
تم (بن ماية) داستان زهره – طاهر متنوع و متعّدد است 
و سوژة آن از سوژة داستان هاي فلكلوريك و جادوئي 
وفانتاستيك (خيالي) مردم تركمن برگرفته شده، محتوايش 
نظر شاعران نويسندگان تُرك زبان را به خود جلب كرده 
و مختومقلي فراغي شاعر بنام كالسيك ادبيات تركمن قبل 
از مالنفس شاعر مشهور ادبيات تركمن با ابياتي چند به 

اپيزودهاي آن داستان اشاراتي دارد:
توتمادي اوالر، دونيأني        

غالمادي، ياري ـ ياراني
مثل اول، طاهير ـ زهراني  

 سوين دِك سؤيموشم سني
ترجمه به فارسي:

يار و  از  برگيرند و  به  نتوانستند  دنيا را  «آنان تمامي 
ياران آنان كسي نمانده ولي من چون طاهر كه زهره را 

دوست داشت دوستت ميدارم.»
از شاعران ديگر ترك زبان، صايادي شاعر قرن شانزده 
ميالدي  ازبك زبان را ميتوان نام برد كه داستان ُزهره و 
طاهر را به شيوه و سبك مثنوي  و به صورت منظومه (نظم 
شاعرانه) مي سرايد. ولي گيرائي  و جذابيت، اثر مالنفس  
را ندارد، زيرا مالنفس آنرا خيال گونه و ژرف  و پر معنا 

نوشته كه به صورت رماني بزرگ است.
مالنفس در نوشتن اين ُرمان شرايط و ويژگي  زندگي 
قرن 19 ميالدي، تركمنان را مدنظر دارد و در اپيزودهايش 
نقش قهرمانان را به صورت نظم شاعرانه مينويسد. و در 
اثر خود به دوران پدر ساالري و فئوداليته پروتست نشان 
ميدهد، و بي عدالتي قرن نوزده(19) ميالدي را به تصوير 

ميكشد.
به  را  قمرالزمان  و  سپيد  موي  هايي چون  شخصيت 
برقراري عدالت دعوت ميكند و آن دو را به حمايت طاهر 

مي طلبد.
شخصيت طاهر:

طاهر رفتار و كرداري چون رفتار و كردار جوانمردان 

قرن 19 ميالدي را دارد و به معشوق خود وفادار ميماند و 
در راه عشق  خود همه گونه سختي ها و در به دري ها را 
متحمل ميشود و از عاقبت و هالكت و حركات عاشقانه 
خود و اهمه اي ندارد. زمان ميگذرد، باباخان پدر ُزهره 
وزير  باباخان  طاهر  پدر  با  ايكه  وعده  و  قرار  و  قول  به 
و  عاشقانة زهره  روابط  از  و  ماند.  نمي  وفادار  بود  بسته 
طاهر جلوگيري ميكند و طاهر با آگاهي از رفتار و كردار 
ناجوانمردانه باباخان در راه عشق به ُزهره مردانه مي ايستد 

و ميگويد:
هيچ بيركيمسه خابار آلماز حاليمدان  

نامرد منم اگر دأنسم يولومدان
طاهير ديير، مست من، غورقمان  اؤلومدن 
غورساالر غارشيمدا يوزمونگ دار ايندي

ترجمه فارسي:
«كسي نيست كه از حالم خبر گيرد. 

نامردم اگر از راه و روش خود
روي به گردانم طاهير گويد 

ازمرگ ترسي ندارم اگر هزار دار برايم برپا دارند.»
ولي در مقابل تقدير سر فرود ميآورد و مالنفس نيز 
در اپيزود ديگري كه خلق ميكند يكي از پرسناژهاي آن 
ماهم است چنين مينويسد طاهر را ماهم از غرق شدن در 
دريا (رودخانه) نجات مي دهد. و عاشق او ميشود و اما 
طاهر به او چندان دلباختگي نشان نمي دهد و در شعري 

اينگونه مي گويد:
ُزهره دييپ يوزلنِسم من، باغري بريان  
ماهيم جانيم آغالر يوره گي گريان

ايكي غيزينگ آراسيندا سرگزدان 
ياقدي مني عشقينگ هووسي غيزالر

ترجمه فارسي
«به سوي زهره ميآيم او را مي بينم با جگري بريان 
و ماهم جانم را مي بينم با قلبي گريان و در بين اين دو 
سرگردانم و هوس عشق اين دو  است كه مرا مي سوزاند.»

