
برگ هايي از ديوان مختومقلي فراغي
(تهيه و تنظيم: عبدالحكيم مختومي)

عزيز  خوانندگان  تقديم  صحرا  نشريه ي  شماره ي  هر  در  كه  اشعاري 
مقابله ي  و  تصحيح  اساس  بر  فراغي  مختومقلي  ديوان  از  مي گردد 
با  مطابق  اشعار  امالي  و  است   1388 اول  چاپ  عاشورپور  نورمحمد 

الفباي مصوب تركمني است.
۱) اُوبا اوجونداقي دپه
۲) اِيرله نن آتا منگزأر

۳) عاقئل سئز أرلر زر بيلن
۴) يازئالن بد خاطا منگزأر

۵) دٌونيه دير بير دٌويپ سيز دريا
۶) غاراق اِدِر بُولما بي پروا

۷) ماغرور اُولما مالي ـ دٌونيأ
۸) ِگِزكلي نُوباتا منگزأر

۹) غارداش سئزا قووات يُوق دور
۱۰) اُوغول سئزا دؤولت يُوق دور
۱۱) عايال سئزا عشرت يُوق دور
۱۲) حوش گٌوني حاسراتا منگزأر

۱۳) يامان دان ياغشي ِست بُولماز
۱۴) آصلي ياغشي الر ِبت بُولماز
۱۵) دٌونياليك ده دؤولت بُولماز
۱۶) اُوغول چئن دؤولته منگزأر

۱۷) ياتان يري يئالن غُويني
۱۸) آسئالني ايتينگ بُويني

۱۹) پيس أرينگ ياغشي خاتئني
۲۰) دّري بي قيماتا منگزأر

۲۱) بورچ بيلن دوز تأزه يارا
۲۲) آوي غاتار روزيگأره

۲۳) يامان خاتئن ياغشي أره
۲۴) ساوولماز تؤهمته منگزأر

۲۵) ماغتئمغولي بي مئرادام
۲۶) ايل لر خُوش دئر من ناشادام
۲۷) سؤز ماني سئن آنگماز آدام

۲۸) بير غويروق سئز ايته منگزأر

۱) اوج: گوشه، كنار
۲) ايرله نن: زين شده

ايرله نن آت: اسب زين شده 
۳) أرلر: مردان، انسان ها

زر: طال
۴) يازئالن: نوشته شده

۵) دٌويپ سيز: عميق، ژرف، بي پايان
۶) بي پروا: بي توّجه، بي اعتنا
بولمابي پروا: بي اعتنا مباش

۹) غارداش سئز: بي برادر، آن كه برادر ندارد
۱۰) دؤوِلت: خوشبختي، سعادت، مال و ثروت

۱۱) ِعِشرت: خوشي، شادي
۱۳) ست: راه و رسم

۱۷) غُويون: آغوش، بغل
۱۹) خاتئن: زن

 ياغشي خاتئن: زن خوب
۲۰) دّري بي قيمات: دّر بي قيمت، دّر گرانبها

۲۱) بورچ: فلفل
يارا: زخم

۲۲) آوي: زهر
آوي غاتماق: آميختن زهر، زهر آگين ساختن

روزيگار (= روزگار): زندگي
۲۴) ساوولماز: هميشگي، بي پايان

ساوولماز تؤهمت: رسوايي بي پايان
۲۵) بي ميراد: ناكام، آن كه به آرزو نرسيده باشد.

۲۶) ناشاد: غمگين
۲۷) آنگماز آدام: انسان نفهم

سوزماني سئن آنگماز آدام: آن كه معني سخن در نيابد.
(اين شعر با شماره (21) در ديوان آمده است.)

