
ابعاد   ، جهان  كشورهاى  از  بسيارى  امروزه 
توليد  نظر  از  را  گردشگرى  صنعت  گسترده 
،اشتغال و ايجاد درآمد درك كرده اند و از چند 
دهه پيش به  شدت به توسعه اين صنعت پرداخته 
جمله  از  ايران  اسالمى  جمهورى  كشور  اند. 
پتانسيل  داشتن  علت  به  كه  است  كشورهايى 
هاى طبيعى، تاريخى و فرهنگى ، همواره مورد 
داشته  قرار  دنيا  مختلف  نقاط  گردشگران  توجه 
است كه اين عامل شرايط مساعدى را براي بهره 
گردشگرى  هاى  زيرساخت   توسعه  و  بردارى 
سياست  و  اهداف  به  توجه  با  سازد.  مى  فراهم 
هاى دولت در سند چشم انداز كشور كه در آن 
و  خارجى  گردشگر  ميليون   20 ورود  به  ساالنه 

 25 بر  بالغ  ارزى  آمد  در  ايجاد 
ميليارد دالر تاكيد شده است ، ايجاد 
گردشگرى جهت  هاى  زير ساخت 
واقعيتهاى   از  مهم  اين  به  دستيابى 
اجتناب ناپذير است. بر اساس ماده 
ميراث  سازمان  تشكيل  قانون   8
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
گذاران  سرمايه  جلب  درجهت  و 
تواند  مي  دولت  خارجى،  و  داخلى 
قطب  و  كشور  مستعد  مناطق  در 
مناطق  بر  تاكيد  با  گردشگرى  هاى 
كمتر توسعه يافته به متقاضى بخش 
غيردولتى اجازه تاسيس مناطق نمونه 

گردشگرى،  نمونه  منطقه  بدهد.  را  گردشگرى 
مناطقى را در بر مي گيرد كه در جوار جاذبه هاى 
تاريخى، فرهنگى، مذهبى، طبيعى و گردشگرى 
گردشگران  به  خدمات  ارايه  منظور  به  كشور 
توسط بخش غير دولتى بر اساس ماده 8 و آيين 
نامه مناطق نمونه گردشگرى، تاسيس و اداره مي 
شوند.  با توجه به نقش و اهميت مناطق نمونه 
گردشگرى در رونق گردشگرى كشور و به ويژه 

غير  و  خصوصى  هاى  مشاركت  جذب 
دولتى در اين فرايند، تا كنون بيش از 1000 
منطقه نمونه در استانهاى كشور به تصويب 
دولت رسيده است. تعداد 30 منطقه از اين 
مناطق  دارد.  تعلق  گلستان  استان  به  تعداد 
بندر  ”ساحل  ”گميشان“،  گردشگرى  نمونه 
تركمن“ و ”جزيره آشوراده“ 3 منطقه نمونه 
هاى  شهرستان  در  كه  هستند  گردشگرى 

تركمن و گميشان قرار دارند.
استان گلستان در طى هفته آينده شاهد 
حضور  بود.  خواهد  تاريخى  رويداد  يك 
رؤساى  همراه  به  كشورمان  جمهور  رييس 

جمهور كشورهاى تركمنستان و قزاقستان ميتواند 
استان  توسعه  در  جهش  براى  ارزشمند  فرصتى 
از  كامل  بردارى  بهره  در صورت  نمايد.   ايجاد 
اين فرصت استثنايى شايد بتوان گام هاى بلندى  

به سوى توسعه يافتگى برداشت.
با  گذشته  هاى  دهه  طى  در  گلستان  استان 
واز  شده   نگريسته  مسووالن  كشاورزى  عينك 
اين نگاه آسيب هاى فراوانى را متحمل شده به 
گونه اى كه در رده بندى صنعتى رتبه هاى پايانى 
حالى  در  واين  است  كرده  اختيار  خود  براى  را 
كشاورزى،  كنار  در  اغاز  همان  از  اگر  كه  است 
صنايع وابسته  نيز شكل مى گرفت چه بسا حال 
هاى  دغدغه  اگرچه  داشت.  مى  ديگرى  روز  و 
محيط زيستى براى برخى از فعاالن و عالقمندان 
عقب  از  نگران  كه  شده  آن  از  مانع  عرصه  اين 
متأسفانه  ولى  باشند  استان  ماندگى هاى صنعتى 
غفلت  مورد  نيز  استان  ويژه  هاى  ظرفيت  ديگر 