شخصيت ماهم و شاه عادل:
مالنفس در اثر خود وجود، ماهم را بدان سبب الزم 
ميداند تا وفاداري طاهر به ُزهره  را نشان دهد. با وجود 
آنكه ماهم از ُزهره زيباتر است ولي طاهر دلباخته ماهم 
نميشود و به ُزهره دل مي بندد ولي ماهم به طاهر عشق 

مي ورزد. در نتيجه خشمگين ميشود و ميگويد:
عاشق من دييپ درديم ديسم هر جايدا – 

مونگده بير دردي بار من ده ـ زياده
نامحرم دييپ قليچ غويدي آرادا – 

عهدي ياالن بي وفادان دأن – كونگلوم. 
ترجمه فارسي:

«من عاشقم به هر كوي و برزن از درد خود مينالم، از 
هزار نفر يك نفر دردمند است ولي در من درد زياده از حد 
است. نامحرمي را بهانه كرده و در بينمان صميمتي وجود 
ندارد و او به عهد خود وفادار نيست پس اي دل از او رو 

بگردان و بر او اعتماد مكن.»
بندند و  بر يكديگر دل مي  انجام طاهر و ماهم  سر 
طاهر قول ميدهد كه از ماهم دل نكند و بر عشق خود 

وفادار بماند و اوست كه ميگويد:
ماهيم جانيم بير عارضيم بار

مندن باشغا بولماز ديلدار
بو سوزيمني توتغيل زينهار  

سوور ياريم خوش غال ايندي
ترجمه فارسي:

«اي ماهم جانم عرضي دارم، غير از من دلدار ديگري 
نيست از اين گفتارم آگاه باش – اي يار چون صنوبرم حال 

خوش باش و خوش بمان.»
را  عادل  شاه  و  ظالم  باباخان  خود  اثر  در  مالنفس 
در مقابل هم قرار ميدهد زيرا اُبراز مالنفس و همسرش 
بستان تاج بر آن پايه متكي است كه عدل و عدالت بر قرار 
گردد و ظلم و ستم ريشه كن شود ولي باباخان از عشق 
و عاشقي چيزي نمي داند و فقط تكيه بر سرير قدرت و 
دروغ گفتن و پاي بند نبودن به قول خود و بي وفا بودن به 
عهد و پيمان و حامي بودن بر فئودالسيم از اُبراز ناشايست 

آن ظالم است.
ابراُز غارا باطر- (غارا چوّماق):

او  و  دارد  اي  ناپسنديده  و  ناهنجار  اُبراز   باطر  غارا 
دشمن انسان هاي تالشگر و زحمتكش است و بيهوده بر 
او لقب باطر (نترس) را داده اند او نه يك ابُراز نترس بلكه 
برعكس خيلي هم ترسو است و لقب چوّماق با حركات و 

ايده هاي ناشايست او مناسبت دارد.
غارا چوماق در صدد آنست كه روابط عاشقانه ُزهره 
و طاهر را بهم زند او فقط در فكر افزايش مال و منال و 

كسب شهرت كاذب خود است، راضي بودن و ناراضي 
بيچاره  او جنايتكار  و  نيست  مطرح  او  براي  زهره  بودن 

ايست كه زهره به او چنين ميگويد:
عاشق بيچاره بولسانگ   

 من دييپ آواره بولسانگ
اگر گوهر پاره بولسانگ  

من خريدارينگ دِگيليم
«تو عاشق بيچاره اي هستي، به خاطر من بي جهت 
سر گرداني و اگر پاره گوهر كه باشي من يكي خريدار 

تو نيستم.»
هر چند هم كه باباخان ظالم در امارت سرزمين تحت 
تسلط خود به نيرو و توان غاراچوماق نيازمند است ولي 

ازدواج ُزهره با او به هيج وجه ميسر نمي گردد.
قمرالزمان  و  سپيد  موي  باباخان،  طرفداران  نظر  از 
رهزناني بيش نيستند در صورتيكه آندو سرداراني هستند 
با جوانمردان  دو سردار  اين  و  ديده  مردمان ستم  حامي 
سوار كار خود چون كوراوغلي عليه بيگ ها – خان ها و 
فئودال ها به پا خاسته اند و از ظلم و ستم آنان به تنگ آمده 

اند و از زهره و طاهر حمايت مي كنند.
خياالت و نقصانات در داستان زهره – طاهر:

بسيارند  گونه  خيال  عناصر  طاهر  زهره  داستان  در 
براي  آب  و  نان  فقط  طاهر  صندوق  در  مثال:  جهت  از 
گذراندن طاهر كه در آب شناور بود اكتفا كرده و با وزيدن 
نسيم آواز آدمي از سرزميني به سرزمين ديگر رسيده و 
كمربندي كه در كمر داشته او را خسته نميكرده و تا بيست 
عناصر  همه  اينها  كه  داشته  نگاه  سالم  را  او  پنچ سال  و 
فانتاستيك هستند و مثالي ديگر زماني كه طاهر راهي بغداد 
است كوه بزرگي مانع عبور  او ميشود و او با سرودن شعر 
"كوه ها" آن كوه بزرگ شكافته ميشود و عبور از آن براي 

