
به نام خداوند عشق و زيبايى ، به نام خداوند 
ى  نتيجه  موجود  هر  وجود  كه  دانايى  و  محبت 

جود اوست.
مظهر زيبايى، دوستى و كشش به سوى جمال 
«هنر» است و موسيقى به عنوان پاك ترين و شفاف 
ترين آينه ى فرهنگ جايگاه وااليى دارد كه رسالت 
آن را هنرمندان واقعى در طول تاريخ بر دوش كشيده 
موسيقى  قدمت  هنرى،  هاى  پژوهش  طبق  اند. 
بوده است. بر روى زمين  پيدايش بشر  با  همگام 
«آيديم  فرمايند:  مى  «غايبى»  تركمن  نامى  شاعر 
باردير. دوراندن  آتا  آدام   ، ديمانگ  يامان  سازا 
ترجمه: نگوييد كه ساز و آواز بد است ، چرا كه 
همگام با خلقت حضرت آدم (ع) موجود بوده است.»
فالسفه ى قديم نيز بر اين عقيده بوده اند كه اصل 
موسيقى به زمين تعلق ندارد و از افالك است و 
انعكاس اصوات روح  الحان ساده ى زمينى،  اين 
انگيز ملكوتى و نغمات فلكى است كه به شيوه ى 
الهامات در اذهان صاحبان بصيرت و معرفت پديد 
آمده و توسط آنها به جوامع بشرى آموخته شده 
آسمانى  الحان  به  را  زمينى  موسيقى  تشبيه  است. 
مى  سهولت  به  ايران  بزرگ  عرفاى  گفتار  در   ،
اند: فرموده  موالنا  حضرت  چنانچه  يافت،  توان 
ناله ى تنبور و بعضى سازها    ،      اندكى ماند بدان آوازها
خصوص  در  ميحال  قاضى  محمود  پروفسور 
اتيمولوژى واژه ى ساز مى نويسد: واژه ى ساز در 
زبان هاى تركى با واژه ى «ساز» در زبان فارسى ، 
اشتراك لفظى دارد ولى از يك ريشه نيست. واژه 
  onomatopoeia)ى «ساز» در تركى – تركمنى
خصوص  در  است.  صوتى)  تسميه  يا  آوا  نام 
كه  كنيم،  اشاره  بايد  تركمنى  زبان  در  «ساز»  واژه 
برخورد  در  كه  است  صدايى  از  ملهم  واژه   اين 
باد  با «نيزار» حاصل مى شود. به «نيزار» در زبان 
تركمنى «قاميشليق» و همينطور «سازليق» گويند و 
واژه ى «سازليق» و «ساز» هم ريشه هستند. واژه 
از  ديگر  برخى  در   ، تركمنى  زبان  در  «ساز»  ى 
سازميق سازاقليق   ، سازاق  در  جمله  از  ها  واژه 
گروهى  است.  رفته  كار  به  و ... نيز  (هارمونى) 
النهرين  بين  را  موسيقى  خاستگاه  پژوهشگران  از 
تمدن  داراى  النهرين  بين  در  كه  قومى  دانند.  مى 
درخشان بوده و خط را اختراع كردند ، سومرى ها 
بودند. سومريان ساكنان اصلى بين النهرين نبودند 
سرزمين  اين  به  دور  بسيار  هاى  زمان  در  بلكه   ،
(سومرشناس  هومل  فريتس  كردند.  مهاجرت 
مركزى  آسياى  تركان  با  را  ها  سومرى  آلمانى) 
مشترك  واژه ى  و چند صد  داند  مى  خويشاوند 
تركمنى و سومرى را ذكر مى كند. دكتر  تركى – 