مسووالن وقت قرار گرفته است.
گلستان  استان  خاص  ويژگيهاى  از  يكى 
مرزى بودن آن است. داشتن مرز مشترك زمينى 
به طول بيش از 300 كيلومتر با كشور تركمنستان 
 90 طول  به  دريايى  مشترك  مرز  همچنين  و 
قزاقستان،  تركمنستان،  كشورهاى  با  كيلومتر 
براى  را  نظيرى  بى  شرايط  روسيه  و  آذربايجان 
توسعه استان مهيا نموده است. استان هاى مرزى 
طريق  از  و  جغرافيايى  خاص  شرايط  به  بسته 
مراودات فرهنگى و به ويژه اقتصادى توانسته اند 
باعث بهبود رونق اقتصادى ساكنان منطقه گردند. 
متأسفانه اين اتفاق در طى سنوات گذشته  براى 
ساكنان استان گلستان روى نداده است. با وجود 
انكه در سال هاى ابتدايى استقالل جمهورى هاى 
كشور  با  مرز  طرف  دو  ارتباطات  ميانه  اسياى 
عبور  شرايط  تسهيل  با  بخصوص  و  تركمنستان 
كيلومتر   45 عمق  تا  طرف  دو  ساكنان  مرور  و 
اينچه برون و استقرار  و گشايش مرز در منطقه 
تصويب  و  مرزى  بازارچه  احداث  و  گمرك 
را  هايى  اميدوارى  اترك،  اقتصادى  ويژه  منطقه 
ايجاد نمود ولى در ادامه به داليل گوناگون نتايج 
دلخواه حاصل نگرديده و ساكنان مناطق مرزى از 
جمله شهرستان هاى تركمن و گميشان كمترين 

بهره را از اين مزيت نصيب برده اند.

مطالعات آمايش سرزمين اولويت اول استان 
گردشگرى  بستر  در  را  توسعه  براى  گلستان  
كه  است  ان  انتظار  چه  است.اگر  نموده  تعريف 
توسعه  ها و ظرفيت هاى  قابليت  استان  مديران 
پشتيبانى  منظور  به  را  استان  مختلف  مناطق  اى 
كشاورزى  گردشگرى،  صنعت،  زمينه  چهار  در 
اهميت  ولى  بگيرند  نظر  در  تجارت  توسعه  و 
بى  هاى  زمينه  به  توجه  با  گردشگرى  توسعه 
سنگين  بسيار  مسؤوليتى  استان  در  موجود  نظير 
را مى طلبد. نگارنده زمانى كه پتانسيل هاى بكر 
را  موجود در شهرستان هاى تركمن و گميشان 
به عنوان نمونه در اين گوشه از استان از جمله؛ 
بناهاى  تك  و  بافت  آشوراده،  نظير  بى  جزيره 
تاريخى  ديوار  تپه،  گميش  شهر  ارزشمند  بسيار 
قزل آالنگ به عنوان سومين ديوار تاريخى بزرگ 
جهان، تاالب بين المللى گميشان با بيست هزار 
قارنى  نفتيلجه و  هكتار وسعت، گل فشان هاى 
ماهيان  و  پره  صيد  هاى  شركت  وجود  ياريق، 
غضروفى، مراتع زيباى شمال شهرستان گميشان، 
ساحلى  بازارچه  گميشان،  شناسى  مردم  موزه 
بزرگترين  از  يكى  عنوان  به  تركمن  بندر  اسكله 
بازار چه هاى ساحلى كشور، سواحل ماسه اى 
بافت  و  فرهنگ  اين دو شهرستان و  در  موجود 
جمعيتى منحصربفرد اين دو شهرستان را در كنار 
ظرفيت ايجاد بازارچه مرزى در نقطه صفر مرزى 
گميشان با كشور تركمنستان و همچنين ظرفيت 
كنار  در  را  همه  و  همه  و  گميشان  بندر  احياى 

همديگر و مرتبط با يكديگر براى قا بليت توسعه 
توريسم فرهنگى و درمانى واكو توريسم و جلب 
نظر  در  خارجى  و  داخلى  مختلف  گردشگران 
ميگيرد به آينده اى بسيار روشن اميدوار ميگردد 
چرا كه ايمان دارد به فعليت رساندن حتى يكى 
دو مورد از اين پتانسيل ها مى تواند زمينه اوج 

شكوفايى اقتصادى استان را تضمين نمايد.
براى  گلستان  استان  كه  است  آن  واقعيت 

تاريخى  هاى  ماندگى  عقب  حقارت  از  رهايى 
از همه  بهره مندى  با عزم راسخ در جهت  بايد 
زمينه هاى رشد اقتصادى در استان تالش نمايد 
واز فرصتى كه نگاه و برنامه دولت تدبير و اميد 
براى استان هاى مرزى به عنوان استان هاى امن 
و با شور و شوق و رونق اقتصادى ايجاد نموده 