طاهر فراهم ميگردد.
هاي  سنت  خصلت  اساس  بر  طاهر  و  زهر  داستان 
عدالتي  بي  آنچه  اما  و  شده  نوشته  خود  زمان  اجتماعي 
نه مردم ديگر و  است فقط در حق زهره و طاهر است 
يا عدالت "شاه عادل" فقط در حق ماهم است نه مردمان 
ديگر.  داستان از لحاظ ليريكي، حماسي، اخالقي و مسائل 
اُبرازهاي  و  فانتاسيتكي  عشق  (فئوداليته)و  داري  زمين 
ناهنجار و بهنجار طي اپيزودهائي به تصوير كشيده شده 
انساني  حيات  چون  ها  شخصيت  و  ابرازها  زيرا  است. 
خواص متنوع دارند. بعضي از ابراز ها خصلت ناهنجار 
و ناپسنديده دارند و بعضي از ابرازها پسنديده و به درد 
ياد  از هر دو گروه در داستان  خور هستند. كه مختصراً 
شده است اميد است كه توسط عالمان بررسي و نقد الزم 

و تطبيق ادبي بعمل آيد.

نگرشي به شخصيت ها، وقايع و اپيزود داستان
 زهر ه و طاهر

  «درديم بار ديارئمدان، دؤورومدن....» 
فراموشكارند،  زود  ها  تركمن  گويند  مي 
نيز  را  دشمنانشان  توسط  وحشيانة  كشتار  حتي 
نزديكترين  خون  هنوز  كنند.  مي  فراموش  زود 
ژنرال  وحشيانة  عام  قتل  اثر  در  برادرانشان 
نشده،  خشك  تپه  گؤك  در  روسي  اسكوبلوف 
گل  همسر  از  خان-  نوربردي  بزرگ  پسر  كه 
جمال اش، بنام مختومقلي خان در صف روسها 
و در خدمت آنها قرار مي گيرد. اوراز پسر ديقما 
سردار هم در مدرسة نظامي محلي تحصيل و تا 
آخر عمرش صادقانه به رژيم تزاري خدمت مي 
اي  بگونه  مسئله  اين  نيز  تركمنصحرا   در  كند. 
زاهدي،  اهللا  فضل  سرهنگ  ميشود.  تكرار  ديگر 
عامل  رضاخان  طرف  از  كه   ... و  اميرپاشايي  
كشتار و به آتش كشيدن روستاهاي تركمنصحرا 
بود بعدها بعنوان فردي قهرمان مجسم مي شوند  
برخي از تركمنها نام فاميلي زاهدي و پاشايي ... 
انتخاب  اجباري  ترويج  با  كنند.  مي  انتخاب  را 
نام فاميلي در دوره اقتدار رضاشاهي بسياري از 
خانواده ها نام تيره و طايفه را بعنوان نام فاميلي 
را  خود  مهر  امروز  تابه  مسئله  اين  و  برگزيدند 
اي  دوره  در  اساسا  است.  كوبيده  ما  جامعة  بر 
كه تركمنها در پراكندگي بسر مي بردند ساكنين 
هر اوبه براي تمايز از ديگران با عناوين خاصي 
آميزي  تحقير  عناوين  بسا  چه  ميشدند،  معرفي 

نيز بودند.
   قصدم از بيان نكتة فوق رجوع به حافظة 
پديدة  چسان  كه  باشد  مي  ملتمان  تاريخي 
قومگرايي تيشه به ريشة هستي ملي ما زده است 
تاريخمان  آرشيو  به  بايد  كه  سنتي  زند.  مي  و 
تابه  آنرا  و  چسبيديم  دستي  دو  را  شود  سپرده 
دهيم،  مي  نيز  اينك  و  ايم  داده  بال  و  پر  امروز 
تاريخ  طول  در  كه  گرايي  طايفه  و  تيره  پديدة 
پانصد سالة اخير مانع وحدت ملي تركمنها شده 