برگردان لغتنامه "ترکمنی به ترکمنی 
ماشان حمزايف" به رسم الخط فارسی

قاقا نورانى در اقدام پسنديده و قابل ستايش فرهنگ لغات تركمنى 
به تركمنى  چاپ 1962 عشق آباد معروف به فرهنگ ماّشان حمزايف را 
از رسم الخط كريل به رسم الخط فارسى برگردانده است. وى قسمتى 
از حرف «آ» و مقدمه كتاب را جهت استفاده عالقمندان در وبالگ خود 
به آدرس gayraly.blogfa.com قرار داده است. و در اين باره نوشته 
  gayraly.blogfa.comاست: فرهنگ تركمنى در اينترنت در وبالگ
بصورت هر چند ماه يك حرف قرار داده خواهد شد ، ( بعد از چاپ ) 

به اين اميد كه مورد استفاده ي دوستداران فرهنگ تركمن قرار گيرد. 
نورانى از عموم عالقمندان به فرهنگ و زبان تركمنى جهت چاپ 
اين لغتنامه تقاضاى مشاركت كرده و نوشته است: اين كتاب شامل 2635 
صفحه مي باشد از تمامي دوستداران ادب تركمن كه خواهان همكاري 
و سرمايه گذاري جهت چاپ اين كتاب مي باشند خواهشمندم با اين 
شماره تماس حاصل نمايند 09197304478 . ناگفته نماند كه سرمايه 
گذار نيازي نيست كه حتما يك نفر باشد مي توان گروهي اقدام به چاپ 

اين اثر نمود  . 
اثر  اين  برگرداننده  توسط  اى كه  مقدمه  به  را  پايان خوانندگان  در 

نوشته شده جلب مى نماييم:
گسترش روزافزون ارتباطات و پيشرفت سريع تكنولوژي ، نياز بشر 
به يك زبان قدرتمند كه بتواند جوابگوي نيازهاي انسان جهت برقراري 
ارتباط و تبادل افكار ، احساسات و نيازها باشد را افزايش داده است.  
متاسفانه در دهه هاي اخير زبان غني تركمني كه يكي از شاخه هاي زبان 
قدرتمند تركي است ، مورد بي مهري دولتمردان قرار گرفته و از اين 
بابت ضرر و زيانهاي زيادي را متحمل شده است . در كشور تركمنستان 
كه در واقع پايگاه اصلي زبان تركمني است به بهانه ي توجيهات پوچ 
كمونيستي زبان تركمني مورد تحقير قرار گرفته و زبان روسي به عنوان 
زبان برتر معرفي گرديده است كه تا شايد بتوانند تمامي ملل غير روس 
اتحاد جماهير شوروي سابق را تبديل به يك ملت يكپارچه ي روسي 
تركمني  زبان  وارد  روسي  كلمات  از  بسياري  اينرو  بنمايند . از  شده 
گرديده و حتي روسها اجازه ي تغيير شكل يافتن اين كلمات را نيز به 
تركمنها نداده اند ، در نتيجه اين كلمات در درون زبان تركمني استقالل 
زبان  يك  عنوان  به  تركمني  زبان  راستا  اين  از  و  نموده  را حفظ  خود 
مستقل و قدرتمند را به زير سوال برده اند . به هر حال زبان تركمني 
در ايران و افغانستان نيز بدليل عدم تدريس در مدارس و عدم ساخت 
كلمات جديد جهت اكتشافات و تكنولوژي هاي جديد ، به عنوان زباني 
ناقص معرفي گرديده است . كتاب فرهنگ لغت غايرالي در جهت حفظ 
در  نموده  تركمن سعي  ادب  دوستداران  نيازهاي  رفع  و  تركمني  زبان 
حد توان خدمتي هر چند كوچك به ادب تركمن بنمايد . براي خواندن 
كلمات به نكات ذيل توجه فرمائيد – 1 : سعي شده كلمات به همان 
شكلي كه به تلفظ در مي آيند ثبت گردد – 2 . حرف ( E ) در آخر 
كلمات به شكل ( ه ) و در اول كلمات به شكل ( ائ ) و در وسط به 
شكل ( ئ) نوشته شده است – 3 . حرف ( ö ) به شكل ( اؤ ) در اول و 
( ؤ ) در وسط  – 4حرفü  )  ) به شكل ( اٌو ) در اول و ( ٌو ) در وسط 
 – 5حرف )  o) به شكل ( اْو ) در اول و ( ْو ) در وسط  -  6حرف)  
 ( äبه شكل ( اه ) در اول و ( ا ) در وسط و در صورت تكرار پي در پي 
مانند ( اههمييئت ) از تكرار جلوگيري شده و يكبار نوشته شده است.  
يك سري از كلمات روسي ( تقريبا از نيمه هاي كتاب ) حذف گرديده 
از زبان تركمني تصفيه شده و  يا  بايد  آينده  . كلمات روسي در  است 
فارسي  يا  و  عربي  زبان  از  يا  و  تركي  ديگر  زبانهاي  از  تركي  كلمات 
جهت جايگزيني استفاده گردند و يا اينكه كلمات روسي باقيمانده بايد 
تابعيت  پذيرفتن  نشاندهده ي  كه  همان شكلي  به  و  يافته  تغيير شكل 
زبان تركمني باشد به تلفظ در آيند . اين مسئله نيز بايد بوسيله ي ادباي 
تركمن صورت گيرد . به هر حال فرهنگ غايرالي در اينترنت در وبالگ 
داده  قرار  حرف  يك  ماه  چند  هر   gayraly.blogfa.comبصورت 
خواهد شد ، ( بعد از چاپ ) به اين اميد كه مورد استفاده ي دوستداران 
فارسي و عربي وارد  زبانهاي  از  قرار گيرد . كلماتيكه  تركمن  فرهنگ 
تغيير شكل  آنها در تركمني  تلفظ  ، حروفي كه  اند  زبان تركمني شده 
اند . مانند : (  با تلفظ تركمني نوشته شده  اند به همان شكل و  نداده 
صالح ) كه به شكل ( صاليخ ) نوشته شد . اگر كلمه اي طرز تلفظ آن 
در تركمني تغيير يافته باشد به همان شكلي كه در زبان تركمني به تلفظ 
در مي آيد نوشته شده مانند : ( عزيز ) كه به شكل ) ائزيز ) نوشته شده 
ه ) نوشته مي شوند نيز همگي در  است . كلماتيكه با حروف (  ح – 
داخل حرف ( ح ( نوشته شده اند و يا حروفي مانند : ( ت – ط ) و 
( س – ث – ص ) نيز از اين قاعده مستثني نيستند . با توجه به مدت 
زمان كوتاهي كه براي ترجمه ي اين كتاب صرف شده قطعا كاستي ها 