الواح  در  موجود  نقوش  نويسد :  مى  زاده  محمد 
سومرى ، حكايت از شكل آغازين قوپوز (نوعى 
بخشى  نوازى  قوپوز  ى  شيوه  و  دوتار)  يا  تنبور 
هاى باستانى يا بيلگه ها دارد كه قدمتى 7000 ساله 
دارند. يكى از آالت موسيقى كه در بين سومرى ها 
 Sa-Eş ،مرسوم بوده است و داراى سه تار است
) و يا (Sa-Üç  نام دارد كه قسمت اول اين واژه 
ى تركيبى يعنى «سا» واژه ى «ساز» را تداعى مى 
كند و واژه ى = Eş (Üç عدد  (3نيز در همين 
رود. مى  بكار  نيز  جديد  تركمنى  زبان  در  معنى 
ها  سومرى  بين  در  موسيقى  آالت  از  ديگر  نام 
 Algar – Surnayنام داشته كه به احتمال زياد 
با واژه ى تركمنى «سورناماق» و «سورناى» (آلت 
موسيقى) مرتبط است (به نقل از حالوق تارجان) ، 
اكنون در تركمن صحرا به نوازندگان و خوانندگان 
اطالق  «بخشى»  عنوان  تركمن  كالسيك  موسيقى 
از  بعد   ، ايران  در  ها»  «بخشى  ادبيات  شود.  مى 
اسالم در چند مقطع اوج گرفته و داراى آثار بديع 
و دلنشين از تمنيات و آرزوهاى بشرى شده است.
آفرينش   ، قراخانيان  ى  دوره  در   ، اوج  نخستين 
مجموعه ى عظيم « ديوان لغات الترك» و «كتاب 
االدراك لسان االتراك» است كه منظومه ى حزن 
دوره  به  مربوط  (افراسياب)  ارتونقا»  «آلپ  انگيز 
حكومت  دوران  به  اوج  دومين  و  آنهاست  ى 
سلجوقى»  «ملكشاه  و  ارسالن»  «آلپ  سلجوقيان 
گرانقدر  ى  مجموعه  او  امر  به  كه  گردد  مى  بر 

قورقوت آتا (دده قورقوت) تدوين شده است. 
كه  صفويان  و  قويونلوها  قره  دوران  سپس 
ادبيات بخشى ها و عاشيق ها را ايرانگير و جهان 
شمول كرد ، به گونه اى كه آثار بديع ادبيات بخشى 
ها از كرانه هاى رود سند تا دروازه هاى «وين» را 
در نورديده و به همراه قبچاق هاى دشت گنجه (م: 
و تركمن ها) به مصر رفت» (به نقل از محمد زاده) 
. ادبيات قبچاق و تركمن ها و دوران حكومت آنها 
در مصر ، كه حكومت مملوك ها نام داشته ، رشد 
مى كند. سالطين آنها نام هاى تركمنى داشتند،از 
جمله :«باى بارس «و آق قوش و قاييت باى و. ...

كتاب  شده  خلق  دوره  دراين  كه  آثارى  از  يكى 
قدمت  سال   850 حدود  كه  دارد  نام  »ترجمان» 
قبچاقى  به  عربى  ى  نامه  واژه  كتاب  اين  دارد. 
به شكل  آن  در  تركمنى  زبان  و  است  تركمنى   –
«تركمانيه» آمده است .نسخه ى اصلى اين اثر در 

اليدن هلند نگهدارى مى شود.
بخشى ها زبان گوياى مردم تركمن بوده  و در 
ايامى نيز كه نگارش كتبى وجود نداشت ، رسالت 
عظيم ادامه دادن روايات ، داستان ها ، نقل ها و به 
عبارتى انتقال «ادبيات و تاريخ غير مكتوب تركمن» 
مى  محمدزاده  پروفسور  اند.  كشيده  دوش  به  را 
ادبيات عاشيق   ، انقالب اسالمى  از  بعد  نويسند : 
ها (بخشى ها) جان گرفته و شكوفاتر شده است 
و نشر حكمت و معارف ، خاصيت ادبيات بخشى 
بر  ما  هاى)  (بخشى  ها  عاشيق  اكنون  هاست. 
اساس وظيفه ى اسالمى و ملى خود ، اين بخش 
ادبيات گرانبهاى خود را گسترش مى دهند و  از 
در بعد حماسى به آفرينش حماسه هاى پرشكوه 
حراست  و  حفظ  پردازند.  مى  اسالمى  انقالب 
فرهنگ و ادبيات بخشى هاى تركمن صحرا، اين 
خنياگران حقيقت و زيبايى ، بر عهده ى مسئوالن 
ادبيات بخشى ها  فرهنگى كشور است. مجموعه 
با  ايرانى  فولكلوريك  مجموعه  ترين  حجم  پر   ،
صبغه ى حكمت اسالمى و معارف قرآنى و بسيار 
قابل توجه و اعتنا است. اهمال و سهل انگارى در 
كمك به خيزش و نهضت فرهنگى بخشى ها بى 