و مثل خوره از درون بجان ما افتاده است. 
  از البالي مستندات تاريخ و يا نوشته هاي 
زمان  از  چسان  كه  شويم  مي  متوجه  سياحان 
صفويان به بعد حاكمان دست نشاندة مركز آب 
اتحاد  از  مانع  ريخته  قومي  اختالفات  آسياب  به 
هاي  توطئه  اين  و  ميشدند  ما  ملي  وحدت  و 
شوم حاكمان استرآباد و خراسان در اواخر دورة 
قاجار بحدي در جامعة گسترش يافت كه آخوند 
نماهاي تركمن آتاباي و يا تركمن جعفرباي فتوا 
نفر  مقابل هفت  از طرف  كه هر كس  دادند  مي 
را بكشد مستقيما به بهشت مي رود (گويا كليد 
بهشت در دست آنها بوده است) و اين چرنديات 
كه  غيرتركمن  «نويسندگان»  براي  شد  اي  سوژه 
اختالف دو طايفه يموت و گوگالن را رمان و يا 
دست مايه ي سريال تلويزيوني قرار مي دهند و 
اينگونه نشان بدهند كه تهران را قبله گاه نجات 
را  آنجا  در  تحصيل  جهت  فرزندان  فرستادن  و 
راه خالصي از درد و بيماري تبليغ بكنند. (اشاره 
به رمان و سريان آتش بدون دود نادر ابراهيمي 

و ...)

تاريخي كامال  اما واقعيات و فاكت هاي   و 
خالف آنرا نشان مي دهند. يعني ملت تركمن از 
پيوستن اجزي كوچك اش (اقوام و طوايف) به 
تركمن  ملت  اينكه  نه  است  رسيده  ملت  درجة 
ما  اجداد  باشد.  شده  تجزيه  كوچك  اجزاي  به 
رودها  پيوستن  بهم  از  تاريخ  طول  در  تركمنها 
(ملت)  بزرگ  درياي  يك  تشكيل  و  (طوايف) 
گؤك  نظير  بزرگي  هاي  امپراطوري  تشكيل  به 
امپراطوري  آسماني/مقدس)،  (توركان  توركها 
سالتيق ها (سلجوق) موفق شدند. اين امپراتوريها 
در  را  سياه  درياي  تا  چين  مابين  هاي  سرزمين 
درد  همين  دليل  به  باز  و  داشتند  خود  كنترل 
قبيله  كوچك  تقسيمات  و  گري  طايفه  تيره- 
منفي  نيروي  به  ملي  جاذبة  نيروي  كه  بود  اي 
دافعه تبديل و هر يك از اجزاي ملت تركمن در 
گوشه اي مسكن گرفتند تا در دم اژدهاي مهاجم 
فقط  امروزه  كه  چرا  شوند.  كشانيده  نابودي  به 
كه  بوكدورها...  آراباچي،  هاي  تركمن  از  نامي 
ايستادگي  چنگيزخان  تهاجم  مقابل  در  شجاعانه 
با  سالها  است...من  مانده  باقي  بودند،  كرده 
دوستان قازاقستاني و قيرقيزستاني در يك جا كار 
ميكردم وقتي از آنها مي پرسيدم كه آيا در جامعه 
شما تقسيمبندي قومي- قبيله اي وجود دارد، با 
«نه»  ميكردند و جواب محكم  نگاه  بمن  تعجب 

را بصورتم مي كوبيدند.
زدن  با  خواهم  نمي  كوتاه  نوشتار  اين  در 
بگيرم  را  خوانندگان  وقت  تاريخ  به  گريزگاه 
در  مهم  و  آكتيوال  بسيار  نكتة  يك  بيان  قصدم 
صورت  در  كه  اي  پديده  است.  تركمن  جامعه 
ما  ملت  براي  شومي  پايان  تواند  مي  آن  تداوام 
اشاره كردم  نيز  باال  باشد و آن همانگونه كه در 
رشد  مانع  قومگرايي  بنام  اي  مانده  عقب  پديدة 
يكي  كه  فرايندي  باشد.  مي  گرايي  ملت  فرآيند 
از نتايج دوران مدرنيته بوده و بسياري از جوامع 
اروپا و ديگر نقاط دنيا با رسيدن به مرحلة ملت 
و تشكيل دولت- ملت راه رشد و تعالي خويش 

را برگزيدند... ولي ما تركمنها چي؟
اين پديدة شومي كه اينك با شدت تمام مثال 
فالن  دارد...  رواج  به شدت  گيري  رأي  ايام  در 
فالن طايفه به فالن كانديدا، فالن طايفه به بهمان 
اين ترتيب بجاي  به  ... رأي مي دهد و  كانديدا 
ثمر  مثمر  تواند  مي  كه  شخصي  مثال  انتخاب 
داشته  بيشتري  نفوذ  كه  افرادي  باشد،  جامعه  به 

