
بررسي ساختار قلعه هاي متصل به 
ديوارتاريخي قزل آالنگ 
در فصل هفتم کاوش ها

 هفتمين فصل پژوهش هاي باستان شناسي ديوار تاريخي گرگان با 
همكاري هياتي از باستان شناسان بين المللي و به سرپرستي ابرهارد سوئر 
و حميد عمراني ركاوندي با هدف بررسي ساختار قلعه هاي متصل به 

اين ديوار آغاز شد.
 جبرئيل نوكنده مدير پروژه پژوهش هاي باستان شناسي ديوار بزرگ 
گرگان روز چهارشنبه در خصوص اين كاوش ها گفت: هيات دانشگاه 
فرهنگي و گردشگري  ميراث  پژوهشگاه  با  اي  تفاهمنامه  ادينبورگ طي 
هفتمين فصل از پژوهش هاي باستان شناسي را در ديوار بزرگ تاريخي 
گرگان درحالي آغاز كرد كه اين كاوش ها تا 15 آذرماه سال جاري ادامه 

دارد.
او كاوش هاي اين فصل را بررسي ارتباط ساختار قلعه هاي متصل به 
ديوار گرگان بيان كرد و افزود: در اين كاوش ها كه با همكاري پژوهشگراني 
و  ايتاليا  كانادا،  جنوبي،  آفريقاي  گرجستان،  روسيه،  آلمان،  كشورهاي  از 
فرانسه انجام مي شود، گمانه زني قلعه شهرهاي وابسته به ديوار گرگان انجام 
خواهد شد.به گفته نوكنده، اين قلعه شهرهاي وابسته به ديوار تاريخي گرگان 

شامل گبري قلعه، دشت قلعه و قلعه پل گنبد كاووس است
اين باستان شناس گلستاني اضافه كرد كه همچنين در اين فصل از 
شناسي،  باستان  جانور  ژئوفيزيك،  مطالعات  گرگان،  ديوار  هاي  كاوش 
گاه نگاري، گياه باستان شناسي، مطالعات معماري و شهرسازي و مطالعه 
باستان شناسي منظر با تغيير تصاوير هوايي و ماهواره اي انجام مي شود.
مدير پروژه پژوهش هاي باستان شناسي ديوار بزرگ گرگان ادامه داد: عالوه 
بر مطالعات داده هاي حاصل از كاوش هاي باستان شناسي، مطالعه ساختار 
خندق هاي قلعه شهرها با خندق هاي متصل به ديوار گرگان نيز مورد 

بررسي قرار مي گيرد.
سيستم  و  آبي  هاي  سازه  بررسي  كه  كرد  تاكيد  همچنين  او 
شناسي  باستان  هاي  كاوش  و  گرگان  بزرگ  ديوار  آبرساني  هاي 
شود. مي  محسوب  ها  كاوش  از  فصل  اين  ديگر  اهداف  از  آب  زير 
به گزارش ايرنا ديوار بزرگ گرگان يا ديوار سرخ در متون قديمي با عنوان 

مار سرخ مطرح شده است، يكي از سه ديوار تاريخي جهان مي باشد.
سد  انوشيروان،  سد  اسكندر،  سد  نامهاي  با  تاريخي  ديوار  اين 
تركمني)  زبان  آالن(به  و  آالنگ  قزل  ييالن،  قزل  دفاعي،  ديوار  فيروز، 
است. شده  نگارش  ها  سفرنامه  و  تاريخي  جغرافياي  منابع  در  نيز 
طول ديوار بزرگ گرگان در حدود 200 كيلومتر و عرض آن بين 2 تا 10 
متر بوده كه با مصالح آجر به ابعاد 10×40×40 سانتي متر ساخته شده است. 
اين ديوار در طول مسير خود داراي تاسيسات وابسته نظير خندق، زنجيره 
اي از قلعه ها، كوره هاي آجرپزي، سد، كانال هاي هدايت آب بوده است. 
از نظر شرايط زيست محيطي در دو بخش كوهستاني و نيمه بياباني جاي 
دارد و به لحاظ موقعيت جغرافيايي به فاصله اندكي از گرگانرود و در امتداد 