بهره حداكثرى را كسب نمايد.
و  مذهبى  و  قومى  و  فرهنگى  هاى  پيوند 
ايران  خويشاوندى  موجود در بين تركمن هاى 
توسعه  استراتژى  و  نگاه  تركمنستان،  كشور  و 
به  توجه  با  ويژه  به  گلستان  استان  به  دولت  اى 
در  اولويت   و  المللى  بين  روابط  توسعه  راهبرد 
استقرار  و  همسايه  كشورهاى  با  روابط  توسعه 
دفتر نمايندگى وزارت امور خارجه در استان در 
كنار اين واقعيت كه حد اقل دو كشور تركمنستان 
و قزاقستان كه در طى روزهاى حضور رياست 
جمهور در استان، اتصال راه اهن كشورمان باين 
دو كشور افتتاح خواهد گرديد، در استانه تحول 
ركود  زمانه  اين  ودر  دارند  قرار  اقتصادى  عظيم 
در  جهان،  كشورهاى  از  بسيارى  در  اقتصادى 
بهترين شرايط رونق اقتصادى قرار دارند فرصتى 
با  تا  است  داده  قرار  استان  روبروى  را  تاريخى 
بهره گيرى از فرصت حضور روساى جمهور سه 
كشور نسبت به عقد تفاهم نامه هاى اقتصادى با 
هاى  زمينه  رساندن  تصويب  به  همچنين  و  انها 
ها تالش  نامه  تفاهم  اين  از  مندى حداكثر  بهره 

گردد. 
سال  در  كه  اترك  اقتصادى  ويژه  منطقه 
بداليل  رسيده  دولت  هيأت  تصويب  به   1389
خارج  يادداشت  اين  حوصله  از  كه  گوناگون 
اقتصادى  مشكالت  از  نتوانسته  تاكنون  است 
استان گره گشايى نمايد. از ان سوى با توجه به 

سياست هاى اقتصادى دولت به ويژه نگاه خاص 
به كشور هاى آسياى ميانه و ظرفيت واقعى اين 
منطقه به عنوان دروازه ورود به آسياى ميانه در 
در  قيمت  اخير  روزهاى  معنادار  تغييرات  كنار 
هاى  تصميم  به  نياز  كه  نفت  جهانى  بازارهاى 
رقم  و  عدد  بر  مبتنى  و  كارشناسى  ونگاه  جدى 
و به دور از احساس را يك بار ديگر يادآور مى 
اقتصادى  جهش  حتى  و  رونق  تواند  مى  شود 
تجارى  آزاد  منطقه  ايجاد  در  را  گلستان  استان 
ويژه  منطقه  ارتقاء  پيشنهاد  نمايد.  ترجمه  اترك 
و  اترك  تجارى  ازاد  منطقه  به  اترك  اقتصادى 
بازارچه مرزى  در محدوده جغرافيايى گمرك و 
اينچه برون تا ساحل گميشان ودر نگاهى بزرگتر 
در كل محدوده مرز از مراوه تپه تا گميشان ودر 
جزيره  كه  طورى  به  جنوب  به  ساحل  امتداد 
آشوراده را نيز شامل گردد، بدون ترديد خواهد 
هاى  ماندگى  عقب  جبران  جهت  در  توانست 

مذكور اقدامى اساسى تلقى گردد.
بازارچه  و  گمرك  ايجاد  از  ها  سال   اكنون 
بسيارى  چه  اگر  گذرد.  مى  برون  اينچه  مرزى 
مقابل  كشور  مندى  عالقه  عدم  كارشناسان  از 
اقتصادى  رونق  عدم  اصلى  دليل  را  مراودات  به 
يقينأ  ولى  دانند  مى  گذشته  در  برون  اينچه  مرز 
جانمايى محل احداث نيز خالى از اشكال نبوده 
ايران- ريلى  كريدور  افتتاح  با  كه  است.اكنون 
تركمنستان-قزاقستان نقش بى بديل اين نقطه در 
وارداتى وصادراتى كشورهاى  كاالهاى  ترانزيت 
تضمين خواهد  روسيه  و  ميانه  آسياى 
مشترك  مرزى  بازارچه  ايجاد  گرديد، 
گميشان-حسنقلى در كنار احياء دوباره 
ظرفيت  تمام  تواند  مى  گميشان  بندر 
مراودات  جهت  در  را  موجود  هاى 
گردشگرى  و  اقتصادى  فرهنگى، 
مرزى  بازارچه  دهد.ايجاد  پوشش 
علت  به  گميشان  به  مشترك حسنقلى 
به  تركمنستان  حسنقلى  شهر  نزديكى 
نقطه صفر مرزى، اتصال جاده حسنقلى 
به  ساحلى  نوار  در  جمعيتى  مراكز  به 
سمت شهرهاى بزرگ نظير نفت داغ، 
تركمن باشى و ساير شهرهاى بندرى-
ويژه  توجه  تركمنستان،  توريستى  و  تفريحى 
گذارى  سرمايه  براى  محل  اين  به  مقابل  كشور 
اتصال  ايجاد شهرك هاى صنعتى،  هاى كالن و 
راه آهن گلستان به تركمنستان و قزاقستان از اين 
محل، وجود مناطق مسطح و هموار، نزديكى به 
دريا و وجود فاصله فقط 40 كيلومترى گميشان 
پيشنهاد  اين  توجيه  مهم  عوامل  از  حسنقلى  تا 
عنوان  به  ظريف  دكتر  هاى  ديدار  يقينأ  ميباشد. 
رييس كميسيون مشترك ايران و تركمنستان 
با  جمهور  محترم  رياست  روحانى  دكتر  و 
ترغيب  جهت  تركمنستان  جمهور  رييس 
تواند  مى  امر  اين  در  مشترك  همكارى  به 
اين  شدن  عملى  براى  الزم  هاى  تضمين 