باشند بر كرسي مسند مي نشيند.
جامعة  در  بار  اولين  وقتي  هست  يادم 
طرف  آن  تركمنهاي  با  شوروي  تركمنستان 
بود:  اين  سئوالشان  اولين  ميشديم،  روبرو  مرز 
«شماها تكه هستيد؟» ما كه در تركمنصحرا تكه، 
درك  را  سئوال  اين  معني  نداشتيم   ... و  يموت 
حد  از  بيش  سئواالتشان  وقتي  ولي  كرديم  نمي 
با قاطعيت جواب مي داديم:  انتظار تكرار ميشد 
را  (خدا  ديريس»  تركمن  بيز-أ  شوكور  «حودايا 
بعداز  ميكردم  فكر  هستيم).  تركمن  كه  ما  شكر 
در  قومگرايي  مسئلة  تركمنستان  استقالل  كسب 

آنجا جاي خود را به ملت گرايي واحدي بدهد 
كه متاسفانه اين انتظار ما نه تنها در آنجا بر آورده 
از  برخي  ميان  به  تيره گرايي  اپيديمي  بلكه  نشد 
نيز  جمهوري  اين  همساية  كشورهاي  تركمنهاي 

سرايت كرد. 
همه ما مي دانيم كه علت و سبب مختومقلي 
شدن، اين شاعر ملي مان تبليغ اتحاد و يگانگي 
اتسك  قوللوق  دولته  (بير  است  و  بوده  ملي 
نظر  قوربان  ها،  نپس  قوربان  كريم  بأشيميز)، 
عزيزوف ها نه در دوران حيات شان و نه بعداز 
فوت شان هيچوقت بعنوان شاعر يك تيره و قوم 
معرفي نشدند.. آنها شاعران ملي تركمن بودند و 

هستند، نه تكه نه يموت و نه...
ميكروبي است خطرناك، غده  تيره گرايي    
به  تا مغز استخوان مبتاليان  اي است بدخيم كه 
آن عمل  از  تنها چاره رهايي  و  آن رسوخ كرده 
عنواني  ام  شكوه  اين  بيان  سبب  است.  جراحي 
است كه در هفته نامه «صحرا» (شماره 470) به 
شاعر انقالبي  مهاجر، شاعر درد وطن كشيدة و 
ناالن از فراق و هجران ايل و سرزمين اش يعني 
به «قالقان» داده شده است. تا جائيكه من مي دانم 
نام فاميلي شاعر مرحوممان«يولداشي» بود و اين 
نام فاميل را فرزندان ايشان نيز در شناسنامه شان 
«وللنگي»  تخلص  با  وي  گذشته  آن  از  داشتند. 
چرا  دانم  نمي  اش.  طايفه  نام  با  تا  بود  مشهور 
هنوز هم بعضي ها بجاي نام بردن ملت تركمن 
به تيره و طايفه- يعني جزيي از يك واحد ملي- 
تركمن»  شاعر  «قالقان  عنوان  آيا  چسبند.  مي 
جايگاه رفيع وي را نشان مي دهد يا قالقان تكه؟ 
اگر اينطور ادامه دهيم و بر تيره و طايف گرايي 
اصرار بورزيم فردا كريم آقاها، قوربان نظرها نه 
بعنوان شاعران ملي بلكه متعلقان به جزيي از يك 
ملت يعني قوم تكه شناسانده خواهند شد و ماال 
يموت ها و ديگر طوايف نيز درهايشان را بر اين 
تيشه  دقيقا همان  اين  پاشنه خواهند چرخانيد و 
اي خواهد شد كه دشمنان تاريخي ما قصد زدن 
آن را بر ريشه ما داشتند كه اين بار با دستان خود 

ما زده خواهد شد.
سخنم را با ابياتي از شاعر ملي مان مختومقلي 
پيام دواي درد  اين  باشد كه  پايان مي رسانم  به 

قومگرايان باشد.
آرنه گلي

--------------------------
«يوموت، گؤكلنگ تأصيپ اديپ اؤزوندن،

چكسه قوشون، اؤنگي-آردئ بيلينمز؛
سئغمان چئقار دشتي-داهان دوزوندن،

يؤرأن يولئ، ُغونان يوردئ بيلينمز.

اوچ مونگ نايزابازئ باردئر نؤكردن،
تؤرت مونگ پيلدارئ بار، غاال يئقاردان،

تكه، سالئر يؤريش اتسه يوقاردان،
اؤنگونده چؤكه جك ايلي بيلينمز.»
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تاريخ

نظام اجتماعي و مبارزه طبقاتي ترکمنها 
در سده هاي يازده و دوازده ميالدي (قسمت اول)

 اين مقاله از كتاب سلجوقيان و تركمن ها در سده هاي يازده و دوازده 
انتخاب شد. نويسنده اين كتاب پروفسور س.گ. آغاجانف مي باشد. كتاب 

