
كه  جغرافيايي اي  و  تاريخي  اطالعات 
اسكان  اند  شده  ارائه  تركمن ها  و  اوغوزها  از 
مناطق  را مشخص مي كنند.  آنها در سده دهم 
زيستگاه آنها در سده يازده ازطريق تحليل آثار 
ابوريحان بيروني روشن مي شوند. الزم به ذكر 
است كه داده هاي بيروني بيشتر اسكان اوغوزها 
را در غرب و تركمن ها را مناطق شرقي آسياي 
مركزي مشخص مي كنند.                                                                     
با وجود اين، اطالعات او براي باز آفريني 
و  اغوزها  كشور  جغرافيايي  تاريخي-  نقشه 
از اهميت  تركمنها در آستانه جنبش سلجوقي 
بررسي  اطالعات  هستند.  برخوردار  زيادي 
آغاز  بين  كه  بيروني،  آثار  برخي  از  زير  شده 
و سه ماهه نخست سده يازده بوجود آمده اند 
اثر خود«تحديد»  بيروني در  استنباط شده اند.  
كه در سالهاي 1028-1018 نوشته شده، درباره 
اسكان اوغوزها در مرزهاي جرجان (اورگنج -  
گرگانج) و دهستان گزارش مي دهد (ص.66). 
آمو درياي  از محل تالقي  تاليف  اين   در 
است.  شده  بازگويي  خزر  درياي  به  كهن 
از  دريا  آمو  كه  است  مدعي  بيروني  ابوريحان 
ميان بيابان قره فوم، از كنار شهر بالخان جريان 
خود  جهت  جيحون  بستر  بعدها  اما  داشت. 
غوزها»  سرزمين  به  آن  آب   » و  داد  تغيير  را 
اثر). آمو دريا در مسير  منحرف شد (ص196 
برخورد  اسد  ال-  فام  معروف   كوه  با  خود 
مي كرد كه با تنگه باريك  دول- دول آتالغان 
مطابقت دارد. جيحون بستر اين سد سنگي را 
مي شكافت و بسوي فاراب به مسافت تقريبا 
نام  با  بستر  اين  اما   پيچيد.  مي  راه  روز  يك 
آفچا-  كنوني  خشك  بستر  (فهيمي-  فهيمي 
دريا)، در جريان زمان تبديل به تاالب شد. آمو 
دريا به سمت چپ مي پيچيد و از ميان بيابان، 
گرگانج)   - (اورگنج  جرجان  و  خوارزم  بين 
رود  بستر  به  جيحون  آب  مي شد.  جاري 
درياي  دلتاي  مي رسيد(مزدوبست-  مزدوبست 
كه  است.ص.37)،  كنوني  ساريقاميش  و  آرال 

نزديك آن آالنها و آسها سكونت داشتند.
 [ آسها يا آزها. ازجمله افوامي كه ريشه غير 
تركي دارند و شايد در كتيبه ها هم نام آنها برده 
شده باشد، قوم آز است كه در كنار قرقيزها ذكر 
ميانه. آسياي  تركهاي  است.و.بارتولد.تاريخ  شده 
مترجم ].                                               

حوضه  به  سيل  بصورت  رودخانه 
خوارزم  بسوي  و  مي شد  جاري  ساريقاميش 
به   " آرال  مسير  در  جيحون  داشت.  جريان 
كه  اراضي اي  و  بسوي سرزمين  سمت شمال، 
پيچيد. مي  مي كنند"  زندگي  تركمن ها  اكنون 

ص56,57. 
س.ل. ُولين معتقد است كه با توجه به اين 
سواحل  از  اوغوزها  كشور  مرزهاي  جزييات، 
ميانه  جريان   يا  خزر  درياي  غربي  شمال 
تركمن ها  سرزمين  مي شود.  آغاز  دريا  آمو 
سيردريا  رود  مصب   نزديك  او،  نظر  طبق 
تفسير  اما  (ص.193,194).  قرارمي گرفت 
نادرست  بيروني  ابوريحان  متن  اينگونه ي 
را  آمودريا  باستاني  بستر  س.ل.ُولين  است. 
اين  در  مي شمارد.  يكي  كنوني  اونگوز  با 
بين   منطقه  در  به جريان جيحون  بيروني  ميان 
نظر  در  است  الزم  مي كند.  اشاره  آمو  و  زيم 
گرفت كه  بيروني بجاي بستر قديمي آمو دريا 
بستر  ترين  (جنوبي  دريا  ژان  علياي  جريان 
سيردريا.ويكيپديا)  را مي پندارد. ص.22-21.                                                                                        
«سرزمين»  اين  از  او  منظور  نظر  اين  مطابق 
مي كنند،  زندگي  تركمن ها  اكنون  آن  در  كه 
عربي  (به  فرارود  در  نشين  كوچ  سلجوقيان 