آن (بخش اعظم آن در ضلع شمالي رودخانه) واقع بوده است.
تا  خزر  درياي  شرقي  هاي  كرانه  از  تاريخي  ديوار  بقاياي  امروزه 
ارتفاعات و دره هاي البرز شرقي در دامنه بيلي كوه (پارك ملي گلستان 
نزديك روستاي زاو در شمال شرقي شهرستان كالله) قابل مشاهده است.
كالله،  هاي  شهرستان  حوزه  در  اثر  اين  نيز  سياسي  جغرافياي  منظر  از 
گنبدكاووس، آق قال و بندرتركمن قرار مي گيرد، به استناد برخي منابع 
جغرافياي تاريخي اين ديوار در شرق تا مرو ادامه داشته است هرچند بررسي 
صحت اين مطلب مستلزم انجام بررسي هاي ميداني باستان شناسي در 
منطقه مي باشد. پيشتر تاريخ ساخت ديوار گرگان را به دوره اشكاني نسبت 
مي دادند ،اما مطالعات پژوهشي و آزمايشگاهي انجام شده در سال هاي 
از  به منظور جلوگيري  اين ديوار در دوره ساساني و  اخير نشان داد كه 
هجوم اقوام شمالي احداث شده است. ديوار بزرگ گرگان يكي از با شكوه 
ترين موانع دفاعي است كه تا به حال بنا شده و يكي از پيشرفته ترين آثار 
در دوره ساساني (486- 429 پس از ميالد) بوده است كه به منظور رفاه 
و آسايش اهالي دشت گرگان در قرن پنجم ميالدي احداث شده است. 
ديوار يا در حقيقت مجموعه ديوار هاي چين كه در قرن سوم پيش از ميالد 
بنا شده اند خشتي بوده اند و ديوار دفاعي گرگان پس از ديوار بزرگ چين 
به طول 6352 كيلومتر و ديوار ليمس آلمان به طول 548 كيلومتر سومين 

ديوار تاريخي جهان به لحاظ طول محسوب مي شود.
جديدترين تحقيقات حاكي از وجود سه پادگان در يكي از قلعه هاي 
ديوار گرگان و شواهدي مبني بر وجود بناهاي مشابه در ساير قلعه ها است.
سابقه پژوهش هاي باستان شناسي ديوار گرگان به ژاك دمورگان مي رسد، وي 
در سال  1275ه. ش قسمتي از مسير ديوار را روي نقشه ترسيم نمود، پس از او 
آرنه كاوشگر شاه تپه در سال 1311 پژوهشي را روي اين ديوار تاريخي انجام داد.
سپس اريك اشميت در سال 1316 بر اساس نقشه ترسيمي آرنه با پرواز بر 
فراز دشت گرگان از بقاياي ديوار تاريخي از درياي مازندران تا كوه هاي 

پيشكمر عكس هاي هوايي تهيه نمود.
پژوهشگران مذكور در گزارش هاي خود ديوار گرگان را به نام سد 
سكندر معرفي نموده اند، در دهه 1350 ه.ش دكتر محمد يوسف كياني 
كاوشگر شهر تاريخي جرجان همزمان پژوهش هاي ميداني را بر روي ديوار 

تاريخي شروع نمود.
وي با پرواز بر روي مسير ديوار و مطالعه عكس هاي هوايي، بقاياي 
و  نمود  بررسي  پيشكمر  هاي  كوه  تا  مازندران  درياي  از شرق  را  ديوار 
توانست 33 قلعه وابسته به ديوار را شناسايي كرده و بر روي نقشه بياورد.
تپه  قراول  روستـاي  در  ديوار  هاي  قلعه  از  يكي  روي  بر  همچنين  او 

گنبدكاووس كاوش باستان شناسي انجام داد.
اثر  اين  ايران،  گردشگري  و  دستي  صنايع  فرهنگي،  ميراث  سازمان 
ارزشمند را در تاريخ  29/4/1378در فهرست آثار ملي كشور به شماره 
2345 به ثبت رساند و آن را به عنوان يكي از پروژه هاي بلند مدت خود 