در سال 1973 توسط نشر علم در عشق آباد به چاپ رسيده است.
ترجمه از: رحيم كاكايي
مورد  دوره  در  (گرگان)، خوارزم  گورگان  اجتماعي خراسان،  نظام 
مطالعه برپايه روابط توليدي فئودالي استوار بود. ساختار طبقاتي جامعه با 
شكل مالكيت حاكم و با مؤسسات عمده فئودالي تعيين شده بود. فئودالها و 
توده هاي مردم نيروهاي عمده اجتماعي آشتي ناپذير بودند. اسناد سلجوقي 
اشراف حاكم را از رعايا– طبقه ماليات ده توده ها متمايز ميسازند. اصطالح 
رعيت اصوال براي دهقانان و پيشه وران - توليد كنندگان مستقيم نعمات 

مادي، بكاربرده ميشد.
طبقه حاكم:

طبقه فئودال دولت سلجوقي سده هاي يازده و دوازده، در وضع مالي 
و موقعيت اجتماعي خود همگن نبود. سطح فوقاني زينه فئودالي، مبتني 
برسلسله مراتب اجتماعي را، اشراف عرفي و معنوي متنفذ اشغال ميكرد. 
در اسناد سلجوقيان  سده دوازده  اين سطح فوقاني، اعيانان، معروفان، 
اشراف، معتبران وغيره ناميده ميشد. به اين سطح قشر باالي روحانيت 
مسلمان و فقها: شيخ ها، سيدها، فقيهان، علما، امامان، قضات تعلق داشت.
كشورهاي  ديگر  مانند  تركمنستان  در  دوازده  و  يازده  هاي  درسده 
آسياي غربي، تقسيم بندي دقيق از قشرفوقاني فئودالي در اشراف شهري 
و روستايي وجود نداشت. مالكان بزرگ و مالكيت قطعات اقطاع (1) هم 
در شهر و هم در روستا در دست حكومت بود. منافع اقشارحاكم در حوزه 

هاي بسيارمختلف اقتصادي پيوند ميخورد و درهم مي آميخت.
زمين داران و دارندگان اقطاع ، روحانيت مسلمان اغلب داراي كارگاه 
هاي پيشه وري بودند و در تجارت كارواني و رباخواري شركت داشتند. 
مالكان زمين درآمدهاي قابل توجهي از كاروانسراها، حمام ها ، مغازه ها و 
ديگر چيزهايي كه در قلمرو امالك آنها مستقر بود و از مستغالتي كه درآمد 

بهمراه داشتند، دريافت ميكردند.
طبقه حاكم به اشرافيت قديمي موروثي و اشراف خادمي، كه در دوران 
سلجوقيان مطرح بودند تقسيم بندي ميشد. منافع اجتماعي – اقتصادي و 
فعاليت عملي اشرافيت زراعي، منصب داران و مامورين دولت بگونه اي 
جدايي ناپذير با هم در مي آميختند. در مواردي اكثريت قريب به اتفاق آنها 
نمايندگان مقامات اداري دولت در مركز و محالت و اماكن بودند. اصوال 
اينها نمايندگان خانواده هاي قديمي اي بودند كه نسل به نسل مقام ها و 

پست هاي اداري را اشغال كرده بودند. 
خود صنف بازرگان طبق موقعيت اجتماعي و مالي خود به چندين 
اليه تقسيم بندي ميشد. اقشار ثروتمند و مرفه بازرگانان كه از تجار و 
بازرگاناني كه درگير تجارت حمل و نقل بودند تشكيل ميشدند. محافل 
متوسط و ساده به اصطالح به مردم بازار و بازاري ها قلمداد ميشد؛ آنها 
بخش پيشه وري و بازرگاني جمعيت شهري را كه بطورعمده به فروش 
محصوالت خود دربازارهاي محلي اشتغال داشتند تشكيل ميدادند. در 
واقع بازاري ها بويژه بخش كم مايه و فقير شده آنها به توده مردم ساده و 

معمولي پيوند ميخورد.
طبقه فئودال دولتهاي سلجوقي شامل اقشارمختلف اجتماعي- مالي 
بود. در وهله نخست اينها مالكين بزرگي بودند كه مقام و پست هاي دولتي 
مهمي را بعهده داشتند. بخش قابل توجهي از قشرنظامي و غير نظامي را كه 
در حكم تكيه گاه اصلي تاج و تخت سلجوقي بودند، ُمقطعان (2) تشكيل 
ميداند. آنها صاحبان قطعات زميني بودند كه بخاطر خدمات نظامي و غير 