گمان از سوى نسل آينده بخشوده نخواهد شد.
خشك  و  سيم  خشك  و  چوب  خشك 
پوست    ،      از كجا مى آيد اين آواى دوست 

( حضرت موالنا)
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تاريخ

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

 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

اسناد سلجوقيان گواهي ميدهند به اينكه آنها زمين شخصي (ملك) و 
اموال غير منقول مختلف (اسباب) داشتند. زمينداران بزرگ از ميان قضات 
معموال از مزاياي زمان جمع آوري مالياتهاي دولتي سوء استفاده ميكردند 
اين زمينداران  متناسب با عادات و رسوم منظور شده نسبت به قانون، هدايا 

و مواجبي كه بعنوان « شادباش» داده مي شدند، دريافت مي كردند.
توده هاي مردم

يازده و  فئودال، همه سران حاكم دولت سلجوقي سده هاي  طبقه 
دوازده به حساب طبقات زحمتكش مردم عادي زندگي مي كردند. توده 
اين توليد كنندگان نعمات مادي دهقانان و پيشه وران بودند.در  اصلي 
تركيب مردم زحمتكش همچنين قشرمحنت كشيده كم بضاعت و مردم 
تهي دست وجود داشتند؛ آنها از محل كارر وزمزدي وموسمي زندگي و 
با مزدي مناسب در كارهاي ساختماني وغيره روزگار مى گذراندند [ در 
منابع سده هاي ميانه آنها تحت عنوان « اجير» و « عمله»ظاهر مي شوند، كه 

در حكم كارگر مزدور است].
بخش زيادي از مردم تهي دست بعنوان خدمه در خانه هاي ثروتمندان 
و اغنياء بكارگرفته ميشد. شمار زيادي از چنين مردم بينوا و بي بضاعت را 
تهيدستان جامعه تشكيل ميداد ، كه برحسب كار اتفاقي و صدقه اشراف 
زندگي مي كردند. در ميان اين عناصر فاقد وابستگي طبقاتي اليه اي كه در 
حفاظت شهر خدمت و در گروه هاي به اصطالح « مبارزان در راه ايمان» 

اجير مي شدند وجود داشت.
پايين ترين و محروم ترين قشر جامعه عبارت از غالمان و بردگان 
زن بودند؛ كار و زحمات آنها در عرصه هاي مختلف و بويژه در اقتصاد 
خانه بكارگرفته مي شد.گروه ويژه بردگان را غالمان يا مملوكيان تشكيل مي 
دادند كه در  اردوي نظامي سلجوقيان خدمت مي كردند.آنها وضع و جايگاه 
واقعي خود را غيرمتعارف و بلكه بردگان ممتاز يادآورمي شوند. توده بزرگي 

از بردگان براي ارتش سلجوقي در بازارهاي تركستان خريده مي شد.
به كودكان فروخته شده در برده داري اسب سواري، تيراندازي با كمان 
و شمشيربازي آموزش مي دادند. سپس تا رسيدن به سن معيني آنها را به 
تجار يا به واسطه ها- برده فروشان مي فروختند. بخش عمده بردگان و 

غالماني كه آموزش نظامي مي ديدند،توسط سلطان واال خريده مي شد.
درسده يازدهم در دوران سلجوقيان بهاي غالم پير و سالخورده حدود 
ده دينار و غالم جوان صد دينار بود. غالمان دسته هاي نظامي جداگانه 
اي را تشكيل مي دادند و گارد شخصي سلطان، دربانان و غالمان كاخ 
بودند و همچنين وظيفه محافظين مسلح عاليجنابان خود و ديگر تكاليف 