تعريف نمود
اهداف اين پروژه شامل بررسي بيشتر ديوار گرگان به منظور آشكار 
ساختن نقش و جايگاه آن در ميراث فرهنگي ايران و حفاظت، بازسازي و 

احياي فرهنگي آن است
از سوي ديگر ابراهيم كريمي مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري گلستان امروز از روند فصل هفتم پژوهش هاي باستان شناسي 

ديوار بزرگ گرگان ديدن كرد.
براساس اعالم اين اداره كل، كريمي در اين بازديد با اشاره به ارزش 
انگيز  شگفت  آثار  از  يكي  گرگان  بزرگ  ديوار  گفت:  اثر  اين  تاريخي 
معماري پيش از اسالم به شمار مي آيد و هم اكنون از سوي سازمان ميراث 
ايران به عنوان يكي از گزينه هاي  فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
است. مطرح  جهاني(يونسكو)  ميراث  آثار  فهرست  در  ثبت  براي  اصلي 

استان مرزي گلستان 
واقع در شمال ايران 
با يك ميليون و 850 
هزار نفر جمعيت با 
توجه به جاذبه هاي 
تاريخي  و  طبيعي 
استانهاي  از  بسيار 
گردشگرپذير كشور 
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3جامعه و فرهـنگ جامعه و فرهـنگ           
با گروه هاي مجازي

معلم و شاگرد؛  درد مشترک
هر شب بعد ازمدرسه، مجبورم تا دير وقت دستفروشي كنم. چون 
وضع ماليمان خراب است و بايد خرج خانه را در بيارم. آن شب هم 
مثل هميشه، كنار خيابان مشغول دستفروشي بودم. اواخرشب، ماشيني 
جلوي بساطم ايستاد و از من قيمت اجناسم را پرسيد. با تعجب ديدم 
«معلم ادبياتم» است. خيلي خجالت كشيدم. نمي خواستم معلمم من را 
در اين حالت ببيند. اما آقا معلم با لبخند گفت: «جوون، خسته نباشي، 
يادت نره انشاي فردا رو بنويسي». عنوان انشايمان اين بود: «بهترين 
آرزوي شما چيست؟» گفتم: «آقا يادم نميره». صبح در كالس اين انشا ء 
را خواندم: «بهترين آرزويم اين است كه هيچ دانش آموزي مجبور نباشد 
به خاطر فقر، شبها در خيابان دستفروشي كند و مادرش هم رختهاي مردم 
را بشويد؛ اي كاش پدر هيچ بچه اي بيمار نباشد و شبها گرسنه نخوابد، 
و موضوعاتي از اين قبيل. بعد از تمام شدن انشايم، آقا معلم، دفترم را 
گرفت تا نمره ام را بدهد. ديدم نمره 20 داده و زير آن نوشته: «من هم 
آرزو دارم كه هيچ معلمي به خاطر عقب افتادن كرايه خانه، سه شيفته كار 
نكند و تا نيمه هاي شب مجبور به مسافركشي در خيابانها نباشد و دائم 
از اين نترسد كه در اين وضعيت با شاگردهايش روبه رو شود. اي كاش، 
هيچ معلمي آخر شب با جيب خالي به خانه نرود و شرمنده چشمان 

فرزندانش نباشد» و از اين قبيل.
بعد از ديدن دفترم، تازه فهميدم كه درد من و آقا معلم يكيست. تازه 
فهميدم آقا معلم، آن وقت شب در خيابان چه كار مي كرد. تازه فهميدم 
اين كه بعضي وقتها معلمهايمان سر كالس نمي آيند و بچه ها مي گويند 

