
 نكات اجتماعي 
در اشعار مختومقلي فراغي
* سرمحقق محمد آصف گلزاد
تا  تولد  هنگام  از  او  اجتماعي،  است  موجودي   انسان 
آخرين رمق حيات در پيوند بااجتماع و نهاد هاي اجتماعي 
شخصيت  و  دانش  تكميل  و  آموزد  مي  مينمايد.  زنده گي 
ميكند. هرگاه انسان از اجتماع به دور ماند، درآنصورت اين 

بيت موالنا صادق مي افتد: 
يك زمان تنها بماني تو زخلق
در غم و اندوه ماني تا به حلق

از نگاه فلسفي نيز ، انسان مظهر و مجموعه يي است از 
روابط همه گاني و اجتماعي . او در جامعه نيازمند برآورده 
شدن : محبت ، دوستي ، مراودات اجتماعي، داد و ستد وغيره 

ميباشد ، يعني : 
تار و پود عالم امكان بهم پيوسته است 

عالمي را شاد كرد آنكس كه يكدل شاد كرد 
همچنان ملتي را نميتوان يافت كه از داشتن اهل فرهنگ 
احساسات  ترجمان  واقع  در  اينها  باشد.  بهره  بي  ادبيات  و 
و  هنرمندان،شعراء  اند.  بشري  جامعة  آرزوهاي  بيانگر  و 
تمدن  خود،  خالقانة  هاي  آفرينش  ضمن  نويسنده گان 
پويا  و  زنده  را  اجتماعي  مبرم  هاي  پديده  و  فرهنگ   ،
برگزيده،  عناصر  عنوان  به  مذكور  گران  ايجاد  نگهميدارند. 
بر تارك زمان مي درخشند . حوادث و جريانهاي  جاودانه 
مختلف سياسي- اجتماعي را ياراي آن نخواهد بود تا ايشانرا 
نظري  تنك  حضيض  ،جانب  محبوبيت  و  شهرت  اوج  از 

بكشاند و يا كمرنگ سازد. 
و اما يكي از اين بزرگ مرداني كه در دامن تاريخ زيباي 
ملت تركمن زاده و پرورده شد، همانا سخن گستري است به 
نام مختومقلي فراغي. اين مرد فرهيختة شعر و ادب با آفريده 
نمايد،  احراز  مردمش  ميان  جايگاه خاصي  توانست  هايش، 
از اينجاست كه القاب افتخار آور « پدر ادبيات ملي تركمن» 
كنار  بدينترتيب  گويا  گرديد.  نصيب  را  زمان»  جم  «جام  و 

رودكي سمرقندي (پدر شعر دري) جاگرفت. 
فراغي شاعري بود متعهد وملي، كه وابسته گي قوي با 
اينك ترجمة دري گزيدة   . نياز عصرش داشت  خواست و 
شعر او را در اختيار داريم كه به همت عبدالرحمن ديه جي 
بين  انتشارات  موسسة  طريق  از  خورشيدي   1373 سال  در 
المللي الهدي چاپ و منتشر شد. بر گرداني مذكور به شكل 
نثر آهنگدار يا شعر سپيد صورت گرفته و مترجم علت اين 
شيوه را خود وضاحت داده كه گويا اشعار تركمني اكثراً روي 
اوزان هجايي تكيه داشته ، حال آنكه در بحور عروضي كمتر 
مي گنجد . از آنجايي كه سروده هاي فراغي نيز بيشتر جنبة 
هجايي دارد، لذا ترجمه آنها بر بنياد عروض عربي و يا دري 
ناممكن مينمايد. دشواري مذكورسبب شد تا برگرداني اشعار 

موصوف به شكل «آزاد» صورت گيرد. 
اين برگزيدة شعر، صرفنظر از ساخت و بافت شكلي آن، 
ارزنده و درخور توجه. چرا كه بعد ديگر كالم  اثري است 
خود  به سوي  را  شنونده  و  خواننده  اينجا  در  محتوا،  يعني 
ميكشاند و چنان مينمايد كه گويا آمال و آرزو هاي شاعربا 

اجتماع و مردم آنروزگاه همسان و همرنگ ميباشد. اگر چه 
،آنرابه صورت  نهفته  كالم  دراصل  كه  كيفيتي  ميدانند،  همه 
همه جانبه ضمن ترجمه نميتوان يافت ،مگر با آنهم مترجم 
ها،  ظرافت   ، تصاوير   ، مفاهيم  انتقال  در  تا  ورزيده  تالش 