را انجام مي دادند.
پيشه وران ساده  را  اقشار زحمتكش جمعيت شهري  بخش عمده 
تشكيل مي دادند. شمار زيادي از آنها براي مدت طوالني بعنوان شاگرد 
كار مي كردند. آنها در ازاي كار سنگين خود حقوق روزمزدي يا هفتگي 
دريافت مي كردند. در اكثر موارد اين درآمدها بسختي براي « نان جو، 
سبزي و پياز» كفايت مي كرد. براي افراد پيشه ور( اصحاب صنعت)،  بويژه 

شاگردان آنها زندگي بسيار دشوار بود.
حتي اسناد رسمي اذعان مي دارند كه « همه كارهاي پيشه وران تنها 
يك هدف دارند- بدست آوردن پولي براي زندگي و فراهم كردن معاش 
براي زنان و بچه هاي خود». ظاهرا اوضاع توده ي اصلي پيشه وران، 
استادان و بويژه « مردم بازار» اين چنين بوده است. اتفاقي نيست كه آنها 
اغلب در جنبش هاي مردمي فعاالنه شركت مي كردند.پيشه وران مؤظف 
به پرداخت ماليات به خزانه دولتي بودند و وظايف مختلفي را بعهده 
داشتند. بااين وجود در منابع سده هاي يازده و دوازده تقريبا هيچ جزئياتي 

از انواع و ميزان مالياتهايى كه از آنها دريافت مي شد وجود ندارد.
تنها پاره اي فاكت هاي ضمني و تلويحي از دريافت ماليات از تجار- 
آوري  درباره جمع  مثال  بعنوان  مورد  يك  در  هستند.  آشنا  وران  پيشه 
مالياتهاي بازار براي نگهداري «پليس» شهري سخن مي رود. مسلم است 
كه اين ماليات نه تنها از تجار، بلكه ازپيشه وراني كه در بازار محصوالت 

خود را به معرض فروش مي گذاشتند، گرفته مي شد.
از طرفي در منابع سلجوقي گاهي سخن از وظايف كار پيشه وران مي 
رود، بويژه به « كار بدون مزد» (ُسخره) (11) درودگر،« كار اجباري» (فيل) 
كارگر ساختمان، كار« تعهدات» (اجبار) كارگر مزدور اشاره مي شود. از 
پيشه وران شهري همچنين در كارهاي اجتماعي مختلف بعنوان « ارتش 

چريك» (حشر) (12) استفاده مي شد. 
زندگي روزمره پيشه وران شهري و خانواده آنها وابسته به نه تنها درآمد 
ها، بلكه به شاخص قيمت هاي بازار بود. افزايش قيمتها، احتكار غله و 
نان گاهي پيشه وران را تا ورشكستگي كامل ميكشاند [ دالالن و محتكران 
بهره برداري مي كردند از هر فرصت مناسب براي افزايش قيمتهاي بازار].

موقعيت اقشار زحمتكش شهري در خشك سالي ها، هنگاميكه گراني 
شديد هجوم مي آورد بشدت وخيم تر مي شد. بويژه بالياي سخت در 
سالهاي قحطي بر سر آنها مي آمد، كه به مرگ و مير بسيار و فرار ساكنان 
از شهرها منجر مي شد. در منابع سده هاي يازده و دوازده به اندازه كافي 
از اين چنين حقايق غم انگيز موجود است.  براي مثال ابن اثير، گزارش 
مي دهد كه درسال 1138 در خراسان افزايش طوالني مدت قيمتهاي نان و 
غالت كه منجر به گرسنگي شديد شدند، رخ داده است. جمعيت از شهرها 
گريخته، ساكنان آن سگ ها وگربه ها را مي خوردند. گراني شديد در 
خراسان و برخي مناطق مجاورپس از يازده سال ديده شد. در سال 1149 
دوباره افزايش قيمت آذوقه و خواربار كه ناشي از خشكسالي وحشتناك 