و اشتباهات زيادي در آن وجود دارد . ( قاقا نوراني )

٢٨٠ مين سال تولد شاعر و عارف نامی 
ترکمن مختومقلی فراغی در روستای 

گرکز کالله برگزار می شود 
تولد  سال   280مين 
شاعر حقيقت پژوه و عارف 
مختومقلى  تركمن  نامى 
فراغى امسال در ميان اقوام 
برگزار  وى  نزديكان  و 
كليه  از  لذا   . شود  مى 
بزرگوار   آن  دوستداران 
اين  در  شركت  جهت 
به  با شكوه دعوت  مراسم 

عمل مى آيد . 
گركز  روستاى  مكان: 

شهرستان كالله 
جمعه  زمان: 

20/2/1392 ساعت 15
و  اسالمى  شوراى 

دهيارى روستاى گركز
فرهنگى  جمعيت 

هنرى مختومقلى كالله

مراسم مختومقلی در گنبد ٢٢ ارديبهشت
اولكاميز: دبير همايش بزرگداشت مختومقلى در باره برگزارى اين 
سال هاى  معمول  طبق  نيز  امسال  گفت:  اولكاميز  با  گفتگو  در  مراسم 
با  فراغى  مختومقلى  بنياد  و  ميراث  تركمنى  ادب  و  شعر  انجمن  قبل، 
يكشنبه  روز  گنبدكاووس،  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  همكارى 
فرهنگى -هنرى  مجتمع  در  بعدازظهر   5 ساعت   1392/2/22 مورخه 
اداره ارشاد گنبد، با حضور شعرا و باغشى ها، مراسم باشكوهى را برگزار 
خواهند كرد .به هين منظور از عموم عالقه مندان و فرهنگ دوستان جهت 

شركت در اين مراسم دعوت مى شود.