صنايع ادبي و امثال اينها، ترجمه را به اصل نزديك سازد. 
گوناگون  مسايل  شعرتركمني،  گنجينة  اين  برگهاي  در 
و  نكات  از  عبارتند  آنها  ترين  برجسته  كه  يافته،  بازتاب 
اشارات مبرم اجتماعي، تاريخي، سياسي ، عرفاني، اخالقي، 
مذهبي، داستاني،پند و اندرز و عشقي. اينها هر يك شنيدني 
و خواندني بوده وبسا كه روح رابه نوازش ميگيرند. خوشي 
بيشتر  هم  دليلش  ميگردند.  لحظات  چاشني  و  آفرينند  مي 
اينجاست كه زبان و بيان درحد سالست و رواني خود قرار 
دارند. يعني همچو رودبار ماليم و زالليكه در موسم بهاران 

همراه با ترنم ميان مرغزاري جريان داشته باشد. 
بحث و تبصره روي كليه موضوعات اين مجموعه، در 
خالل مقالتي از امكان بدور ميباشد. پس بجا خواهد بود كه 
نكته يي چند از مسايل اجتماعي را نشاني كرده و در آن باب 
مختصر صحبتي داشته باشيم. اگر چه باور كامل دارم مبني 
جانبه  همه  و  فراگير  زمينه  در  نگارشم  و  پژوهش  اينكه  بر 
با  همراه  را  هايم  فرآورده  توانست،  در  آنچه  مگر   . نيست 
و  ادب  بزرگان  شما  حضور  پيشكش  وفروتني  ادب  كمال 

فرهنگ ميدارم . 
انسان   ، ميدانيد  نيك  وشما خود  گرديد  اشاره  طوريكه 
تكاپو.  و  جهش  از  برخوردار  و  اجتماعي  است  موجودي 
سكون و ركود را جايزنميداند،زيرا خمودي و انجماد، مرگ 
قانونمندي طبيعي و اجتماعي ،  بنابر همين   . است ونيستي 
مختومقلي فراغي را نيز در كناراشعار، انساني پويا ، مقاوم و 
با قامت افراشته مينگريم كه در برابر نابساماني هاي اجتماعي 
و بيداد حكام سرفرود نياورده است. چرا كه فراغي انساني 
بود، باورمند به آينده و قلبي داشت ماالمال از آرزو هاي بي 
پايان . او در اين مصراعها وضاحت ميدهد كه قلب چه كسي 

در پي كدام آرزوي ميتپد: 
نابينا در حسرت دنياست 

وفقير، در آرزوي جشن عروسي با آبرو 
ومفلوج در حسرت راه رفتن

                                       (ديه جي ، ص266)
ظلم و تاراج روزمندان و اربابان قدرت، هريك به نوبة 
را  اميدواريها  و  مقاومت  پايه  كه  بودند،  هايي  انگيزه  خود، 
درنهاد فراغي هستي ريختند. او بيداد زمان و اشخاص را با 
گوشت و پوست احساس نموده و طعم زهراگين اسارت را 
پرابلم  ايجاد  آموزگاران مدرسه و  قال  قيل و  چشيده است. 
ها براي او، سبب گرديد تا از ياران و سرزمين خويش جبراً 
حاالت  نمايانگر  درواقع  شاعر  ذيل  فراقنامة  گزيند.  دوري 

باطني ميباشد:
كسي كه از ايلش دور مي افتد؛

آه كشان ، ديارش را مي جويد .
كسي كه ازراه جدا ميشود؛ 
درتالش بازيافتن راه است.

                    (ديه جي، ص259)
پيامد زشت و ناهنجاري كه روان و نيروي فراغي را به 
شدت ضربه زد و اثر ناميمون از خود برجا گذاشت ، همانا 
شكستي بود كه شرايط اجتماعي و ستم دوران در رابطه به 

عشق معصومانه اش بروي تحميل نمود و سرش را به سنگ 
نا اميدي كوبيد . او در آتش محبت دخت بي آاليشي به نام 
پر  به شدت  . مرغ دلش در قفس سينه  «منگلي» ميسوخت 
ميزد، تا مگر به گلستان وصال پرواز داشته باشد . اما دريغا 
به  نمايد و  باري مهميز  را  تا اسپ مراد  او را نگذاشتند  كه 
سرمنزل آرزوها فرود آيد . چار وناچار به كنجي خزيد و سر 
به زانوي غم هجران نهاد. فراغي اين سوز و گداز را چنين 

به زمزمه گرفت: 
سرود هايم  از دست رفته است 

توگويي جان از تنم پرواز كرده است 
و «منگلي» من، با چشمان اشكبارش 

آتشي در دلم به پا كرده است 
                         (ديه جي، ص6)