معلم ها اعتصاب كردند يعني چه؟
به نقل از گروه تلگرامي تركمن صحرا

يادداشت هفته

* اراز محمد سارلي

1
استقالل تركمنستان در 27 اكتبر 1991 به وقوع پيوست . در چنين 
روزي كشور تركمنستان روي نقشه جهان پديد امد و از يوغ 70 ساله 
استعمار شوروي آزاد شد. هنور ربع قرن از استقالل اين كشور نگذشته 
يافته بزودي  استقالل  است ولي تركمنستان همانند ديگر كشورهاي 
راه هاي پيشرفت اقتصادي و تجارت و عمران را يافته است. برخي 
از نشريات كشوري و رسانه هاي استاني عمدتا مجازي به تشريح و 
ارزيابي 24 سال روابط ايران و تركمنستان پرداختند.بدين ترتيب نقاط 
ضعف و قوت اين روابط و بسترهاي جديد عنوان گرديد. بلكه با ارائه 
تصوير روشن از تعامالت همه جانبه دو كشور در شرايط كنوني موجب 

تحكيم و بسط همكاري هاي ايران و تركمنستان گردد.
2

انتشار خبر وجود بيماري كرونا در فضاي مجازي در طول هفته 
موجب نگراني اهالي استان گلستان بويژه بندر تركمن گرديد. در پي 
اين شايعات مسئوالن بهداشتي انكار و منابع غير رسمي اصرار داشتند 
كه در بيمارستان بندر تركمن يكي از حاجيان مكه مبتال بوده است و 
با  اند. اين موضوع سرانجام  يكي دو نفر هم احتماال بدان مبتالشده 
توضيح مسئوالن بهداشت استان مبني بر كنترل وصعيت و خطرناك 

نبودن موضوع شفاف سازي گرديد. 
3

بزرگداشت ياد شهداي منا در گنبد كاوس برگزار شد. در جريان 
اهداف برگزاري چنين مراسم مهمي قرار نگرفتيم اما مي توان حدس 
زد كه زنده نگه داشتن ياد و خاطر آنان و همراهي با آالم بازماندگان از 

اهداف اساسي اين مراسم باشد. 
اميدواريم اين مراسم كمك كرده باشد تا در باره ي پيگيري وضع 
و  استاني  مسئوالن  طرف  از  شايسته  اقدامي  هم  منا  حادثه  مفقودان 
كشوري صورت پذيرد. يكي از مفقودان فرماندار بندر تركمن خانم 
نازقليچي است كه طي اين هفته با حضور معاون وزير كشور در منزل 
ايشان از خانواده وي دلجويي و تفقد شد. اقاي كر همسر ايشان نيز 
خواستار پيگيري وضعيت نا معلوم و گزينه هاي احتمالي مانند زنداني 

بودن همچون ديپلمات هاي ديگر گرديد.
4

به موازات فعاليت هاي انتخاباتي در شهرهاي مختلف استان گلستان، 
برخي از نمايندگان كنوني مجلس با راه اندازي تلگرام به تشريح فعاليت 
هاي خويش مبادرت كرده اند. در كنار آن ياري گيري انتخاباتي براي 
راهيابي به مجلس خبرگان نيز پر رنگ تر شده است. فعال از آيت اهللا 
نور مفيد به عنوان پاي ثابت در رقابت مجلس خبرگان نام برده مي شود. 

5
 در روز عاشورا تركمنان مراسم سنتي خود را با شكوه تمام برگزار 
كردند. اين مراسم از لحاظ شكل اجرا با آنچه كه در محافل اهل تشيع 
رخ مي دهد متفاوت است با اينكه هدف هر دو فريقين يكي است. آنهم 
گراميداشت نوه ي پيامبر اكرم و يادانش مي باشد. علي رغم آن برخي 
رسانه ها به انعكاس اخبار و تصاويري از تركمنان مبادرت نمودند كه 
الزاما مورد تاييد علماي اهل سنت نبود. در واقع رسانه ها نبايد در صدد 
يك شكل نمودن مراسم ها باشند بلكه مي بايد به اين نكته توجه نمايند 
كه وجود تفاوت و تنوع و احترام به آنان خود به همگرايي بيشتر منجر 