ماورالنهر.مترجم)است. 
دوراني  در  بيروني  شده   تحقيق  تاليف 

فبايل  سلجوقي ديگر  اتحاديه  نوشته شده كه 
يافته  استحكام  بخارا  و  سمرفند  مناطق  در 
در  تركمن ها  و  اوغوزها  سرزمين  به  بودند. 
اثر  در  مي شود.  اشاره  نيز  بيروني  آثار  ديگر 
تاليف  و1029   1034 سال  بين  كه  او«تفهيم» 
شده ،هنگام توصيف درياي خزر بندر گورگان  
قرار  دريا  شرقي  كرانه  در  آبسكون  شهر  و 
دارند.ص.237 [آبسكون درمصب رود ُگرگان، 
درمحل روستاي گوميش تپه قرارداشت].      

 بيروني گزارش مي دهد كه خط  كرانه دريا  
از اينجا به تبرستان، ديلم، باب ال ابواب(باب 
سپس  مي رود.  آالن  منطقه  و  شيروان  ابواب)، 
آتيل.مترجم) در  آتيل (رود  تا محل تالقي  آن 
درياي خزر و كشور اوغوزها كشيده مي شود، 
مي پيچد.  آبسكون  بسوي  مجددا  آنجا  از  و 
بيروني   ابوريحان   اثر  آن  در  ص.124,125. 
كشور اوغوزها و پِچنِگ ها را دراقليم هفتم قرار 
مي دهد. در اين اقليم او از دژها و كوه هايي كه 

در آنها تركها بسر مي برند سخن بميان مي آورد.
حدود  باشقير،  كوه هاي  از  سپس  بيروني   
بولغار،  سوار،  پِِچنِگ ها،  و  اوغوزها  سرزمين 
روس ها و سالونيها گزارش مي دهد. ص.145. 
اين   كه  مي افزايد  بيروني   اثر  فارسي  نسخه 
جنگل هاي غيرقابل  و  كوه ها  در  ترك  مردمان 
تحت  جبالي  سلسله  به  رسيدن  ضمن  عبور، 
تحريف  اين  است،  (بديهي  آشغارجات  نام 
نام كوه باشقير است) سكني داشتند. در رساله 
است  اوعوز  قبايل  از  احتماال  سخن  بيروني 
مي كردند  زندگي  اورال  كوه  دامنه هاي  در  كه 

(ص.20) . 
 ابوريحان بيروني در همان اثر، هم زمان با 
نيز  تركمن ها  به سرزمين  اوغوز،  سرزمين هاي 
اشاره مي كند . در اقليم ششم – او مي نويسد- با 
خيرخيزها،  قون،  كاي،  شرقي:  تركان  منزلگاه 
تركمن ها،  سرزمين  توقوزاوغوزها،  قيماق ها، 
شمالي  بخش  و  خزر  سرزمين  فاراب ها، 
درياي آنها آغاز مي شود. ص.145،146. دراين 
تركمن ها  كشورِ  اياالت  و  خلق ها  فهرسِت 
و سرزمين  فاراب  بين  بينيم،  مي  ما  كه  آنطور 
تركستان  شرق  در  كه   ، اوغوزها  توقوز 
اينجا  از  است.  گرفته  قرار  مي كردند  زندگي 
يازده  سده  نخست  ربع  در  كه  مي شود  معلوم 
آب.مترجم)  (يا:هفت  رود  هفت  در  تركمن ها 
و در جريان وسطي سيردريا زندگي مي كردند.                                                                                                          
بُعد  در  را  زيادي  توجه  بيروني  ديگر  آثار 
اثر  در  بيروني  مي كنند.  ارائه  مطالعه  مورد 
سال  از  پس  كه  المسعودي"،  القانون  خود" 
درياي  شمالي  سواحل  به  شد،  تكميل   1030
مصب  نزديكي  به  بيروني  مي كند.  اشاره  خزر 
مي كند  اشاره  اوغوزها  سرزمين  به  آتيل  رود 
با  جرجان(اورگنج-گرگانج)  ناحيه  (ص.5). 
بندرگاه آبسكون را او در سواحل شرقي درياي 
خزر فرار مي دهد (ص .5,40).    بيروني در 
افسانه اي  شهر  خرابه هاي  اوغوزها   كشور 
بالخان در بستر قديمي جيحون را تعيين محل 
مي كند. جريان اين رود به گفته او، در دوران 
باستان بسمت درياي آركان(ص.180) [ و.ف. 
نام   اين  از  منظور  كه  داد  نشان  مينورسكي 
درياي آرال است] منحرف مي شود. ابوريحان 
مختصات جغرافيايي منقشالق را جاييكه بندر 