نظامي از سلطان واال دريافت ميكردند.
طبقه حاكم تركمنستان سده هاي يازده و دوازده، در ارتباط با تاريخ 
تشكيل دولت سلجوقي ويژگي هاي خود را داشت. به قدرت رسيدن 
خاندان نوين، خود درحد زيادي مديون قبايل كوچ نشين اوغوز – تركمن 
بود. اشراف فئودال شده اين قبايل كه عناوين مختلف به آنها اعطاء شده 
بود، زمين، مرتع و چراگاه دريافت ميكردند. بخش قابل توجه آن، بويژه 

اعضاي خانواده هاي بيشمار سلطنتي دارندگان و صاحبان ملك شدند.
بتدريج اشرافيت سلجوقي از زندگي كوچي كناره گرفتند و با اشرافيت 
فئودالي واحه هاي زراعتي درهم آميختند. با وجود اين توده اشرافيت 
مسلط  اوغوز- تركمن همزمان با دريافت درآمد از اقطاع خود، به زندگي 
كوچي ادامه داد. همه اينها آثار خودويژه اي را برساختار قومي و اجتماعي 

– اقتصادي طبقه حاكم دولتهاي سلجوقي بجاي گذاشت.
خادمان اشراف فئودال به دولتهاي سلجوقيان به دو گروه بزرگ تقسيم 
بندي ميشد. گروه نخست آنها از نمايندگان ديوانساالري غيرنظامي و گروه  
دوم از نمايندگان امراي نظامي را شامل مي شد. خادمان اقشارغيرنظامي در 
دولت سلجوقي « آقايان قلم» (3) و خادمان نظامي - « آقايان شمشير»* 
(4)خوانده ميشدند.[ *دراسناد دولتي سلجوقيان آنها را« اصحاب شمشير 

و قلم » مي ناميدند.].
ديوانساالري رسمي با توجه به مقام و جايگاهش در دربار، متناسب 
با درجات و رتبه ها تقسيم بندي ميشد . خدمتگزاران ديوان هاي دولتي از 
مقامات اعالء ، مامورين ميان پايه و دون پايه عبارت بودند. توده قابل توجهي 
از خدمتگزاران  ادارات رسمي را دبيران و كاتبان تشكيل ميدادند. آنها كار 

منشي گري كرده ، مكاتبه رسمي و ديگر امور دفتري را انجام ميدادند.
امراي نظامي كه در خدمات دولتي قرارداشتند، همچنين متناسب با 
درجات و رتبه هاي خود تقسيم بندي ميشدند. تركيب فرماندهي ارتش 
كه  شخصا از سلطان تابعيت ميكرد، عنوان هاي اسفه ساالران (5)، اميران، 
ساالران حمل ميكردند. پست هاي مهم در ارتش سلجوقي را همچنين 
سركرده هايي كه از جمع غالمان برخاسته بودند، اشغال كردند. آنها نه تنها 
به درجه و عنوان اميران دست يافتند، بلكه گاهي به اسفه ساالري لشكر 

منصوب شدند.
درحد معيني در اينجا ما با سنت ديرتر خالفت و دولت – پيشينيان 
قدرتهاي سلجوقي، سر و كار داريم. سركرده هاي گارد از غالمان ترك 
، رهبران افسران گاردها، بطوريكه معلوم است، نقش بزرگي را در ارتش 
عباسيان، غزنويان و آل بويه ايفا كردند. با اين حال در دوران سلجوقيان 
اين سنت قديمي دستخوش دگرگوني مناسب شد. اصالحات سالهاي دهه 
شصت سده يازده و ايجاد لشكر دايمي و مزدور، تركيب ارتش سلجوقيان 

را گسترش و تغيير داد.
و  مناطق  جمعيت  محل  از  توجهي  قابل  بطور  نظامي  واحدهاي 
كشورهاي فتح شده توسط سلجوقيان تكميل ميشد. ارتش غالمان تشكيل 
شده مانند چند نمونه ي تغيير شكل داده شده ي پيشين تنها از بردگان 
داراي اصل و نسب تركي عبارت نبود؛ در ارتش گروه هايي از خراسانيان، 
ديلميان، شبانكاره، ارامنه، گرجي و برخي ملتهاي ديگر وجود داشتند. نظام 
الملك پند ميداد - « هنگامي كه تمامي ارتش از يك جنس است، از آن 
خطر بوجود ميايد، جديت و پشتكار وجود نخواهد داشت و نابساماني ها 
روي خواهند داد. الزم است كه ارتش از قبايل مختلف ترتيب داده شود».