پيشنهاد را مهيا نمايد.
 هر يك از مناطق آزاد تجارى در كشور 
به  است.  ايجاد شده  منظور خاص  يك  به 
نقش  تجارى كيش  آزاد  منطقه  مثال  عنوان 
ويژه جذب گردشگران خارجى و داخلى، 
چابهار  و  سوخت  ترانزيت  قشم  جزيره 
اند.  شده  جانمايى  كاال  ترانزيت  منظور  به 
نقشى  ميان   اين  در  اترك  تجارى  ازاد  منطقه 
چند منظوره مى تواند ايفا نمايد. ترانزيت كاال و 
سوخت از طريق كريدور ريلى، ورود گردشگران  
به  توجه  با  وآبى  خاكى  مرز  طريق  از  خارجى 
پتانسيل هاى مورد اشاره در اين يادداشت براى 
و  جذب گردشگران  خارجى و همچنين ورود 
خروج مسافران چمدانى و ترانزيت زمينى و نيز 
بازارچه هاى  از طريق  داخلى  ورود گردشگران 
مرزى مذكور، با توجه به امكان خريد و فروش 
هاى خرد در مناطق آزاد تجارى بر خالف مناطق 
ويژه اقتصادى از جمله ظرفيت هاى تصويب اين 

طرح خواهد بود.
جمهور  محترم  رياست  استانى  سفر  دهمين 
سفرى بسيار ممتاز  و در واقع سفرى بين المللى 
است. حضور وزراى چند كشور خارجى در كنار 
روساى جمهور سه كشور، نگاه هاى بين المللى 
بزرگى  هاى  نمود.طرح  استان خواهد  متوجه  را 
در اين رويداد تاريخى جهت تصويب به هيأت 
اجراى  مجوز  گرديد؛  خواهد  پيشنهاد  دولت 
طرح جامع گردشگرى آشوراده در وسعت 400 
هكتار، طرح هاى توسعه مزارع ميگوى گميشان،  
طرح 72 هكتارى پرورش ماهيان خاويارى بندر 
دو  پروژه  نفس،  خواجه  بندر  توسعه  تركمن، 
طرح  قال،  آق  شمال  در  آهن  ذوب  تنى  ميليون 
هاى  طرح  همراه  به  گلستان  پتروشيمى  توسعه 
و   GTPو  GTM واحدتوليد  جمله   از  مرتبط 
قال- نوكنده-بندرتركمن-آق  بزرگراه   ،MPO
شمالى،  خراسان  استان  به  گنبد-كالله-گليداغ 
كشى  زه  طرح  گرگان-بجنورد-مشهد،  آهن  راه 
از  گرگانرود  شمال  اراضى  از  هكتار  هزار   280
آن مى رود كه  اميد  كه  جمله طرح هايى است 
در اين سفر به تصويب برسد كه در آن صورت 
بود. ولى  آفرين خواهند  آنها تحول  از  هر كدام 
در اين ميان، تصويب منطقه آزاد تجارى اترك در 
مى  يادداشت،  اين  در  پيشنهادى   هاى  محدوده 
تواند خاطره اين رويداد تاريخى را براى هميشه 
در اذهان مردم استان گلستان و به ويژه تركمن 
را  آنها  جمهور  رييس  كه  آنها  استان،  اين  هاى 
به نظام مى داند،  مردمى آرام و صبور و وفادار 

باقى بگذارد.
***
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بگنج خان (بگنجعلی خان)