دريايي اوغوزها واقع بود ذكر مي كند [ بيروني 
اصراردارد كه اين سلسله كوه ها را بانخيشالق  
اما در واقع سخن در مورد شبه جزيره  بنامد. 
مقدسي   تاليف  در  كه  است  مانغيشالق 
و  كاشغري  محمود  تاليفات  در  و  بانغيشالق  
ياقوتي- مانغيشالق ناميده مي شود (ص.47)].  
كه  كند  مي  جلب  بخود  را  توجه  امر  اين 
مانغيشالق به شماري از اياالت و مناطق خزر 
اطالق مي شوند. بعنوان نقظه مرزي با اوغوزها 
بيروني به رباط فراوه اشاره مي كند (ص.48).     
قديمي  است  روستايي  نام  پَراو-  يا  فراوه   ]
كيلو   25 در  روستا  امروز.اين  تركمنستان  در 
دارد.  قرار  بالخان  استان  در  سردار  شهر  متري 
داها  ايراني  قوم  قديمي  زيستگاههاي  از  فراوه 
پرني  ايراني  قوم  نام  با  ريشه  هم  آن  ونام  بوده 
را  ناحيه  اين  اشكاني)  گذاران شاهنشاهي  ا(بنياد 
گفتند.آنرا  مي  داها)  قوم  دهستان(زيستگاه  قديم 
رباط فراوه نيز گفته اند.ويكيپديا]. به اوغوزهاي 
با چادرنشينان واحه  نوار مرزي  در سرحدات 

خوارزم نيزاشاره مي شوند.(ص.241).
 بيروني در سرزمين اوغوزها دهات جديد 
جند و خوره را جا مي دهد [َجند شهري قرون 
جنوبي  بخش هاي  راست  سمت  در  وسطايي 
رود سيردريا در فرارود بود. جند كانون اصلي 
سلجوقي ها بود اما بعدها توسط مغول ها ويران 
نيست  بيش  فرسوده  روستايي  امروزه  و  شد 
اين  كه  مي كند  اشاره  ابوريحان  .ويكيپديا]. 
درياچه  به  كه  سيردريا،  نزديك مصب  شهرها 

خوارزم مي ريخت واقع بودند (ص.51.). 
سرزمين  از  «قانون»  خود  دراثر  بيروني    
را  تركمن  شهرهاي  او  مي برد.  نام  تركمن ها 
سابران و سوتكند مي نامد.(ص.51.). سوتكند 
در اثرابوالحسن جرجاني شهر «تركمن» ناميده 
مي شود. داده هاي تاريخي و جغرافيايي مندرج 
اسكان  منطقه  تعيين  امكان  بيروني  آثار  در 
اوغوزها و تركمن ها در آستانه جنبش سلجوقي 
را مي دهند. قبايل اوغوز طبق گفته  بيروني در 
، در سواحل شمالي و  اورال و ولگاي سفلي 
شرقي درياي خزر و در رودخانه هاي سفالي 
كوچ  اوغوزهاي  مي كردند.  زندگي  دريا  سير 
نشين بسمت شرق مرزهاي خزر، قزل آروات 
كنوني رسيدند. اوغوزها در استپهاي هم مرز با 
ساكن  دهستان  و  گرگانچ)  (اورگنج-  جرجان 
شدند و بندرگاه خود در مانغيشالق را داشتند. 
تعيين  امكان  همچنين  بيروني  ابوريحان  آثار 
محل زيستگاه تركمن ها بويژه در مناطق شرقي 
آسياي مركزي را ارائه مي دهند. تقريبا بين 1018 
تركمن در غرب جتي  و سال 1030 جمعيت 
 ،[ رود.مترجم  آب،هفت  يدي سو-هفت  سو[ 
درجريان وسطي سيردريا و در فرارود [ فرارود 
به تاجيكي و ماوراالنهر به عربي است.مترجم] 
وجود داشت. تركمن هايي كه در ميانرودان (بين 
النهرين) آسياي ميانه ساكن بودند، روشن است 
مي شوند.                                                                                ناميده  سلجوقي  قبايل  اتحاديه  كه  
و  تاريخي  داده هاي  سنتز  و  قياسي  تحليل 
امكان احياء  جغرافيايي موضوع مورد مطالعه  
و باز آفريني نقشه اسكان اوغوزها و تركمن ها 
را  يازده  و  ده  هاي  سده  در  ميانه  آسياي  در 
اهميت  از  بررسي  مورد  اطالعات  مي دهد. 
مهمي براي روشن شدن حد اكثر حدود كوچ 
و  ها  حصار  كردي  عمل  ويژگيهاي  و  نشيني 
شهرهايي كه به آنها تعلق داشتند، برخوردارند. 
ده  سده  به  كه  وسطي  قرون  مولفان  داده هاي 
– ربع نخست سده يازده تعلق داشتند، امكان 
همچنين قضاوت درباره روابط متقابل سياسي 
قبايل  با  تركمن ها  و  اوغوزها  اقتصادي  و 
اروپا  ميانه  و شرق  همسايه و مردمان آسياي 

را مي دهند.