بين فرماندهان واحدهاي منظم، سركرده هاي مملوك و رهبران قبايل 
اوغوز- تركمن مبارزه هميشگي انجام ميگرفت ، كه اساس آنرا رقابت 
و  مواجب  پاداش،  دريافت  براي  تالش   ، فرماندهي  هاي  پست  برسر 
قطعات زمين بيشتر را تشكيل ميداد. خدمتگزاران ديوانساالري بلحاظ 

درجه مقام رسمي و موقعيت اجتماعي به هيچ وجه همگون نبود.
ادامه دارد

اخبار استان

برگزاري آزمون استخدامي ۵ هزار نفر در 
آموزش و پرورش در سال ۹۴

پرورش  و  آموزش  وزير  پشتيباني  و  مديريت  توسعه  معاون 
مربيان  اولويت  با  نفر  هزار   5 براي  استخدامي  آزمون  برگزاري  از 
پيش دبستاني و شركتي در اين وزارتخانه خبر داد و گفت: فراخوان اين 

آزمون تا يك ماه ديگر اعالم مي شود.
وزارت  پشتيباني  و  مديريت  توسعه  معاون  بطحايي  سيدمحمد 
آموزش و پرورش در نشست خبري كه امروز در ساختمان مركزي اين 

وزارتخانه برگزار شد،
اظهار داشت: درخواستي را از سازمان مديريت داشتيم و مقدمات 
سازمان  از  را  نفر  هزار   5 استخدام  سهميه  تا  است  شده  آماده  نيز  آن 

مديريت بگيريم.
وي ادامه داد: بر اين اساس، تا يك ماه ديگر اطالعيه برگزاري اين 
آزمون اعالم مي شود و داوطلبان با اولويت مربيان پيش دبستاني و نيروهاي 
شركتي به استخدام آموزش و پرورش در خواهند آمد؛ دوره يكساله اي نيز 

در دانشگاه فرهنگيان براي پذيرفته شدگان برگزار خواهد شد.
بطحايي با بيان اينكه آموزش و پرورش در روزهاي پاياني سال 93 
با 1800 ميليارد تومان كسري مواجه است، گفت: 1400 ميليارد تومان 

كسري مربوط به سال 92 و قبل از آن است.
معاون وزير آموزش و پرورش از ارائه طرحي براي تحول در بيمه 
بسته   4 اين طرح،  برا ساس  داشت:  بيان  و  داد  فرهنگيان خبر  طاليي 
انتخاب،  با  متناسب  فرهنگيان  و  است  پيش بيني شده  بيمه اي  خدمات 

هزينه هاي آن را پرداخت مي كنند.
يكپارچه سازي حساب مالي مدارس

بطحايي از اجراي طرح يكپارچه سازي حساب مالي مدارس خبر داد 
و گفت: براساس اين طرح، تمام كمك هاي داوطلبانه مردمي به مدارس، 
يكپارچه سازي و كنترل مي شود، اما به اين معني نيست كه كمك يك 
در  خانواده ها  كمك هاي  بلكه  شود،  داده  ديگري  مدرسه  به  خانواده 

مدارس فرزندان خود انجام خواهد شد.
وي از اجراي طرح بازنشستگي پيش از موعد در آموزش و پرورش 
خبر داد و بيان داشت: اين طرح صرفًا براي آموزش و پرورش است و 

بدون پرداخت سنوات ارفاقي اجرا مي شود.
بسته  طرح  اجراي  با  اينكه  بيان  با  پرورش  و  آموزش  وزير  معاون 
حمايتي از مؤسسان مدارس غيردولتي به بحث اشتغال در كشور نيز كمك 

شده است، گفت: 7600 فرصت شغلي با اجراي اين طرح ايجاد شد.

آزمون از مردم تشکر کرد
سردار آزمون از همه كساني كه در برنامه نود به او به عنوان بهترين 

بازيكن جوان فوتبال كشورمان در سال جاري رأي دادند، تشكر كرد.
برنامه  نظرسنجي  آزمون در  اينكه سردار  از  ايسنا، پس  به گزارش 
نود، عنوان بهترين بازيكن جوان سال 93 را به خود اختصاص داد، با 
انتشار يك ويدئو در صفحه شخصي خود در اينستاگرام از هوادارانش 

تشكر كرد.
رأي  من  به  كه  مرسي  عزيز،  دوستان  گفت:  ويدئو  اين  در  آزمون 

داديد اما همه استحقاق بهترين بودن را داشتند.
بازيكن جوان تيم ملي فوتبال ايران افزود: من از همه رأي دهندگان 

تشكر مي كنم. آنها انگيزه خوبي به من دادند.

«حودايا شوكور بيزـ أ تركمن...»
(خدا را شكر ما كه تركمنيم...)

اولين نشريه رسمي گلستان 
  

  فرهنگي،ادبي 
    اجتماعي و ورزشي 

        صاحب امتياز و مدير مسئول :
           دكتر عبدالرحمن ديه جي 

                   سردبير : حاج حميد كمي
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