بود، آغاز شد.
در سده هاي يازده و دوازده در شهرها و روستاهاي تركمنستان درصد 
قابل توجهي از جمعيتي كه در نهايت نيمه گرسنگي و نكبت بسر مي 
بردند، وجود داشت. برطبق دين اسالم و شريعت آنها مي بايستي «صدقه» 

- براي مردم فقير- دريافت مي كردند. 
حاكمان سلجوقي ضمن تالش به كاهش دادن نارضايتي توده هاي 
محروم، كمك هاي مالي و اعانات هرساله را براي تهي دستان و فقرا انجام 
مي دادند. در زمان سلطنت ملك شاه صدقه به مبلغ چهار هزار دينار: به 
هرشهر هزار دينار- در بلخ، مرو، هرات و نيشابور توزيع شد. در زمامداري 
آلپ ارسالن به نفع تهيدستان و فقرا همچنين مهماني داده مي شد، و براي 

اين امر تا پنچاه گوسفند قرباني مي كردند.
اين گونه كمك هاي مالي و مهماني ها مردم فقير در شهرها را بسوي 
خود مي كشاند، اما نميتوانست آنها را از زندگي نيمه گرسنه نجات دهد.
[ اعانات براي فقرا و تهيدستان شهرها همچنين از طريق توزيع نان و غله 
انجام مي شد. درسال 1069 در بغداد، براي نمونه ده هزار رطل (13) 
نان، 22 راس دام و2300 درهم توزيع شد]. درسده هاي يازده و دوازده 
درشهرهاي خراسان، گرگان و خوارزم، مانند ديگرشهرهاي شرق كشور، 
فقرا و گدايان بسيارزيادي وجود داشتند. مورخين فئودالها آنها را «آواره 
گان» (عياران)، « سفلگان» (اوباش)،«دغلكاران» ( رنود- رندان) وبه ديگر 
نام هاي حقارت آميز مي نامند. اينگونه مردم محروم و بي نوا در بيهق، 
نيشابور، مرو،خسروجرد، سرخس وبويژه درتوس كم نبودند. (ادامه دارد)

اخبار استان

 ۱۱۰روستای گنبد گازرسانی می شود

توركمن نيوز- اخبار گنبد :رئيس اداره گاز شهرستان گنبدكاووس از 
گازرسانى به 110 روستاى شهرستان تاكنون خبر داد.

توركمن نيوز به گزارش خبرگزارى فارس از گرگان به نقل از روابط 
كرد:  اظهار  منتظرى  محمدحسين  گلستان،  استان  گاز  شركت  عمومى 
به تعداد 110  تاكنون  از مجموع 160 روستاى شهرستان گنبدكاووس 

روستاى شهرستان گازرسانى شد.
وى افزود: از بين 50 روستاى فاقد گاز شهرستان گنبدكاووس به 
جز دو روستا كه جمعيتى كمتر از 20 خانوار دارند بقيه روستاها مشمول 
اجرا خواهند  اولويت  برابر  ان شاءاهللا  طرح هاى گازرسانى مى شوند كه 

شد.
رئيس اداره گاز شهرستان گنبدكاووس تصريح كرد: در حال حاضر 
عمليات گازرسانى به شش روستاى گنبدكاووس در دست اجرا مى باشد 
ضمن اينكه اقدامات مطالعاتى براى گازرسانى به 16 روستاى ديگر اين 

شهرستان نيز آغاز شده است.
اين  به  گازرسانى  براى  نياز  مورد  اعتبارات  همه  كرد:  اظهار  وى 
روستاها تامين شده است و در اين باره هيچ گونه مشكل مالى و اعتبارى 

وجود ندارد.
و  استان  مسئوالن  خوب  بسيار  همكارى  از  تقدير  ضمن  منتظرى 
اين  با  را  همكارى  نهايت  همچنان  تا  داشت  درخواست  شهرستان، 
و  الزم  مجوزهاى  اخذ  و  موجود  ادارى  موانع  رفع  زمينه  در  شركت 
آزادسازى مسير عبور لوله گاز يارى رسانند تا انشاءاهللا وقفه اى در روند 

اجراى پروژه هاى گازرسانى به وجود نيايد.
عزيز  مشتركان  همه  از  خاتمه  در  گنبدكاووس  گاز  اداره  رئيس 
شهرستان تقاضا كرد نسبت به واريز به موقع صورت حساب گاز بهاى 
توسعه  همچنين  و  گاز  جريان  استمرار  در  خللى  تا  كنند  اقدام  خود 

گازرسانى به وجود نيايد .