گزارشمختومقلی خوانی
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3فرهـنگ و جامعهفرهـنگ و جامعه          
چند و چون  ، پيرامون اصطالح تركمن (1)

بررسي تطبيقي نظرگاه هاي دو ترك شناس بزرگ ؛ فاروق سومر و قفس اوغلو

مقدمه
اصطالح تركمن و مسائل پيرامون آن، از ديرباز تا 
امروز ، مورد توجه ى مؤلفان و  پژوهش گران زيادي 
در جهان بوده و هست ، و دراين بين ، پژوهش گران 
تركمن نيز به علت عالقه به شناخت هويت شان ، 

كنجكاوي خاصي در اين مورد نشان مي دهند . 
درباره نام تركمن ، نظرات و عقايد مختلف و 
زيادي ابراز شده است ، كه برخي از آن ها غير علمي 
و بعضي ديگر نيز علمي مي باشد ، ولي متأسفانه 
هيچ كدام از اين نظرات ،جامع و دقيق و يا خالي 
از ابهام نيست ، طوري كه به نظر عده اي اصطالح 
كننده  مأيوس  و  بغرنج  معمايي  تركمن،به صورت 

درآمده است .
با توجه به اهميت اين موضوع ، آن چه در ذيل 
مي آيد ، نظرات دو پژوهش گر و ترك شناس معاصر 
و برجسته ي كشور تركيه ، "فاروق سومر" و "ابراهيم 
قفس اوغلو" ، پيرامون برخي از مسائل مهم و مطرح، 

در مورد اصطالح تركمن مي باشد .
متضاد و در عين حال  نظرات  تطبيقي  بررسي 
آموزنده ي اين پژوهش گران ، شايد بتواند گشايشي 
براي اين معما و كمكي در جهت پژوهش بيش تر 

در اين زمينه باشد .
ماهيت اصطالح تركمن 

به نظر سومر : « تركمن ها به عنوان قومي ترك ، از 
قارلوق ها و اوغوزها،كاملن مستقل هستند ؛ صاحب 
حقيقي ي نام تركمن همين قبيله است . به لحاظ قّلت 
جمعيتي ي اين تركمن ها ، تنها يك مؤلف از آن ها نام 

برده است، اين مؤلف نيز مقدسي است . »
تركمن ها ،جزء اجتماعات منسوب به گوك 
ترك هاي غربي و وابسته به اجتماع اْون اْوق ( 
ده تير ، ده شاخه ي طايفه اي) بودند ، و در سده 
ى دهم مسيحي در غـــــرب باال ساغون و در 

بخش اُردو و حومه ي آن سكونت داشتند .
واژه  كه  طوري  همان  اوغلو«  قفس  نظر  به 
و  نبوده  خاصي  ي  قبيله  اسم  ترك»  «گوك  ي 
اصطالحي سياسي مي باشد ، اصطالح تركمن نيز، 
در همين معني بوده و اصطالح سياسي است ،كه 
قارلوق ها در دوره ي اقتدارشان به كار برده اند .» 
با مطالعه نظرات اين دو پژوهش گر،پرسش 

هاى زير مطرح مي گردد :
قومي  ماهيتي  آغاز  در  تركمن،  اصطالح  ١ .
داشته است يا سياسي ؟ و يك اصطالح قومي بوده ،  

يا يك اصطالح سياسي ؟ 
2. تركمن هاي اوليه ،قارلوق بوده اند يا اوغوز، يا 

مستقل از هر دو ؟
در ارتباط با پرسش نخست ، الزم به ذكر است 
كه اصطالح تركمن ،نمي تواند ماهيت يا حقيقت چند 

گانه داشته باشد ، بلكه داراي ماهيتي واحد است .
در پاسخ به اين پرسش ، نگارنده نظر سومر را صائب 
دانسته و اصطالح تركمن ، با داشتن ماهيتي قومي ، يك 
اصطالح قومي بوده و هست . به داليل زير، اصطالح 

سياسي ي قوم قارلوق ، نمي تواند باشد :
تا آن جائي كه اطالع داريم ، تاكنون ، هيچ سند 
ي  كارگيري  به  گر  نشان  كه   ، نشده  پيدا  معتبري 
اصطالح تركمن ، به عنوان يك اسم سياسي ، توسط 
قارلوق ها باشد ، و آن چه در اين باره مطرح مي گردد 
، حدس و گمان هاي برخي از پژوهش گران از جمله 