چند نکته مهم 
براي اهل موسيقي ترکمن صحرا 

ع. ديه جي
     تركمنستان به عنوان كشوري كه نام ما را نيز يدك مي كشد، داراي 
ريشه تاريخي و فرهنگي و هنري و  ادبي مشترك با تركمن صحرا است. 
براي همين در بسياري موارد الگوي كار ي و خالقيت ما قرار گرفته است 
كه امري طبيعي است. اما در برخي موارد مشاهده مي شد كه اين  مورد از 
الگوپذيري   فراتر رفته و  به مرز تقليد رسيده است. امر تقليد  در آثار برخي 
از شعرا و اهل ادبمان به وضوح ديده مي شود كه خود مجال بررسي ديگري 
مي طلبد اما در اين فرصت هدف بنده اشاره به تقليدهايي افراطي است كه 
در عرصه موسيقي با آن مواجهيم.  اين تقليد گاه آنچنان پيش مي رود كه 
هنرمندان جوان ما،  هنرمندان تركمنستاني را خداي موسيقي مي دانند ( در 
حالي كه تركمنستان همچنان كه در زمينه ادبيات از ادبيات دنيا بسيار عقب 
است در زمينه موسيقي نيز در گستره جهان جايگاه مناسبي ندارد) متاسفانه 
در تركمن صحرا، اهل موسيقي جوانمان خود به خالقيت هيچ گونه ملودي 
و  تصنيف و آوازي نو نمي پردازند. اما  در گذشته ما كم نداشتيم بخشي 
هايي كه خود آهنگها خلق مي  كرده اند و  حتي صاحب سبكهاي خاص 
خود بوده اند و حتي در ميان تركمنها هر منطقه اي با مكتب خاص خود 
شناخته مي شد. مثل : اخال يولي، خيوه يولي، يموت يولي... امروزه بسيار 
كم مشاهده مي شود كه اهل موسيقي تركمن صحرا خود به خلق و ابتكار 
تصنيفهاي نو بپردازند و اكثر از تركمنستان تقليد مي كنند كه يكي از داليل 

آن نبود آموزش اصولي موسيقي در منطقه است. 
در تركمن صحرا تقليد و تكرار خواني ترانه ها بسيار رايج شده است. 
البته تكرار خواني در شرايط مقبول است و در شرايطي مقبوح كه جا دارد 
روي آنها غور و تامل كرده به تجريه و تحليل آنها بپردازيم.  در كل ترانه 
ها  را از نگاه تكرار خواني به سه دسته مي توانيم تقسيم كنيم. 1- موسيقي 
عامه  2- موسيقي كالسيك 3- موسيقي خاص يك خواننده.   موسيقي عام 
اموال عمومي  پيداست مختص عام است و  مثل  نامش  از  همان طور كه 
است كه همه مي توانند آن را بخوانند و حتي از روي آنها آلبوم بسازند. مثل 
بسياري از موزيكهايي كه بخشيها مي نوازند و از دوران قديم مانده و  دقيقا 
نام سازنده ان مشخص نيست. 2- واژه كالسيك كاربردهاي متفاوتي دارد. 
گاه به كارهاي سنتي كالسيك گفته مي شود. در هنر نيز به دوره خاصي كه 
همراه با رنسانس آغاز شده و تركمنها آن دوره را تجربه نكرده اند آغاز شده 
است ( قرن پانزدهم الي شانزدهم). اما در موسيقي معموال به موزيكهايي 
گفته مي شود كه  نام هنرمند خالق آن مشخص است اما آن موزيك آنقدر 
يافته كه به سرودي ملي و  جاودانه تبديل  در ميان خاص و عام شهرت 
شده است كه در اين صورت مي گويند اين اثر كالسيك شده است. يعني 
جزو آثار ماندگار شده است. در چنين حالتي اگر هنرمند آن در قيد حيات 
باز اين موزيك در عين حال كه كالسيك است مختص خالق خود  باشد 
آن مي باشد. اما بعد از وفات وي ديگر شكلي عام به خود مي گيرد و همه 
مي توانند آن را بخوانند و در آلبومهايشان هم بياورند.  3- ترانه خاص يك 
هنرمند، ترانه  است كه آهنگسازي آن را خلق كرده و  خوانده . در آلبوم 
خود آورده و  مانند اموال شخصي اوست و حتي تصنيف خود را در مرجعي 
رسمي به ثبت مي رساند تا كسي غير از خود او حق استفاده از آن را نداشته 
باشد. در صورتي كه كسي بدون اجازه كتبي از هنرمند آن ترانه را بخواند 
جرم محسوب مي شود و جريمه هاي بزرگي مي پردازد. البته در اين مورد 
ديگر  كه  بسيار مشهور مي شود  هنرمندي  ترانه  گاه  كه  بدهم  توضيح  هم 
خواننده ها هم هوس خواندن آن را مي كنند. در چنين حالتي اگر خواننده 
آلبوم خود را بيرون داده باشد و به قول معروف بهره كافي از ترانه خود برده 
باشد، آن موقع است كه خوانندگان ديگر هم مي توانند در  مراسمها آن را 
بخوانند. اما به هيچ وجه نمي توانند ترانه فوق را در آلبوم خود بياورند كه 