وباري تيغ ستم، جگرگاه دوبرادرش را ناجوانمردانه دريد 
جراحت  اين  هنوز  ساخت.  محرومشان  حيات  نعمت  از  و 
التيام نيافته بود، كه يگانه فرزند شاعر را مرگ به كام خود فرو 
برد. حوادث ناگوار مذكور، روح حساس فراغي را دستخوش 
ساخت.  آگنده  حسرت  دود  با  را  وكالمش  نمود  طالطم 
هاي  رخداد  از  ناشي  جانكاه  ومصايب  ها  پرابلم  باوجود 
هرگزبه  باثبات  مرد  اين  افراشتة  قامت   ، مروت  بي  اجتماع 
اجتماعش  وفرهنگ،  تاريخ  شامخ  هاي  قله  از  او  نيامد  خم 
را بادقت زير نظر داشت. طبيعت و جامعه را بزرگورانه به 
داوري ميگرفت . معقول و سنجيده گام بر ميداشت .جانب 
ميتاخت. حتي در بسياري موارد بروي  ناماليمات شجيعانه 
پرابلم ها لبخندزهراگين ميزد. انسانهاي خود كامه را سرزنش 

ميكرد و ادب ميداد؛ چنانچه ميگفت: 
ايكه بر اسپ تيز پا سوار ميشوي 

و محبوب زيبا را درآغوش ميكشي
آيا خواهي توانست آنها را به همراه خود 

به دنياي جاودان ببري 
اگر با ايمان بروي، بزرگ مردي خواهي بود 

وكسي كه بي ايمان بگذرد، نامرد حقيقي است
                                        (ديه جي ، ص 10)

به  ايمان  و  عقيده  نيرومند  سالح  با  فراغي،  مختومقلي 
باب  اين  در  او   . ها رفت  اجتماعي و زشتي  بيداد  آوردگاه 
مي انديشيد كه چرا انسان مرتكب بيداد در اجتماع ميگردد 
. درحاليكه بشرخود خليفه و نايب خداوند(ج) بروي زمين 
است و همة موجودات تحت فرمان او . به گفتة موالنا جالل 

الدين محمد بلخي مبني براينكه: 
تاج كرمناست برفرق سرش
طوق اعطيناست آويز برش

جوهرست انسان و چرخ او را عرض
جمله فرع و پايه اند و او عرض

بحر علمي در نمي پنهان شده
در سه گز تن، عالمي پنهان  شده

پس هيچ انساني را بر ساير همنوعانش برتري نيست، اال 
به تقوي ، دانش و حسن سلوك. 

شفاف  سار  چشمه  از  كه  بارش  گهر  سخنان  با  فراغي 
در  نيرو  تمام  با   ، ميگرديد  سيراب  انسانساالري  و  ديانيت 
پيكار عليه زور مندان انسان ستيز ميشتافت، تا باشد آنان را 
بر سر جايشان قرار دهد. او ميگفت كه نيك و بد را هر آيينه 
پاداش و پاد افراهي درپي است. شاعر در اين راستا، تصوير 

و  داده  قرار  ما  برابر  در  كشان  ستم  و  ستمگران  از  روشني 
هوشدارش به آدرس جفا پيشه ها چنين است: 

 قطرات اشك بينوايان 
كوهها را به آتش خواهد كشيد
صخره ها را آب خواهد كرد 

و ستمگراني را كه بر بينوايان ستم روا ميدارند 
در روز محشر، ازدفتر شان ميتوان شناخت 

                                      (ديه جي ، ص 252)
همچنان سروده است كه: 

...
چه برده هايي كه در دست ستمگران

بدتر از سگان با آنان رفتار ميشود                                        
                                     (ديه جي، ص 265)

اينجا  در  زيرا  ميباشد،  دقت  شايان  نيز  او  ذيل  ابيات 
بيداگران اجتماع را به باد تمسخرگرفته است: 
از قول مختومقلي به «بيگ ها» بگوييد 

زماني خواهد رسيد كه درروشنايي كامل ماه 
كه روي ستاره گان را نيز ميپوشاند 

رسواي عالم خواهيد شد 
                                           (ديه جي، ص9)

و  ديده  را  حكام  جور  و  اجتماعي  ستم  بس  از  فراغي 
نفرت ازانها بدل داشته، بدين نكته باور مند شده كه اينچنين 
شيوه، همانا خاصيت دون صفتان و كساني ميباشد ، كه آداب 
اجتماعي و جوانمردي را فراموش نموده اند . او زينروجهت 
مخالف آنانرا برگزيده است. او در خالل اشعارش، انسانيت 
وجوانمردي را نيز ميستايد؛ زيرا جوانمرد كسي را گويند كه 
تكيه بر منافع اجتماع و ميهن داشته باشد. سود شخصي را 
بر منافع جمع ارجحيت ندهد. ايمان و ارادة خار آيين داشته 
باشدو از همين قبيل ها . شاعري در اين مورد سروده است: 

جوانمردي از كار ها بهتر است
جوانمردي از خوي پيغمبر است
دوگيتي بود بر جوانمرد راست