خواهد. 
 6

در حوزه ي فعاليت هاي ادبي از چند نكته مهم مي بايد باد كرد. يكي 
انتشار فايل هاي صوتي شاعر جوان تركمن توي محمد ايازي است كه با 

اشعار و صداي گيراي خود موجب جلب توجه شدند. 
همچنين يوسف قوجق از نويسندگان تواناي تركمن در رسانه ملي 
كشور چندين برنامه داشتند كه آخرين مورد آن برنامه قصه ظهر جمعه 

بود كه به خوانش اثر داستاني خود پرداختند. 
7

و مورد اخير اينكه كتاب مختومقلي در قطع رقعي منتشر گرديد. در 
اين كتاب تعداد 26 شعر مختومقلي به زبان فارسي توسط استاد جوان 
و فعال دكتر مرشدي ترجمه و توضيح داده شده است. وي عضو هيات 

علمي دانشگاه واحد گرگان و مركز گميشان مي باشد.
به نقل از گروه تلگرامي فراغي

گزارش فرهنگي

ياد  به  را  آدم  ناخودآگاه  كتاب  عنوان     
رمان هاي عاشقانه مي اندازد. اما با ديدن نوشته 
ارتش سرخ  اشغال  "مازندران و گرگان در  ي 
1325-1320 " در ذيل عنوان اصلي، متوجه مي 
شويم كتابي تاريخي است. اين كتاب، مقطعي 
مازندران و  يعني 5 سالي كه  تاريخ معاصر  از 
بررسي  را  بوده  ارتش سرخ  اشغال  در  گرگان 
و  اسناد  سازمان  كتاب،  اين  ناشر  است.  كرده 
است.  ايران  اسالمي  جمهوري  ملي  كتابخانه 
آن  پژوهشگران  و  كاركنان  از  خود  نويسنده 
سازمان مي باشد. به همين جهت اسناد فراواني 
در دسترس او بوده است. وي عالوه بر اسناد 
آن سازمان همچنان كه خود در مقدمه گفته، از 
شوراي  مجلس  اسناد  مركز  و  موزه  كتابخانه، 
ايران،  جمهوري  رياست  اسناد  مركز  اسالمي، 
مركز اسناد انقالب اسالمي، اداره اسناد و تاريخ 
موسسه  و  خارجه  امور  وزارت  ديپلماسي 
كرده  استفاده  ايران  معاصر  تاريخ  مطالعات 

بسنده  اسناد  به  نويسنده  است. 
داستان،  به كتاب هاي  نكرده حتي 
با  مرتبط  اشعار  ديوان  و  خاطرات 
نيز اشاره كرده است. عالوه  وقايع 
بر همه ي اين ها، تحقيقات ميداني 
بازماندگان  با  و  داده  انجام  نيز 
كه  هايي  شخصيت  از  بسياري 
مصاحبه  آمده،  كتاب  در  نامشان 

كرده است.
يك  و  بخش   10 از  كتاب    
سخن پاياني تشكيل شده است:    

  در بخش اول با عنوان "ميراث 
برجاي مانده" به سال هاي قبل از 
تصرف  و  غصب  ي  نحوه   1320
رضاشاه،  توسط  مالكين  امالِك 
تشكيل  و  معترض  مالكان  تبعيد 
اداره ي امالك اختصاصي، تاسيس 
آمدن  و  آهن  راه  و  ها  كارخانه 
شهرهاي  به  آذري  ترك  مهاجران 

صنعتي مثل شاهي و بهشهر پرداخته است. 
بخش 2 در مورد هجوم ارتش سرخ و نحوه 
توضيح  مفصًال  مازندران  و  گرگان  اشغال  ي 

داده شده است.
افرادي  گري  ياغي  و  طغيان  به   3 بخش   
كه بر اثر ضعف نيروهاي ژاندارمري و ارتش، 
سر به طغيان و تمرد زده بودند، اختصاص داده 

شده است. 
زمين  مالكيِن  اعتراضات  به   4 بخش  در 
از دست داده و بخش 5 و 6 در مورد گذران 
مي  كارگران  خروش  و  زندگي  بار  مشقت 