جرم محسوب مي شود.
باال  توضيحات  به  توجه  با 
خطاي هنرمندان تركمن صحرا 
سه  اين  در  كه  اينجاست  در 
كنند،  مي  موضوع  خلط  مورد 
آنها  بين  مرزبنديهاي  از  چون 
حتي  ندارند.  كافي  اطالعات 
موسيقي  بين  فرق  ها  بعضي 
دانند  نمي  را  كالسيك  و  پاپ 
را  جديد  موزيكهاي  همه  و 

موسيقي كالسيك معرفي مي كنند كه كامال خطا است. موسيقي كالسيك 
دقيقا مربوط به گذشته است و آثار بزرگ مانده از هنر ديروز كه امروز هم 
مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد. اما موسيقي پاپ ويژگيهاي خاص ريتمي 

و آهنگين و موضوعي خود را دارد.
است.  خالي  كامال  تركمن صحرا  در  ابتكاري  جديد  موزيكهاي  جاي 
استاد وجداني چند مورد تصنيف موزيك داشته اند كه قابل تقدير است و 
حتي موزيك « توركمنينگ» از وي به كالسيكها پيوسته است. اما چرا تعداد 
آهنگسازان ما درتركمن صحرا بسيار اندك است؟ چرا هنرمندان ما بيشتر به 
تقليد از تركمنستان و تكرار خواني آنها پرداخته اند؟ اين يعني عدم توجه 
نتايج سوء اش هم اين كه  بيني كه يكي از  به خالقيت هنري و خود كم 
است اوال آثار آنها مثل آثار درجه دوم به چشم مي آ يد. دوما اين گروه،  
تمام صداها و حالتهاي هنرمندان تركمنستاني را تقليد مي كنند كه در نتيجه 
كاري ساختگي و بدون سبك خاص و تفسير منحصر به فرد خود  ارائه مي 
دهند.  بدترين حالتش هم اين است كه اين افراد آهنگي را از تركمنستان 
مي گيرند و با شعري تازه آن را مي خوانند و خود و مردم خود را فريب 
مي دهند كه ترانه اي تازه ساخته اند. اين قبيح ترين شكل ارائه هنر است 
كه در آن نه خالقيتي موسيقيايي وجود دارد و نه تعهد و وفاداري به اصل 
اثر .  در واقع اصل اثر را تحريف مي كنند كه عملي بسيار زشت است .در 
حالي كه اهل هنر ما اگر كمي تالش كنند خود مي توانند به خلق آثار جديد 
حتما  كه  نيست  هم  الزم  و  نيست  بسيار سختي  كار  آهنگسازي  بپردازند. 
اين كه بخشيهاي گذشته ما هم نمي دانستند.  باشد كما  بلد  آهنگساز نت 
آهنگسازي چييزي مثل خلق يك شعر است با اندكي تفاوت. با كمي جرئت 
البته مثل هنر شاعري  و خود باوري مي توان آن را به واقعيت پيوند داد. 
حتما استعداد مي خواهد كه از يك شخص هنرمند انتظار مي رود كه آن 

استعداد را داشته باشد. 
توصيه ام به هنرمندان تركمن صحرا اين است با اتكاء به خود باوري 
به ساخت آهنگهاي جديد بپردازند، البته همان طور كه در باال عرض شد 
خواندن ترانه هاي عام و كالسيك مانعي ندارد، اما در زمينه آهنگهاي جديد 
حتما بايد گامهاي جديدي بردارند و خود با تكرار خواني و تقليد صرف از 