جوانمرد باش و دو گيتي تراست 
نقطة مقابل فتوت و جوانمردي، در واقع  خصلتي است 
كرامت  و  اجتماعي  ارزشهاي  مغاير  و  پسند  نا  خسيسانه، 
انساني. اين عادت و روش ناميمون يعني نامردي را فراغي 
از  نقاب  ميكند.  تشهير  را  مذكور  دارنده صفت  و  نكوهيده 
چهره اش برميدارد و رسواي عام و خاصش ميسازد. به اين 

ابياتش نگاه كنيد: 
نامرد اگر رييس قبيله يي شود 

دست و پايش را گم خواهد كرد
                                    (ديه جي، ص255) 

و جالب اينكه ميگويد: 
اما نامرد تا بوي حادثه يي را مي شنود 

بي درنگ به پناهگاهي مي گريزد                                     
                                     (ديه جي، ص255) 
 وباري فراغي درخطاب به خويشتن سروده است: 

مختومقلي! چرخ روزگار خواهد چرخيد 
وتو زماني، سودايي را كه دچار آني خواهي شناخت 

براي نامرد ايل و سرزمين معنايي ندارد
                                       (ديه جي، ص 256) 

مختومقلي فراغي نه تنها روي نابساماني هاي اجتماعي 

انصاف و مردانه گي اشخاص  نابخردانه و دوراز  و عملكرد 
وگروهكها انگشت انتقاد گذاشته وبا شديد ترين لحن ايشانرا 
اشخاص  سود  به  كه  زمان  گردش  از  آنكه  حال   . ميكوبد 
بد ونامرد حركت ميكند، شكوه ها دارد. زيرا همين گردش 
دوران «يكي را ميدهد صد ناز ونعمت» اما هزاران تن ديگر 
فراغي  وسادة  زيبا  مضمون  خون»  در  آغشته  جو  را«قرص 

خود اينك مؤيد گفته هاي ماست: 
يكي ناني براي خوردن نمي يابد 

يكي جا براي انباشتن 
يكي جامة ساده نمي يابد 

اما يكي در پي شال ترمه است
                                 (ديه جي، ص9) 

ويا: 
چه كسان حله ها در پوشيده اند 

چه كسان از جامة ساده محرومند 
چه كسان گوهر مي اندوزند 

چه كسان تن به جبر داده اند 
چه كسان نافرمان

                     (ديه جي، ص266- 267) 
و اينك راز ديگري را نيز چنين آفتابي ميسازد: 

چه كساني تا جهاي طاليي بر سرشان 
چه كسان ، سائالني نيازمندند 

يكي ناني براي خوردن نمي يابد 
يكي جا براي انباشتن 

مصيبت دوران نه تنها پنجه به سوي فراغي دراز نموده 
بود . در حاليكه بسا از شعراي زبان دري نيز از كجروي هاي 
چرخ ناليده اند. مسعود سعد سلمان را همين گردش دوران، 
از اوج شادماني، به خاك سياه قرار داد؛ چنانچه عمري را در 
زندانهاي تاريك سو، ناي و دهك به خواري و زاري گذرانيد 
. ناصر خسرو بلخي را آوارة درة همگان ساخت . از همين 
قبيل چندين فرزانه ديگر را نيز. گويا بدينترتيب شهد حيات 
نبرد  فراغي  به شرنگ ساخت.  مبدل  را دركام شان روزگار 

خود را با فلك كينه توز اينطور آغاز نموده است: 
بر دلم ماند كه ستيزي با تو آغاز كنم 

يا تو مرا برزمين زني 
يا من سر از تنت جدا سازم 

و يا دربازار 
چون استخواني پيش پاي سگان بيندازمت

                             (ديه جي، ص ص211- 212) 
سخنش  روي  درواقع  كه  فراغي  مخاطب  اين  با  همراه 
«انسان» من حيث كل ميباشد، نبشته خويش را حسن ختام 
مي بخشيم. او در  اين ابياتش باز هم ازجفاي فلك ياد مينمايد: 

اي انسان ! 
ازآن روز كه پا به اين دار عدم گذاشته يي 

از دست فلك چه كشيده يي 
جز خواري وزاري ...

                                           (ديه جي، ص265)
                      .......................... 

 منبع 
  http://gulzad.blogfa.com/cat-26.aspx    : 

ويژه 282 - مين سالگرد ميالد مختومقلى فراغى

ماغتئغولی پراغئنئنگ ٢٨٢ - نجی يئل دابارسئنا حاصالنان 
يؤريته ٤ صاحئپا

سال هجدهم ـ  شماره سال هجدهم ـ  شماره 474474ـ  شنبه ـ  شنبه 1919  ارديبهشت ماه   ارديبهشت ماه 13941394 ريال ريال  