پردازد.
 بخش 7 به فعاليت هاي نيروهاي اشغالگر 
شوروي در منطقه ي تحت نفوذ خود پرداخته، 
تاسيس  به   9 و   8 هاي  بخش  در  همينطور  و 
و  خراسان  افسران  قيام  ايران،  ي  توده  حزب 
... پرداخته  است. در بخش 10 تاسيس حزب 
دمكرات تحت رهبري قوام و درگيري هاي بين 
 ... و  توده  با حزب  دموكرات  هواداران حزب 

مفصًال گزارش شده است.
   در سخن پاياني، نويسنده مروري اجمالي 
به سال هاي اشغال مازندران و گرگان توسط 
جمع  يك  واقع  در  داشته،  شوروي  نيروهاي 
بندي مختصر و با اين پارگراف كوتاه و مفيد به 
پايان برده است: ص 273 "دوره ي پنج ساله 
ي 1325-1320 كه با اشغال ايران توسط قواي 
ها،  اتحاديه  و  احزاب  هاي  درگيري  متفقين، 
برآمدن ياغيان و گردنكشان، و فعاليت مالكين 
ديگر  مشقات  كنار  در  بود،  همراه  خوانين  و 
افكنده  سايه  مردم  سر  بر  كه  هاي جنگ  سال 

و  حادثه  از  پر  و  ناپايدار  ناآرام،  روزگار  بود، 
رويدادهاي غم بار را به همراه آورد، كه بدون 
گير  دامن  ها  آن سال  از  مترتب  تاثيرات  شك 
مردمان مازندران، گرگان و تركمن صحرا بود."
در   1394/6/26 جمعه  شب  در     
جلسه  گرگان  شهرستان  قابوس  فرهنگسراي 
ي نقد و بررسي اين كتاب با حضور نويسنده 
مصطفي  شد.  برگزار  فرهنگي  فعالين  ديگر  و 
در  توضيحاتي  ابتدا  كتاب)   (نويسنده  نوري 
نحوه ي نگارش و علت آن بيان كرد. متاسفانه 
به علت تيراژ اندك كتاب در چاپ اول (500 
نسخه) و پخش اندك آن در سطح شهر گرگان 
به  موفق  دوستان  از  بسياري  نسخه)   5 فقط   )
اما  بودند.  آن نشده  تهيه ي  كتاب و خواندن 
باز هم انتقادات و پرسش هايي مطرح شد، از 

جمله:
 1- به حزب توده بيش از اندازه پرداخته 
شده به طوري كه شايد بتوان گفت، اين كتاب 

تاريخ حزب توده در مازندران و گرگان است. 
قبول  از  ناچار  ما  كه  گفت  پاسخ  در  نويسنده 
در  هم  توده  حزب  و  هستيم  تاريخي  وقايع 
تاثيرگذار بوده  آن زمان حزبي فعال، فراگير و 

است.
2- يكي از حاضرين جلسه گفت: نويسنده 
سعي كرده است در مورد حضور اشغال گران  
شوروي سياه نمايي كند، در صورتيكه حافظه 
پيرمردان  از  كه  هايي  قول  نقل  و  شفاهي  ي 
از  يكي  دهد.  مي  نشان  را  آن  عكس  شده، 
تركمن هاي حاضر هم گفت كه پيرمردها مي 
به  مردم چيزي  از  ها هيچ وقت  گفتند: روس 
زور نمي گرفتند. اگر شير يا ماست هم تقاضا 
مي كردند، در عوض صابون يا سكه هاي منات 

مي دادند.
3- بعضي از حضار هم از چگونگي اعتماد 
به اسناد و نوع برداشت از آن را سوال كردند در 
اين باره نويسنده گفتند كه سعي كرده با تطبيق 
اسناد مختلف، سندي را كه نزديك  به واقعيت 

تشخيص داده، لحاظ كرده است.
جلسه  در  كه  هم  مقاله  اين  نگارنده   -4
انتقاداتي  و  سواالت  مورد  چند  داشتم  حضور 