تأملى پيرامون موسيقى تركمن
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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تشكر از يك انتصاب شايسته
ترين  صميمانه  بجاست 
به  تقديم  را  لحظات 
كه  كنيم  كسانى  تدبير 
بار  تا  اند  شده  برآن 
فرزندان  از  يكى  ديگر 
مرز  اين  مدير  و  باتدبير 
هدايت  بتواند  بوم  و 
 . بگيرد  عهده  بر  را  گنبدكاووس  مركزى  بخشدارى 
بجاست ضمن  قدردانى از آقاى مهندس حسين رضايى 
انتصاب جناب آقاى حاج احمد آدينه را كه باعث شور 
جمهورى  مقدس  نظام  به  خدمتگذاران  همه  شعف  و 
اسالمى ايران گرديد را به مردم عزيز و شريف منطقه به 
ويژه بخش مركزى گنبدكاووس تبريك عرض نماييم . 
شوراى اسالمى بخش مركزى ، شوراى روستاهاى بخش 
مركزى ، شركت تعاونى دهياران و متصديان امور مالى 

بخش مركزى شهرستان گنبدكاووس

      • مالعاشور قاضى

دعوت عمومى به نشست ادبى چادر 
كوموش دپه در آق توقاى

   چادر فرهنگى ادبى كوموش دپه به مانند 
حضور  با  نيز  امسال  گذشته،  هاى  سال 
و  فرهنگ  نظران  صاحب  و  عالقمندان 
خواهد  برپا  توقاى  آق  در  تركمن  ادبيات 
روز  خود  سابق  محل  در  چادر  اين  شد. 
كليه  پذيراى  و  مستقر   94/2/24 شنبه  پنج 
مختومقلى  بشريت؛  بزرگ  متفكر  مشتاقان 

فراغى خواهد بود. 
    براساس برنامه ريزى جمعيت فرهنگى 
ادبى  نشست  چادر  دپه،  كوموش  هنرى  و 
اين شهر از صبح در جوار مرقد پدر ادبيات 
تركمن داير و از بعدازظهر تا زمان صرف 
باشئنئنگ  (چاى  محفلى  هاى  نشست  شام 

گوررونگى) برگزار مى شود. 

٢٢ ارديبهشت کوموش دپه ميزبان ٢٨٢-مين 
سالگرد بزرگداشت مختومقلی

از  گميشان  فرماندار   
بزرگداشت  مراسم  برگزاري 
 22 در  تركمن  شهير  شاعر 

ارديبهشت ماه خبرداد.
هماهنگي  جلسه  دومين   
بزرگداشت  مراسم  برگزاري 
مختومقلي فراغي صبح امروز در 

فرمانداري گميشان برگزار شد.
تمام  به  متعلق  و  جهاني  شاعر  يك  مختومقلي  گفت:  گميشان  فرماندار 

بشريت است.
وي ادامه داد: اين شاعر بزرگ عاشق ائمه اطهار و خصوصا حضرت علي 
(ع) بوده است و بيش از 420 بيت شعر در مدح ايشان سروده است و مطالعه 

اشعار سعدي و فردوسي از ديگر خصوصيات اين شاعر نامي است.
ضمير افزود: بايد نسل جوان را با انديشه هاي بزرگ مختومقلي آشنا كنيم 

، زيرا اكثر شعرهاي ايشان مطابق با زمان و دوره امروز ماست
فرماندار گميشان در پايان گفت: همايش بزرگداشت مختومقلي در تاريخ 
برگزار  آخوند  جان  عبدي  آموزي  دانش  كانون  سالن  در   94 ارديبهشت   22

مي شود.
منبع: ساحل گميشان