"پريتساك" پژوهش گر آمريكايي مى باشد.
حكومت قارلوق ها در طول تاريخ و در سده 
هاى هشتم ، نهم و يازدهم مسيحي ، هيچ گاه در منابع 
و كتاب هاي معتبر تاريخي، به نام يا اصطالح سياسي 
تركمن نبوده ، بلكه به اسامي ديگري از قبيل قارلوقان 

، ايليك خانالر يا خاقانيه و غيره بوده است .
اگر اصطالح تركمن ، به عنوان يك اسم سياسي 
اين  در  باشد،  رفته  كار  به  ها  قارلوق  وسيله ي  به 
صورت، استعمال بعدي آن ، توسط اوغوزها ،در نيمه 
ي دوم سده ى دهم مسيحي ، كه رقيب و دشمن آن 
ها بوده اند ، نمي تواند توجيه منطقي داشته باشد . 
هم چنين به كارگيري ي نام  سياسي رقيب ، با توجه 
به حق انتخاب اوغوزان ، كاري معقول و مسبوق به 

سابقه به نظر نمي رسد .

در رابطه با سؤال دوم نيز ، بايد گفت : اين كه 
تركمن هاي اوليه اوغوز نبوده اند ، غير قابل ترديد 
است ، ولي سكونت داشتن اين تركمن ها در حدود 
سرزمين قارلوق ها در سده ى دهم مسيحي ، احتمال 
قارلوق بودن آن ها را از نظر بعضي پژوهش گران 
بيش تر كرده است . البته نگارنده ، نه مثل سومر ، 
تركمن هاي اوليه را ، به طور كامل مستقل از قارلوق 
ها مي داند ، و نه  مانند قفس اوغلو،آن ها را به قارلوق 
ها نسبت مي دهد ؛ بلكه با توجه به اطالعات موجود 
، و تا پيدا شدن سندي محكم در اين مورد ،به طور 
صريح داورى نكرده ، و به اين اعتقادكه ،تركمن هاي 
اوليه ، وابسته به اجتماع اْون اْوق ها و منسوب به 

گوگ ترك هاي غربي بوده اند ، بسنده مى كند . 
منشأ اصطالح تركمن، معني و مفهوم اوليه آن 
در رابطه با اين موضوع ، سومر چنين اظهارنظر 
مي كند ،منشأ نام تركمن، همانند مؤلفين امروزي ، 
مؤلفين قديمي را نيز به قدر كافي مشغول كرده است 
. در اين خصوص بين آن ها دو نظريه وجود دارد ، بنا 
به يكي از اين دو نظر،كلمه ي تركمن، از اسم «ترك» 
و پسوند «مان» «مانند» تشكيل شده و به معني ي 
«مانندترك» مي باشد . همان گونه كه قبلن از بيروني 
ذكر كرديم ، محمود كاشغري نيز داستاني در ارتباط با 
اين نظر ارائه مي دهد. اين مثال نشان مي دهد كه در             
سده ى يازدهم ، اين نظريه كه كلمه «تركمن» به معني 
«مانندترك» بوده ، نظريه اي گسترش يافته بوده است.
مي دانيم كه درسده ى چهاردهم نيز،در ايران روي 

اين نظرتأكيد شده است.

ايمان»  «ترك  ،از  تركمن  دوم،كلمه  نظريه  طبق 
مشتق شده است . اين نظريه را ابن كثير، تاريخ مختار 

و محمد نشري پذيرفته اند .
و اما در زمان ما ، پژوهش گران ضمن اظهار اين 
مطلب ،كه پسوند «من» موجود در كلمه ي «تركمن» 
به معني ي  نام را  اين   ...  ، پسوند مبالغه مي باشد 
اوزترك Turk-Oz يعني ترك اصيل و ناب گفته 

و تأكيد كرده اند . 
قفس اوغلو ، نيز با تأكيد و توجه ى بيش تر 
ترك شناس  و  پژوهش گر  دني»  «جين  نظريه   به 
فرانسوي و تأييد ضمني ي آن ، در اين باره چنين مي 
نويسد : جين دني در اثر معروف خود به نام « گرامر 
زبان تركي» با ذكر و اثبات اين نكته كه پسوند «من» يا 
«مان» در زبان تركي ، همان طور كه در كلماتي مانند 
قوجامان (عظيم الجثه/Enorme) ، قارامان (بسيارتيره/
 (obese , Enfle سمين ، چاق) شيشمان ،(Tresbrun
و امثال آن ديده مي شود ، با هر كلمه اي كه تركيب 
شود، به آن كلمه، معناي  mentatif Aug  (مبالغه ، 