مقدمتا بايد عرض كنم مدتى است كه تاريخ شفاهى در نزد محققان و صاحب 
نظران اهميت پيدا كرده است. در اين راستا، دوست محققى كه دانشجوى دكترا 
در رشته ى تاريخ مى باشد، از من خواست، هرچه اطالعات شفاهى خانوادگى در 
مورد بگنچ خان دارم را بنويسم. من پسر كوچك محمد آخوند گرگانى و نسل 
هشتم بگنج خان مى باشم. من به اين دوست گفتم، اطالعات من بسيار اندك 
است و او به نقل از استادش گفت، اطالعات هر چند اندك باشد بايد ثبت شود. 
اطاعت امر كردم و با مراجعه به كتب تاريخى و دانسته هاى شفاهى خانوادگى 
مطلب زير را در مورد بگنج خان به نگارش درآوردم. اميد است كه مورد قبول 
عالقمندان قرار بگيرد. در ضمن خوشحال مى شوم اگر عزيزانى اطالعات بيشترى 

در مورد بگنج خان دارند، مرا از معلومات خود بى نصيب نگذارند.
  بگنج خان يا بگنجعلى خان از سران طايفه داز در زمان نادر شاه افشار در 
روستاى قيزالر در حاشيه اترك در شمال ايران زندگى مى كرده  است. در زبان 
تركمنى دو پسوند ”باى“ و ”خان“ داراى معانى خاصى هستند. "باى" به كسى 
گفته مى شود كه داراى اموال زياد و به خصوص گوسفند و گاو و غيره باشد. 
اما ”خان“ به كسى گفته مى شود كه توان مديريتى، سركردگى و بسيج سياسى و 
اجتماعى و نظامى ايل را داشته باشد. بگنج خان هم داراى چنين ويژگى بوده 

است.
 آن طور كه در منابع تاريخى آمده است ايل قاجار در زمان شاه عباس صفوى 
به شمال استرآباد در قلعه مبارك آباد (آق قلعه كنونى) كوچانده شدند تا جلوى 
هجوم و تاخت و تاز تركمن ها را بگيرند (995 ه.ق.). اما ايل قاجار با توجه به 
زبان مشتركى كه با تركمن ها داشته اند، با آنها روابط حسنه  برقرار نموده و با هم 
به مراوده و داد و ستد مى پرداختند. در سال هاى 1150 ه.ق. رهبر اين ايل "محمد 
حسن خان" بنا به رواياتى، خواهرزاده بگنج خان بوده است. در موخره كتاب 
"خوجام بردى حان" نوشته "شابنده" (اواخر قرن 18 و اوايل قرن 19 ميالدى) 
صفحه ى 119( موخره به قلم آنا نپسف استاد تاريخ) اشاره مى شود كه محمد 
حسن خان در خانه دايى خود بگنج عالى بگ به مدت 25 سال زندگى كرده 
است. و از جنبش هاى تركمن ها چه در گرگان و چه در خيوه خبر داشته است. 
او مى گويد: مختومقلى شعر"عالى سيزينگ" را به خاطر محمد حسن خان سروده 
است. اين مورد يعنى نسبت فاميلى محمد حسن خان با بگنج خان چه درست 
باشد چه نادرست، بهرحال محمد حسن خان با بگنج خان رابطه حسنه اى داشته 
است. چرا كه وقتى محمد حسن خان مورد غضب نادرشاه قرار مى گيرد، به بگنج 
خان پناه مى برد. نادر شاه عده اى را مامور مى كند كه محمد حسن خان را از بگنج 
خان تحويل بگيرند. ظاهرا ماموران بگنج خان را تهديد مى كنند و مى گويند در 
صورت سرپيچى مورد غضب نادرشاه قرار خواهند گرفت. بگنج خان و سران 
ايل به شور مى نشينند. آنها در وضعيت دشوارى قرار مى گيرند. از يك طرف يك 
دوست كه با آنها پناه آورده و از طرف ديگر نادر شاه كه در اوج قدرت خود 
بوده و احتماال به آنها حمله كرده و ايل را مورد تاخت و تاز قرار داده به آوارگى 
بكشاند. در نهايت سران قوم، منفعت ايل را ترجيح داده تصميم مى گيرند محمد 
نادر بدهند. قربان بخت زن بگنج خان كه در گوشه ى  حسن خان را تحويل 
خانه (آق اوى) شاهد اين گفتگوها بوده، تحمل نمى كند و چارقد خود را از سر 
برداشته به ميان سران قوم مى اندازد و مى گويد ”شما اگر از نادر مى ترسيد زير اين 
چارقد پنهان شويد، من نمى گذارم كسى را كه به ما پناه آورده تسليم دشمن كنيد“. 
سران قوم شرمنده شده از تصميم خود برمى گردند و محمد حسن خان را با يك 
نوكر و دو اسب و يك باز شكارى به صحراهاى شمال فرارى مى دهند. ( اين 
ماجرا نشان مى دهد از يك طرف تحويل پناهنده عمل شرم آورى بوده و از طرف 
ديگر شايد واقعا محمد حسن خان خواهرزاده بگنج خان بوده و قربان بخت 
به اين خاطر از وى حمايت كرده است و البته نفوذ زن ها را نيز نشان مى دهد.) 