هنرمندان تركمنستاني قانع نكنند.
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دانشگاه پيام نور گلستان
مجرى آموزش زبان تركمنى 

دكتر بهروز نهضتى:
 برای درک اشعار مختومقلی، نخست بايد زبان 

او را آموزش ببينيم 

ح. كمى - خبر كوتاه تدريس دو واحد اختيارى زبان تركمنى در دانشگاه 
هاى پيام نور گلستان از قول دكتر بهروز نهضتى رياست پيام نور استان در 
فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى دست به دست مى گشت. اين خبر را 
واحد اخبار صدا و سيماى استان گلستان پخش كرده بود. هر كسى كه اين خبر 
را مى ديد فورا در كانال ها و گروه هاى تلگرامى به اشتراك مى گذاشت. براى 
اطمينان بيشتر و همچنين براى ارج نهادن به اين كوشش و تالش مسئوالن 
مربوطه تصميم گرفتم گفتگويى مصاحبه گونه را با دكتر نهضتى داشته باشم. 
با هماهنگى هايى كه صورت گرفت. قرار اين نشست براى ساعت 10 تا 11 
صبح روز يكشنبه مورخه 96/5/23  در دفتر رياست دانشگاه پيام نور استان 
گلستان گذاشته شد. براى من كه سال ها در انتظار تدريس رسمى زبان مادريم 
بودم، ديدار با مسئولى كه مى رود تا اولين سنگ بناى اين كار را بگذارد، لحظه 

تاريخى بود. براى همين رغبت عجيبى براى اين مالقات داشتم. 
با اينكه تحصيل كرده دانشگاه پيام نور بودم اما براى اولين بار وارد محوطه 
پيام نور گلستان مى شدم. قبل از ساعت 10 به دفتر دكتر نهضتى رسيدم. جناب 
غفارى مدير دفتر گفتند؛ دكتر قبل از شما جلسه اى داشت و به علت اهميت 
موضوع قدرى طول خواهد كشيد و ممكن است جلسه شما ديرتر شروع شود.
 به محض اينكه عقربه ها ساعت 10 را نشان داد، درب اطاق رئيس باز و  
دكتر نهضتى در چارچوب در نمايان شد. بنده قبال يك بار ايشان را در مراسم 
مختومقلى در آق توقاى در چادر نشست ادبى كوموش دپه ديده بودم. براى 
همين زود شناختم. دكتر به طرفم آمد. با خضوع تمام دست داد و روبوسى 
كرد و گفت؛ براى اينكه تازه مسئوليت رياست دانشگاه را قبول كردم مشغله 
كارى زياد است و از اينكه سر وقت مقرر نمى توانست با من صحبت كند،  
عذرخواهى كرد. فتوكپى مجوز تدريس زبان تركمنى را در اختيارم گذاشت و 

از بنده تقاضا كرد چند دقيقه اى منتظر باشم. 
برخورد بزرگوارانه دكتر نهضتى مرا بسيار شرمنده كرد. عدم پذيرش به 
موقع بنده را طورى مديريت كرد كه نه تنها گله اى را در من ايجاد نكرد بلكه 

به احترامش نيز افزود. 
حدودا ساعت ده و نيم گفتگويمان را در دفتر كارش شروع كرديم. قبل 
از آغاز صحبت، براى ايشان در سمت جديد آرزوى موفقيت كردم. و از اينكه 
براى اخذ مجوز تدريس زبان تركمنى در دانشگاه كوشش كرده اند، تشكر و 
قدردانى نمودم. در جواب اين سوالم كه چگونه عالقمند به موضوع تدريس 
زبان تركمنى شده اند؟ گفتند: نطفه اين كار در سال 1378 در اولين همايش 
علمى مختومقلى كه دانشگاه پيام نور گنبد برگزاركننده آن بود، گذاشته شد. 
در يكى از بندهاى قطعنامه آن همايش تدريس يك واحد آشنايى با اشعار 
مختومقلى گنجانده شد. در آن زمان وقتى گزارش آن را براى مسئولين رده 
باالى دانشگاه دادم، با استقبال ضمنى آنها مواجه شده بود. اما بعدا به داليلى 
پيگيرى نشد تا اينكه از سال گذشته پيگير موضوع شدم. دليل اينكه چرا من 
عالقمند به تدريس زبان تركمنى هستم، شايد اين باشد كه بنده با اينكه اصليتم 
بابليست اما در گنبد متولد شدم و در آن شهر تحصيل كردم و بزرگ شدم. با 
فرهنگ و رسوم تركمن ها مأنوسم. وقتى مى ديدم در نزديكى مرزهاى كشورم 
براى فرصت طلبان و دشمنان  تفاوت هاى فرهنگى و مذهبى مستمسكى 
مسلمين شده و جنايت هاى هولناكى را مى آفرينند، احساس كردم شناخت 
فرهنگى بين اقوام مختلف مى تواند نقشه و توطئه هاى شوم بدخواهان را نقش 
بر آب كند. وقتى با اشعار و آموزه هاى مختومقلى آشنا شدم از مضامين صلح 
طلبانه و انسان دوستانه اين شاعر حكيم و فرزانه بسيار فيض بردم. با مطالعه 
اشعار او دريافتم كه اگر بتوانيم مردم خود را با عقايد و پيام هاى مختومقلى به 
صورت عميق و آكاداميك آشنا بكنيم وحدت و همگرايى را در جامعه قوام 
داده و مردم خود را از گزند دشمنان اين مرز و بوم حفظ خواهيم كرد. از 
آنجايى كه براى درك اشعار مختومقلى اول بايستى زبان او را آموزش ببينيم 
براى همين از مرداد سال 1395 براى اخذ مجوز تدريس زبان تركمنى اقدام 
كرديم و در عرض يك سال با حمايت و توافق گروه زبان شناسى دفتر برنامه 