زيادت ، بزرگي ، تشديد) را مي دهد . 
او به اين نتيجه رسيده است كه، عنوان تركمن نيز 
كه تركيبي از «ترك» و «من» مي باشد ، در مفهوم ترك 

قوي ، ترك اصيل و نجيب (sany pur Turk) است .
پژوهش  اين  نظرات  نقطه  بررسي  و  مطالعه  با 

گران چنين بر مي آيد كه:
ي  نظريه  گر  پژوهش  دو  از  يك  هيچ  الف- 
ابداعي در مورد منشأ اصطالح تركمن ، و معني و 

مفهوم اوليه ي آن ارائه نكرده اند .
امروزي  و  جديد  نظرات  بين  ،در  دو  هر  ب- 
اند،  قرار داده  ، نظريه ي جين دني را مورد توجه 
بنابراين نظريه ي مورد تأييد قفس اوغلو ، در بين 

نظرات مورد توجه ي سومر وجود دارد .
عالوه براشتراكات مذكور ، اين دو پژوهش گر 

در موارد زير ، با يكديگر اختالف نظر دارند:
 الف- قفس اوغلو، با تأييد ضمني نظريه  جين 
دني ، به نظرات قديمي توجه ى چنداني نكرده است 
،  و به سهولت از آن ها صرف نظر نموده ، در حالي 
كه سومر، به نظرات قديمي ، بيش تر از نظرات جديد 

،عنايت داشته است .
ب- قفس اوغلو ، در رابطه با موضوع مذكور ، 

نظريه ي واحد و خاصي رادنبال مي كند ، 
اما سومر با مطرح كردن سه نظريه ي مختلف ، 
ظاهراً به دنبال نظريه ي خاصي نيست ، و به صراحت 
يكي از آن ها را تأييد نمي كند ؛ هرچند كه به گمان 
نگارنده ، وي به نظريه ي قديمي «ترك» و پسوند 
«مان» «مانند» به معني ي مانند ترك ، توجه بيش تري 

نسبت به ساير نظرات كرده است .
به نظر نگارنده ، اصطالح تركمن، نمي تواند منشأ 
چندگانه داشته باشد ، و همانند ماهيت واحد آن ، 
منشأ ثابت و واحدي دارد . ولي معني و مفهوم اوليه 
ي اين اصطالح ،كه در ارتباط با منشأ آن مي باشد 
، متغير بوده ، و در طول زمان مي تواند در انطباق با 
تحوالت اجتماعي تغيير نمايد ، و معاني و مفاهيم 

ديگري پيدا بكندكه چنين نيز شده است .
درجست و جوي منشأ حقيقي اصطالح تركمن 
و پيدا كردن معني و مفهوم اوليه ي آن ، و هم چنين 
براي رسيدن به يك نظريه ي واحد در اين مورد ، 
توضيحات زير را در رابطه با سه نظريه ي مورد توجه 

ى پژوهش گران ياد شده، ضروري مي دانم .
«مان»  پسوند  و  ترك  نظريه  توضيح 

«مانند» به معني مانند ترك 
اين نظريه ، نسبت به دو نظريه ي ديگر و حتا 
در مقايسه با همه ي نظرات مطرح در اين باره، از 

قدمت و سابقه ي بيش تري برخوردار است .
نظريه ي مذكور ،در طول تايخ و در زمان هاي 
مختلف ، همان طور كه سومر نيز به آن اشاره كرده ، 
توسط محّققان و مؤلفان برجسته ، از جمله ابوريحان 
بيروني ، رشيدالدين فضل اهللا همداني در سده ى 
چهاردهم ،مورد تأييد قرار گرفته ؛ عالوه بر اين هــا 
ابوالغازي بهاُدرخان ،مؤلف شجره ى تراكمه نيز ،در 