 آنها به فرستادگان نادرشاه مى گويند، ما خبرى از محمد حسن خان نداريم. 
محمد حسن خان در صحرا آواره بوده، توسط باز شكارى به شكار مى پرداخته 
تا آن كه يك روز باز شكارى مى رود و ديگر برنمى گردد. آنها از ناچارى يكى از 
اسبها را كشته و اين گونه به زندگى خود ادامه مى دهند. اسب دوم را نيز مى كشند 
و مى خورند. و پس از آن در حال مرگ  بودند كه عده اى مى آيند و خبر مى دهند 
كه نادرشاه كشته شده است. (اين مطلب در كتاب ناسخ التواريخ تاليف محمد 
تقى لسان الملك سپهر در صفحه ى 16 و سعيد نفيسى در صفحه 49 كتاب 

"تاريخ اجتماعى و سياسى ايران در دوره ى معاصر" آمده است.) 
   شرح اينكه بعدا محمد حسن خان چه كرد را به عهده ى تاريخ نگاران 
مى گذاريم. او البته جنگهاى بسيارى كرد و عاقبت كشته شد(1172 ه.ق).  پسر او 
"آغا محمد خان قاجار" در سال 1210 ه.ق. به سلطنت نشست. و روايات شفاهى 
خانوادگى كه بعد از اين داريم اين است كه آغا محمد خان حاال به خاطر خدمتى 
كه بگنج خان به پدرش كرده بود يا به خاطر خويشاوندى، روستاى گوزن فارس 
در دهستان ملك در 20 كيلومترى شرق استرآباد يا گرگان كنونى را به بگنج خان 

يا به فرزندان او بخشيد. 
فقط  نداريم.  خان  بگنج  مورد  در  اطالعات خاصى  ما  ماجرا  اين  از  بعد   
از  بردى خان  نام خوجام  به  آغا محمد خان  بزرگ  از سرداران  يكى  مى دانيم 
داشته،  بگنج خان  با  نسبتى  او چه  اينكه  است.  بوده  يا آى قيز  قيزالر  روستاى 
اطالعى در دست نيست، تنها مى دانيم كه او از طايفه ى داز و اهالى منطقه ى آى 
قيز بوده است. آن طور كه در موخره ى  كتاب خوجام بردى خان نوشته ى شابنده 
آمده، حتى لطفعلى خان زند را هم خوجام بردى خان شكست داده است. او 

باالخره در دشت مغان بر اثر بيمارى در مى گذرد.
 فرزندان بگنج خان بهره ى مالكانه روستاى گوزن فارس را مى گرفتند. بعدها 
است.  افتاده  وقفه  امر  اين  در  ديگرى  دليل  هر  به  يا  و  راه  به خاطر دورى  يا 
محمد آخوند گرگانى ( 1260 – 1346ه.ش) كه نسل هفتم بگنج خان بوده در 
بخارا تحصيل مى كند و بعد از پايان تحصيالت علوم دينى به روستاى قيزالر 
برمى گردد. خانواده ى آن ها بعدا به روستاى چن سولى در حاشيه ى رود گرگان 
در 18 كيلومترى شرق آق قال كوچ  مى كنند. بعدها در دوره ى ششم مجلس 
شوراى ملى در سال 1305 به نمايندگى از طرف تركمن ها به مجلس راه مى يابد. 
محمد آخوند سند گوزن فارس را يافته و دوباره مالكانه ى آن روستا را بدست 
مى گيرد. البته قناتى داشته اند كه هر سال با هزينه خود اليروبى مى كرده اند. اين 
قنات از ميان روستاى گوزن فارس رد مى شده و هنوز هم داير است. در پاى 
اين قنات اهالى شالى مى كاشته اند و طبق عرف آن زمان درصدى از محصول را 
به مالك مى داده اند. اين امر تا سال 1342 كه نظام ارباب و رعيتى لغو شد، ادامه 

داشته است.
 از گوزن فارس به سمت نواحى تركمن نشين 15 تا 20 كيلومتر اراضى بكر 
و نيمه جنگلى بدون سكونت بوده است. البته اهالى قره تپه داز در فصل هايى 
براى چراندن احشام خود به نواحى باال دست كوچ مى كرده اند. اما سكونت دائم 
نداشته اند. محمد آخوند، برادر كوچك خود "عطاخان" را تشويق مى كند كه در 
قسمت شمال گوزن فارس سكونت گزيده شروع به آبادى اراضى نموده، كشت 
و زرع نمايد. عطاخان در سال 1308 ه.ش به محل عطاآباد كنونى كوچ كرده 
شروع به كشت و كار مى نمايد. به دنبال او عده ى زيادى از اهالى قره تپه داز و 
بعد ها از روستا هاى ديگر به آن محل كوچ كرده هر كدام سعى در آباد كردن 
اراضى مى كنند. وجه تسميه عطاآباد نيز به همين منظور است. نگارنده هم اكنون 