را مطرح كردم، از جمله:
 الف) علي رغم عنوان كتاب "مازندران و 
گرگان در اشغال ارتش سرخ"، بيشترين توجه 
به مازندران بوده است.  به عنوان مثال در بخش 
اول ( ميراث باقي مانده) كه در مورد تصرف و 
غصب اراضي كشاورزي توسط رضاشاه بوده، 
نوشته شده و  مازندران  تمامًا و فقط در مورد 
هاي  زمين  تصرف  به  اي  اشاره  كوچكترين 

منطقه  اين  در  بيگاري  نظام  و  صحرا  تركمن 
نشده است.

ب) در بخش 3 ( طغيان و ياغي گري) كه 
درباره ي ناامني و ياغي گري در زمان اشغال 
مازندران و گرگان بوده باز هم در 23 صفحه 
تماماً در مورد ناامني و ياغي گري در مازندران 
گزارش شده و در مورد تركمن صحرا فقط يك 
پاياني آمده است. در  پاراگراف  بار آن هم در 
همانجا جهت اطالع نويسنده عرض كردم كه 
بعد از اشغال و ضعف و فقدان نيروي انتظامي 
در منطقه؛ محمد آخوند گرگاني نماينده وقت 
وقت  وزير  نخست  از  مجلس  در  ها  تركمن 
او  به  را  صحرا  تركمن  امنيت  كه  خواهد  مي 
بسپارد و او هم از خدا خواسته قبول مي كند. 
امنيت  مسئول  عنوان  به  را  خود  معتمدين  او 
"مال  مثال  عنوان  به  كند  مي  انتخاب  منطقه 
گوندوغدي الهياري" را در كوموش دپه، "امان 
محمد نظري" معروف به آناباي ( پدر يارجان 
"گوك  و  قال  آق  در  را  آخوند) 
صوفي" را در گنبد مي گمارد. آن 
ها هم معتمدين خود را با عنوان 
امنيت  حفظ  به  و  استخدام  امنيه 

منطقه مي پردازند.
غوغاي   )  4 بخش  در  ج) 
مبارزات  به  تمامًا  هم  باز  زمين) 
و  پرداخته شده  مازندران  مالكين 
كمتر اشاره اي به مبارزات تركمن 
شده  واگذاري  امالك  عليه  بر  ها 

است.
د) در صفحه ي 171  نويسنده 
وقايع  و  گذشته  به  مروري  در 
تاريخي، ماجراهاي عثمان آخوند 
اين  به  واكنش  "در  است:  نوشته 
اقدام، دولت مركزي قواي دولتي 
گسيل  تركمن  صحراي  به  را 
فرمانده  محمدخان  جان  داشت. 
لشكر شرق مشخصًا عازم تركمن 
شدت  به  شورشي  هاي  تركمن  و  شد  صحرا 
سركوب شدند و گوك صوفي، عثمان آخوند و 
تني چند از هواداران شان به شوروي گريختند."
بنده در همان جلسه عرض كردم كه جان 
محمدخان مناطق شرقي تركمن نشين يعني از 
و  گنبد  و  كرد  اشغال  را  تپه  مراوه  تا  آشخانه 
و  زاهدي  توسط سرتيپ  تركمن صحرا  غرب 

سرهنگ حكيمي تصرف شده است.
در كتاب روزگار بي قراري آمده است كه 
زمان  در   ) گريخت  شوروي  به  صوفي  گوك 
سردار سپه قبل از 1305 ) اما در صفحه  144 
كتاب گفته شده توسط قواي شوروي دستگير 
و به شوروي برده شد (سال   1324 ) . ، اگر 
گوگ صوفي در سال 1304 به شوروي گريخته 
ها  آن  توسط   1324 سال  در  چرا  پس  باشد، 

دستگير و به شوروي برده مي شوند.
گفتند  كتاب  نويسنده  نوري؛  البته مصطفي 
هيچ  ولي  بود،  سوال  جاي  هم  من  براي  كه 
گوك  ظا هراً  نكردم.  پيدا  مورد  اين  در  سندي 
صوفي دوباره به ايران برگشته و چون در اصل 
تبعه ي شوروي بوده، ماموران ارتش سرخ او 