ريزى آموزش عالى مجوز آن در مرداد ماه امسال صادر شد. 
به گفته دكتر نهضتى سر فصل هاى تدريس زبان تركمنى در علمى ترين 
شكل خود مشخص و با كمك عده اى از فعاالن فرهنگى و ادبى تركمن كتاب 

درسى نيز آماده و به چاپ رسيده است. 
هر يك از كلمات و جمالتى كه دكتر نهضتى در رابطه با تدريس زبان 
تركمنى به زبان مى آورد، شورى عجيب در من  ايجاد مى كرد. براى همين 
براى طرح سوال بعدى دوست نداشتم آن سخنان شيرين را قطع كنم. اما به 

دليل ضيق وقت چاره اى جز طرح سواالتم نداشتم. 
استان  در  مستقر  واحدهاى  در  تدريس  براى  تنها  فعال  تدريس  مجوز 
گلستان صادر شده اما دكتر نهضتى تعميم آن در دانشگاه هاى استانى مثل استان 

خراسان شمالى را نيز دور از انتظار نمى دانند. 
در اين نشست يك ساعته موضوعى مرا بيشتر تحت تأثير قرار داد و آن 
انگيزه و اميدوارى زياد دكتر نهضتى براى موفقيت اين طرح نوپا بود. وقتى 
از او ارزيابيشان از استقبال دانشجويان براى انتخاب اين دو واحد اختيارى را 
پرسيدم، با نگاهى كه جز اطمينان و اعتماد را نمى توانستم از آن بخوانم، گفت: 
استقبال بسيار خوب خواهد بود و حتى دانشجويان فارس زبان هم انتخاب 

خواهند كرد. 
اين جمالت را چنان صادقانه و با حسن نيت بيان كرد كه تمام دغدغه هايم 
را در مورد موفقيت طرح به يكباره چون سيلى خروشان شست و با خود برد. 

و من با احساس شعف اطاقش را ترك كردم. 
وقتى از مسئولى چنين اعتقاد و اطمينان براى تدريس زبان مادريمان مى 
بينيم، وظيفه ما را در قبال اين برنامه سنگين تر مى كند. الزم است اهل قلم و 
اهالى فرهنگى تركمن و همه كسانى كه دغدغه اشاعه زبان تركمنى را دارند از 
هرگونه كمك و مساعدت به دانشگاه پيام نور گلستان دريغ نورزند. دانشجويان 
تركمن نيز با انتخاب اين دو واحد ضمن حمايت از زبان مادرى،  كادرهاى 

آينده براى تدريس زبان تركمنى در مدارس ابتدايى باشند.
 با اينكه خواست اصلى همه اقوام ايرانى اجراى اصل پانزده قانون اساسى 
و تحصيل اجبارى زبان اقوام در مدارس ابتدايى است. با اين وجود اين حركت 

دانشگاه پيام نور گلستان راه را براى اجراى اين اصل هموار خواهد كرد.    

نقد

اولين نشريه رسمي گلستان 
  

  فرهنگي،ادبي 
    اجتماعي و ورزشي 

        صاحب امتياز و مدير مسئول :
           دكتر عبدالرحمن ديه جي 

                   سردبير : حاج حميد كمي

آدرس : گرگان ـ چهارراه ميدان ـ خ. سرخواجه ـ سرخواجه 18- مجتمع تخت 
جمشيد- طبقه اول / واحد سه / تلفن  34463412 ـ 0173 

 sahraweekly@yahoo.com  : پست الكترونيك
چاپ : گرگان ـ مختومقلي فراغي 

اسكان اوغوزها و تركمن ها بر پايه داده هاي ابوريحان بيروني
از كتاب پروفسور س. آغاجانف

مقاالتي درباره تاريخ اوغوزها و ترکمن ها آسياي ميانه در سده هاي نهم و سيزدهم.

رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان گنبد 
كه 23 سال است در اين سمت فعاليت مي كند در 
نشست خبري با اصحاب رسانه از شرايط ورزشي 
شهرستان گنبد و ناگفته هاي ورزش سواركاري 

اين شهرستان سخن گفت. 
قابوسنامه، ابراهيم غفاري رئيس اداره ورزش 
نشست  در  كاووس  گنبد  شهرستان  جوانان  و 
خبري كه به مناسبت هفته خبرنگار و در سالن 
جلسات اين اداره برگزار شد ضمن تبريك روز 
خبرنگار و سالروز آزادي آزادگان، در خصوص 
شرايط ورزشي اين شهرستان اعالم كرد: شهرستان 
گنبد در چند رشته ورزشي بسيار فعال بوده و به 
نوبه اي پايگاه آن رشته ها در ايران مي باشد كه 
واليبال و اسب دواني شاخص ترين اين رشته ها 

هستند.
غفاري ادامه داد: امروز مي بينيم كه در تيم ملي 
واليبال زير 23 سال ايران ، 3 بازيكن فيكس تيم 
از گنبد هستند و همچنين در تيم ملي بزرگساالن 
نيز فرهاد قائمي از چهره هاي تاثير گذار است ، 
در تيم واليبال نشسته زنان نيز يك خانم گنبدي 
حضور دارد كه اين موضوع ظرفيت واليبال گنبد 

را نشان مي دهد.
رئيس اداره ورزش و جوانان گنبد افزود :در 
رشته هايي مثل سپك تاكرا و در ورزش تير و 
كمان نيز شهرستان گنبد افرادي را در اردوي تيم 

هاي ملي دارد. 8 ورزشكار آقا و خانم گنبدي در 
تيم هاي ملي سپك تاكراي ايران حضور دارند. به 
نيز تازگي تيم بانوان سپك تاكراي گنبد قهرمان 

ايران شده است.
وي در خصوص ورزش بسكتبال گفت: در 
ورزش بسكتبال نيز در سال جاري در رده سني 
نوجوانان و جوانان 4 بازيكن به تيم ملي معرفي 
كرده ايم، با وجود اينكه اين ورزش بسيار مظلوم 

است و هيچ اسپانسر مالي اي در گنبد ندارد.
نيز  ساحلي  واليبال  خصوص  در  غفاري 
براي  ايران  ساحلي  واليبال  تيم  كرد:  خاطرنشان 

اولين بار توانست در مسابقات جهاني مقام سوم را 
كسب كند و 3 بازيكن گنبدي در اين تيم حضور 

داشتند.
رئيس اداره ورزش و جوانان گنبد به سردار 
آزمون اشاره كرد و بيان كرد: شهرستان گنبد در 
ورزش فوتبال بازيكني همچون سردار آزمون را به 
جهان معرفي كرده است و دنبال آن هستيم كه با 
جذب اسپانسر بتوانيم اين رشته را نيز تقويت كرده 
و بازيكنان بيشتري را به فوتبال جهان معرفي كنيم.
اعالم  ميداني  و  دو  در خصوص رشته  وي 
رشته  اين  براي  امكانات  نداشتن  وجود  كرد :با 
همواره چهره هاي شاخصي را به ورزش كشور 
بابكي  ايم كه خانم زماني و خانم  معرفي كرده 

نمونه اي از اين چهره ها مي باشند.
غفاري با اشاره به قهرمانان ديگر رشته ها از 
جمله رشته هاي بوكس و تنيس ادامه داد : 45 
درصد قهرمانان جهان و المپيكي استان گلستان 
اهل گنبد هستند و اين نشان دهند آن است كه 

هيئتهاي ورزشي عملكرد خوبي داشته اند.
رئيس اداره ورزش و جوانان گنبد با گاليه 
از اينكه تمامي ادارات و ارگانهاي دولتي تنها به 
ورزش گرگان كمك مي كنند تصريح كرد: در 
شهر گرگان اسپانسر اكثر تيم ها دولتي هستند ولي 
در شهر گنبد ما از اسپانسري شركتهاي خصوصي 

استفاده مي كنيم.

ترجمه: رحيم كاكايي

رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان گنبد
همه ادارات و سازمانها به ورزش گرگان كمك مي كنندولي حدود نصف قهرمانان 

ملي و جهاني استان، گنبدي هستند