در روستاى گوزن فارس داراى زمين كشاورزى مى باشم.
صحبت ما البته از بگنج خان بود. اما من خواستم ادامه ى تاثير و ردپاى او را 

در حال حاضر هم بيان كرده باشم.
 ترتيب شجره از بگنج خان تا محمد آخوند:

1-بگنج خان، 2-بابا خان معروف به باباخان سخى، 3-قليچ صوفى، 4-اهللا يار، 
5-آليار، 6-عطاجيق باى، 7-محمد آخوند

***

گلگشت

اخبار فرهنگي

اولويت صنعت گردشگرى در استان گلستان

روزهای پر کار دانشگاه گنبد

عبدالقيوم آق آتاباى خبرنگار صحرا : دانشگاه گنبد كه در 60 
رشته تحصيلى از مقطع كاردانى تا دكترا در رشته هاى علوم كشاورزى 
و منابع طبيعى, علوم پايه و فنى مهندسى و علوم انسانى و تربيت بدنى 
فعال است روزهاى پركارى را سپرى نمود. برپايى نمايشگاه كتاب به 

مناسبت هفته كتاب و كتابخوانى يكى از اين موارد بود .
معاونت فرهنگى و اجتماعى دانشگاه با همكارى جهاد دانشگاهى و 
موسسات علمى شهرستان اقدام به برپايى اين نمايشگاه در 9 غرفه نمود 
. برگزارى همايش دانشجويى فلسفه به مناسبت روز جهانى فلسفه كه 
توسط انجمن علمى حكمت و فلسفه دانشگاه گنبد با توجه به جايگاه 
ويژه و تاثيرگذارى همايش هاى دانشجويى در حوزه فلسفه به منظور 
فراهم كردن فرصتى براى گفت وگوى سازنده فلسفى ميان دانشجويان 

و استادان فلسفه در دانشگاه از ديگر فعاليت هاى دانشگاه بود.
همكارى  با  گنبدكاووس  دانشگاه  فارسى  ادبيات  و  زبان  گروه 
پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى كشور نشستى يك روزه با 
عنوان نقد ادبى و پژوهش هاى ميان رشته اى با حضور اساتيد برجسته 

كشورى برگزار نمود
همچنين با همكارى 2 انجمن علمى حسابدارى و اقتصاد اسالمى 
كارگاه آشنايى با بورس با هدف آشنايى عالقمندان با بورس و اوراق 
بهادار و باال بردن اطالعات دانشجويان در زمينه بورس و چگونگى 

فعاليت درآن برگزار شد
 دانشگاه گنبد با بيش از 3000 دانشجو ، داراى 120 عضو هيئت 
علمى 28 تشكل دانشجويى 10 نشريه دانشجويى و 3 نشريه علمى 

ميباشد.

از نشان های توتميک تا نشان های 
امروزين- راه نبشت اينچه 

پايان
* آنادردى عنصرى

  پايان بخش ديدار ما با خانواده صحت 
ايشان، بازديد از كتابخانه مختصر منزل بود 
.كتاب هاى دينى بيادگار مانده از آبا ايشان 

بزرگ خانواده .
با خروج از روستاى تازه ياب و اينچه 
بنام  وسيع  دشتى  در   ، بازگشت  مسير  در 
و غورى ميدان و در فضايى آكنده از صميميت 
نهار  به  خوشتر  گلگشتى  از  ناشى  خوشى 

نشستيم.
آخرين توقف جمعى ما دم غروب و بر بلندايى مشرف به روستاى 
كوهستانى- جنگلى گوللى داغ بود . در هواى گرگ و ميش وقت غروب 
روستاى گوللى داغ با چراغ هاى روشن بر زمينه ى تاريكى خفيف اول 
شب و زيبايى خيره كننده ى خود دوستان را مبهوت كرده بود . دوربين 
هاى عكاسى مشتاقانه و سيرى ناپذير منظره ى بديع گوللى داغ را در 
قالب آخرين عكس هاى يادگارى همراهان به حافظه ى تاريخ مى سپرد. 
طبيعت زيباى گوللى داغ پايانى خوش و بيادماندنى را از گلگشتى مفّرح 

