان داده شود  جايي كه بازي اجرا مي– 36
ا ه شوند، پگاه گيريد، در كدام وقتها خوانده مي هايي كه شما نوشته مي  اشوله– 37

  .مفصل نشان داده شود... ، در وقت كار يا كه ديگر)عصرها(ها   ، بيگاهي)ها صبح(
 معلومات نويسيد كه همان داستان، اشوله و هكذا به شنوندگان چگونه تأثير – 38

  .كند مي
گيرند، ضيافت  ها را چگونه پيشواز مي چي چي، داستان خانه همان اشوله  صاحب– 39

  ...جامه، پول، اسب و هكذا: دهند ها مي هكنند؟ در اين ضيافت چ مي
شناسي غير از اين تعليمات عمومي در بارة چگونه نوشته شدن نوعهاي  كميتة تاجيك

دربارة ) همچنين(اينچنين . ها نشر خواهد كرد و دستورالعمل) برنامه(ادبيات خلق جداگانه پروگرام 
تنها اشتراك . كند ها نشر مي ونه مقالههر گ) موادهاي(چگونه كار كرده برآمدن اين ماتيريالهاي 

را در اطراف اين كار جلب كرده توانستن  باسواد و قوة عامه ) روشنفكران(عمومي معلمان و ضيائيان 
  .آنها ضرور است

  شناسي رئيس كميتة تاجيك
  بيكتاش
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