سده ى هفدهم اين تأييدها را تكرارمي كند .
شرح مفصل نظرات اين مؤلفان ،موجب اطاله 
كالم خواهد شد، ولي در ارتباط با آن،ذكر دو نكته را 
الزم مي دانم. اولن اگرچه اين نظرات اغلب بر اساس 
روايات عاميانه و گاه داراي پوششي افسانه اي بوده، 
وظاهراً غير علمي به نظر مي رسند ، ولي عاري از 
حقايق نمي باشند. ثانين با اين كه نوشته هاي كاشغري 
ونظرات  فرهنگي،  و  زباني  مفهومي  باره،  اين  در 
رشيدالدين فضل اهللا داراي مفهوم نژادي مي باشد، ولي 
اين تفاوت مفاهيم ، در ارتباط با تكامل عناصر تشكيل 
دهنده هويت قوم تركمن بوده، و نه تنها با يك ديگر 

منافاتي ندارند، بلكه مكمل هم مي باشند .
در زمان معاصر نيز ، يكي از نظرات مورد توجه، 
سومر، همين نظريه مي باشد . اين گونه تداوم تأييد، 
در مورد نظريه هاي ديگر كم تر مشاهده مي شود ، و 

اين روى كرد برتري ي خاصي به آن داده است .
اين نظريه ، انطباق بيش تري با واقعيت دارد . الزم 
به توضيح است ، به دنبال پيروزي يا بغو «ايستمي» 
بر هفتاليت ها ،در حدود سال 565 ميالدي و استقرار 
گوك ترك هاي غربي و اجتماع اْون اْوق در سرزمين 
هاي جديد متصرفي واقع در شرق سيردريا يا سيحون 
، از جمله بالساغون (در قسمت علياي رود چو در 
سده   دوم  نيمه  از   ، گؤل)  ايسيك  درياچه  مغرب 
ششم مسيحي ،فرآيند ترك شدن اقوام بومي نيز، در 
آن سرزمين ها شروع مي شود ، كه الزمه آن، اختالط 
اقوام مختلط  ؛  بوده است  اقوام غير ترك  با  تركان 
،چون ترك مطلق نبودند ، نام جديدي را طلب مي 
كرد ، بدين ترتيب اصطالح قومي ي تركمن، به معني 
ي مانندترك و با مفهوم اوليه ي زباني ي فرهنگي، 
جهت ناميدن آن اقوام ،كاربرد پيدا كرده است . اين 
مفهوم به دليل تقدم عناصر زبان و فرهنگ ، بر ساير 

عناصر ، در فرايند تشكيل قوم تركمن مي باشد .
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لطيف ايزدي : در دور و بر ما آدم هايي هستند 
گمنام ولي صاحب فكر و انديشه . انسان هايي كه 
و  بلند  افكاري  ولي  نيستند  و شهرت  نام  دنبال  به 
انديشه اي استوار دارند. حسين  نوعي يكي از اين 

آدم هاست.  
 پاساژ محمدي ، كتابفروشي سپهري  و ديدار با  
حسين نوعي، كسي كه شيفته كتاب است و عاشق  
آگاهي.  گفتگو با اين پير فرزانه برايم غنيمتي است . با 
وي  در باره  كتاب ، ادبيات  و آگاهي سخن مي گويم 
.  نوعي شصت و دومين برگ  كتاب عمرش  را ورق 
زده است. اصالتا ازخطه سرسبز  گيالن، كه به گفته 
خودش درسال 69 تقدير زورش چربيد و او را به 
گنبد كشاند . و از اين بازي سرنوشت خوشنود است. 
چرا كه  گنبد را شهري خوب  با مردماني متفاوت و  

با  فرهنگ هاي مختلف مي داند. 
اين  صحبت  پاي  بهاري  روزهاي  از  يكي  در 
پيرفرهيخته مي نشينم و دمي با او و افكار و آرا و 

دغدغه هايش هم نفس مي شوم. با همراه باشيد:  
 تنها راه تحمل هستي آن است كه به ادبيات پناه 
آوريم و در آن غرقه شويم اگر اينگونه شود هماره در 
عيش مدام به سر خواهيم برد. همين عيش مدام را 

حافظ بصورت شعرچه زيبا بيان مي كند: 

مقام عيش ميسر نمي شود بي رنج / بله به حكم 
بال بسته اند عهد الست 

به هست و نيست مرنجان ضمير و خوش مي 
باش/ كه نيستي است سرانجام هر كمال كه هست 

تنها راه رهايي بشر پيوندي محكم و جانانه با 
عشق طوالني است. عشق در زبان نمي گنجد. 