رقم زد .
برداشت از همان ابتداى سفر در روستاى بزرگ اسالم آباد بغير از 
يك ايستگاه مجّهز زلزله نگارى، در ساختمان بزرگ مسجد كه با اصول 
مهندسى جديد ساخته شده و ساختمان دوم مسجد كه بر اساس الگوى 
مساجد ترك در حال احداث بود و در ويژگى هاى بيانى و رفتارى آخوند 
قلى زاده مى شد حضور نمادهاى امروزين مادى – معنوى را در زندگى 
روزمّره ى مردم منطقه مشاهده كرد . در طول مسير يافتن نمادهاى مشابه 
كه جلوه هاى متفاوتى از نوع فرهنگ زيستى مردم منطقه را به نمايش مى 
گذاشتند كار چندان سختى نبود . پيشينه ى زراعت پنبه كه مستلزم وجود 
ابزارهاى صنعتى جديد از قبيل سيستم آبيارى و كارخانه پنبه پاك كنى ... 
است، در روستاى بزرگ اممند ، يكى از اين جلوه هاى تفاوت فرهنگ 
معيشتى در منطقه است . ايضاً عكس بزرگ قاب گرفته ى مرحوم قربان 
شادى با كاله شاپو و كراوات و كت و شلوار كه حداقل يادگار 50 سال 
پيش است خود تصوير كاملى از اين تفاوت را پيش چشم مجسم مى كند 
. روستاى بزرگ اينچه كه كيلومترها بدور از هياهوى مراكز شهرى بزرگ 
و در حلقه ى رشته كوه هاى خشك ، با امكانات مدرن خود فضايى 
شهرى را به ناظر بيرونى القاء مى كند . حتى روستاى كوچك تازه ياب 
و رانندگى زن جوانى كه در اتومبيل سوارى خود تعدادى سرنشين زن را 
به مقصد مى برد . و از همه مهمتر تّحول در نوع پوشاك زنان منطقه كه 
نشان مى داد پذيرش تغيير در مظاهر حيات از سوى مردم قدمت بيشترى 

بايد داشته باشد و ريشه دار تر است .
اكثريت غالب بافت طايفه اى تركمن هاى منطقه را تيره هاى گوكالن 
از جمله شاخه ى قايى تشكيل مى دهد . تعداد كمى نيز وابستگان طايفه 
ى تكه در قالب چند روستا حضور دارند . زنان گوكالن و تكه فرهنگ 
پوششى متفاوتى دارند كه حتى در روستاهاى نزديك به شهرستان كالله 
نيز قابل مشاهده است . منطقه ى جرگالن را از اين جهت مى توان به 
موزه اى مردم شناختى از پوشاك سنّتى تركمن هاى نخورلى ، گوكالن و 
تكه تشبيه كرد كه جابجا چشمان يك ناظر بيرونى را با جلوه هاى متنّوع 
خود به حيرت وا مى دارد . ولى در جلگه ى اممند – اينچه و در ميان 
زنان گوكالن و بعضاً تكه من حداقل در طى اين سفر كوتاه بصورت بارز 
به اين نكته برنخوردم. برعكس متوجه ى تغيير در فرهنگ پوشاك بانوان 
منطقه شدم بطورى كه بنظرم مى رسيد پوشاك زنان منطقه با پوشاك زنان 
منطقه ى يموت ( غرب تركمن صحرا ) تفاوت چندانى ندارد . و اين فقره 
چون جنبه ى مردمشناسى دارد بسيار حائز اهميت است . خاّصه از اين 
زاويه كه اين تغيير در ابعاد گسترده صورت گرفته است . اّما اينكه علل 
و اسباب اين تغيير وسيع و گسترده ى فرهنگى ريشه در كدام تحوالت 
دارد مقوله ى جدايى است كه نيازمند وقت و حوصله ى ديگرى است 
. اّما مهم اينست كه من در اين سفر ابتدا بدنبال نشانه هاى توتميك در 
گورستان هاى باستانى منطقه بودم اما بجاى آن با نشانه هاى متفاوت و 

امروزين در فرهنگ و ارزش هاى زندگى مردم منطقه مواجه شدم .

دكتر مهران شكيبايى 
مشاور استاندار در شهرستان هاى 

تركمن و گميشان

* احمد گرگانى

اترك  اقتصادى  ارتقاء منطقه ويژه  پيشنهاد 
به منطقه ازاد تجارى اترك و در محدوده جغرافيايى 
گمرك و بازارچه مرزى اينچه برون تا ساحل گميشان 
ودر نگاهى بزرگتر در كل محدوده مرز از مراوه تپه 
تا گميشان ودر امتداد ساحل به جنوب به طورى كه 
جزيره آشوراده را نيز شامل گردد، بدون ترديد خواهد 
توانست در جهت جبران عقب ماندگى هاى مذكور 

اقدامى اساسى تلقى گردد.