را دستگير كرده به شوروي فرستادند.
در خاتمه بايد اذعان كنم، كتاب روزگاري 
بي قراري، كتابي كامًال سند محور بوده و از اين 
باشد. در  براي محققان مي  ارجاع  قابل  منظر  
در  هايي  كتاب  حال حاضر جاي خالي چنين 
استان كامال مشهود است. اين كتاب مي تواند 
الگويي براي محققين به ويژه دانشجويان رشته 

ي تاريخ باشد.

در باره ي كتاب «روزگار بي قراري» نوشته مصطفي نوري
* احمد گرگاني

 1949 سال  در  گوگلنگ  باپبا 
ميالدي ( 1328 شمسي) در شهر 
و  ميآيد  دنيا  به  تركمنستان  سردار 
متوسطه  تحصيالت  اتمام  از  پس 
در  خوجاليق»  «اوبا  انستيتو  در 
كشاورزي  و  دامپزشكي  رشته 
آن  با  ولي  پردازد  مي  تحصيل  به 
با  و  مهارت  با  را  رشته  آن  كه 
ميرساند، چندان  پايان  به  موفقيت 

و  شود  نمي  عالقمند  رشته  بدان 
آورد  مي  نويسندگي روي  هنر  به 
آن عصر  در روزنامه هاي  ابتدا  و 
به نگارش مقاالت ادبي و به نشر 
اشعار و حكايات خود مي پردازد.

ذهنيات  تقويت  براي  بعدها 
گورگي  ماكسيم  انستيتو  به  خود 
نويسندگان  با  رود.  مي  مسكو 
آثار  از  و  ميشود  آشنا  عصر  آن 
ادبيات  از  و  روس  نويسندگان 
كالسيك و از شعر و ادب روس و 
دنيا مايه مي گيرد. و شعرهاي ناب 
و نغز مي سرايد و قصه ها و رمان 
در  و  نويسد  مي  محتوا  پر  هاي 
مطبوعات آن عصر آنها را به چاپ 
خوانندگان  استقبال  با  و  ميرساند. 
روبر مي شود خصوصًا حكايت « 
اوي تاق» اش مورد نقد و بررسي 
هائي  نامه  فيلم  و  گيرد.  مي  قرار 

كه به زبان تركمني از زبان روسي 
ترجمه كرده است به لحاظ داشتن 
محتواي پر معنا و عميق از جايگاه 
اين  خاص برخوردار مي گردد و 
ميالدي  در سال 1991  بنام  شاعر 
جهان  از  چشم  شمسي)   1370)
فاني فرو مي بندد. 2 شعر از اشعار 

باپبا گؤكلنگ:
1

باغت
گٌول منگيز، غويني جّنت
بير يارا هؤووٌر بُولدوم
غاريب گوٌنوٌمه مده ت

خُوسسارا هؤووٌر بُولدوم
ماغشوق اُول باغري گريان

گريانا هؤووٌر بُولدوم
ساچار مأهريني هر يان
چار يانا هؤووٌر بُولدوم

موٌلکي يتيشن بُوسسان
بُوسسانا هؤووٌر بُولدوم

بيز بير ير بيلن آسمان
آسمانا هؤووٌر بُولدوم

٢
من بير دريا، سن – دينگيز

غُوم الرينگ دير- غُول الرينگ
نؤوگوٌلوٌم، غُويما يالنگيز

بيل لرينگ دير، سال الريم
من بير جاهيل، سن جاهان
زوٌلپ لرينگ – توٌم لرينگ

غاباق غالدير کأ ماحال
امرلرينگ – اوٌم لرينگ
هم محک سن هم ملک

يازالرينگ دير- نأزلرينگ
سن سيز دونيا نأ گرک

منينگ دوٌنيأم گؤزلرينگ

شرح حال «باپبا گوگلنگ» شاعر معاصر تركمن
* بايرام قليچ فرزام