توسط   كتاب  خوانش  صداي  مادرم  رحم  در 
مادرم را مي شنيدم. بعد از تولدم پدربزرگ مادري 
ام  براي اين كه ما را با دنياي كتاب آشنا كند، شب ها 
برايم  قصه مي خواند و آن  قصه ها آويزه گوش ما 

شد كه امروز با كتاب سر و كار دارم . 
كتابفروشي كارم است و با آن روزگار مي گذارانم 
اما هدف من از فروش كتاب انتقال آگاهي است. من 
در انتقال آگاهي بسيار لذت مي برم. مي دانم و يقين 
دارم كه مردم با پيوستن به آگاهي كمترين رنج هستي 

را خواهند برد.
 من شيفتگي خاصي به حافظ و خيام دارم . چون 
حرف دارند و جهان را در اشعار خود بيان مي كنند. 

نثري را كه گونه شعري دارد بيشتر دوست دارم. 
 معتقدم از دانشكده زيباي جهان بايد بهره برد. 
اولين دانشكده،  دانشكده اجتماع ( محيط ) است. 
دومي طبيعت اليتناهي است، سومي آسمان اليزال 

است اين ها زيباترين اساتيد ما هستند براي رسيدن و 
پيوستن به حقيقت مطلق كه نام ديگر خداوند است. 

ياد  با  كه  انساني  است.  مطلق  آگاهي  خداوند 
خداوند ارتباط مستقيم ندارد بقول فردوسي آلوده به 

گناه است:
به دانش نگر دور باش از گناه / كه دانش گرامي 

تر از تاج و گاه 
بيشترمي  آگاهي  با  ما   . است  پذيرنده  خداوند 
توانيم از حمايتش بهره مند شويم. خداوند مهر بيشتر 

را نثار كسي مي كند كه به اونزديكتر است.
اولين مرحله اش عشق و   آگاهي مراتب دارد 

جنون است. عيش مدام نام ديگر  خداست.
 مردم فاصله شان با آگاهي بيشتر شده است. و 
اصوال  نسبت به آگاهي بيگانه هستند اشكال همين 
جاست. اين باعث معضالت مي شود. آدم آگاه آسيب 
رسان نيست. تمام آسيب هاي اجتماعي از عدم آگاهي 
مطلق پديد مي آيد اگر به خود مطلق اتصال پيدا كني 

اثرات خودش را مي گذارد .
 تمام آرزوي من آن است كه همه مردم جهان 
شاد باشند . زندگي فوق العاده زيباست.  شيفته ادبياتم 
. ذات من در آن جاري  است.  ريشه دارم در آن . نمي 

توانم از كتاب و ادبيات دل بكنم و  جدا شوم .   

به بهانه برگزاري نمايشگاه كتاب تهران
پاي صحبت كتابفروش پير شهر 

* بصير شهنازي

وفات عالم رباني ، قربان آخوند قرنجيك
اولكاميز: چهارشنبه يازدهم ارديبهشت روحاني معروف تركمن صحرا ، 
قربان آخوند قرنجيك پس از هشتاد دهه زندگي بابركت ، دار فاني را وداع 

گفت. 
وي بنيانگذار يكي از حوزه هاي علميه اهل سنت منطقه بود كه در روستاي 

قرنجيك قربان آخوند قرار داشت. 
قربان آخوند سالها به تعليم و تربيت طالب و تالميذ علوم ديني همت 
گماشت و شريعت محمدي را بسط و قوت بخشيد. شاگردان زيادي پرورش 

داد كه برخي از آنها از منطقه بجنورد و جرگالن بودند. 
اين روحاني بزرگ در بين مردم عزيز و محترم بود و خط مشي اعتدال و 

ميانه روي را برگزيده بود. از هرگونه افراط و تفريط دوري مي كرد. 
اين عالم تركمن كه روستايي بزرگ بنامش است بيش از نيم قرن به دين 

خدمت كرد . وي از طايفه عالم پرور كسلخه بود. 


