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مانگا یوق آغزینا بوقییالن دویه بوینونا اگري دییر!

سرمقاله

»همیشه موقع قدم زدن توی خیابونای شهری که تو اون زندگی می کنم، با دیدن چاله چوله های آسفالت های خیابونا )البته 
آسفالت های خیابونای شهر ما که در مقابل مشکالت دیگر شهر، سربلندن و سرافراز! و ای کاش مشکالت ما به همین مشکالت 
عمرانی ختم می شد( ناخداگاه یاد مسئولین شهرداری و فرمانداری و کال افرادی که در قبال منطقه مسئولن، می افتم و از مرور 
مشکالتی مانند تصادفات موتوری )موضوع فروش موتورسیکلت های مزایده ای که باعث شده تا موتورسیکلت های راننده های 
خالفکار با قیمتی حتی کمتر از یک دهم قیمت اصلی دباره به همان افراد واگذار شود، قابل بحث می باشد( که هرساله منجر به 
فوت و معلولیت های تعداد زیادی از برادرانمان و پرداخت هزینه های سنگین ناشی از آن و همچنین مسائل امنیتی جامعه که 
ناشی از فقر فرهنگی و اقتصادی بوده، احساس شرم می کنم و اولش با چندتا توهین و ناسزا به مسئولین و بعد از چند لحظه ای 
تفکر و پی بردن به اشتباه بودن این رفتار خودم، علل مسائل و  مشکالتی از قبیل عمرانی، تصادفات، بیکاری و فقر و اعتیاد و 

فحشا و ... را تو ذهنم جویا می شم.«
قطع یقین هر یک از ما بخصوص افراد نخبه و دانشجو جمالت و افکاری مانند باال را از ذهن گذارنیده ایم و چه بسا دوستان 
کثیری نیز باشند که مهمترین دغدقه ی فکری آنان مسائلی از قبیل مسائل باال باشد. حال سئوال این است: وظیفه ما پس از 
مشاهده ی مشکالت جامعه مان چپست؟ چگونه باید به این وظیفه عمل نماییم تا مشکالت جامعه ریشه کن شوند؟ آبا براستی 
مشکالت جامعه ما با مقصر دانستن این و آن در ذهن و خیال خود و یا نزد دوستانمان حل خواهد شد و آیا چنین عملکردهایی 

منجر به حداقل تاثیر خود که ارضای حس احساس مسئولیت خود در قبال جامعه و هم نوعانمان باشد، خواهد.
زمانیکه با دوستان خود بحث درباره موضوعاتی از این قبیل پیش می آید و مسئولیت خود را در قبال جامعه خویش جویا می 
شوند، بسیاری پیش ازآنکه حرکتی نمایند و سخن خود را به گوش مسئولی برسانند، نتایج عملکرد خود را پیش بینی نموده 
و با جمالتی مانند »ای بابا! اینا که مارو آدم حساب نمی کنند، اصال خودشون سبب این مشکالتن و...« کار خود را به اتمام می 

رسانند.
آری دوستان عزیز! کسانی که برای جامعه خویش از طریق مقصر دانستن این و آن، در نظر خویش دل می سوزانند مصداق 
عمل این کسان »آب درهاون کوبیدن« می باشد و در چنین جامعه ای مشکالت موجود برطرف نخواهند شد و کاری از پیش 
برده نمی شود و شاهد شهر و دیاری خواهیم بود که در آن با وجود مشکالت فراوان،مسئولین شهر را به عنوان مسئولین نمونه 
انتخاب نموده و مردم نیز درکمال تعجب در کوچه و خیابان، مالک انتخاب را »باز پس فرستادن بودجه ی شهرستان« عنوان می 
دارند و اما در پاسخ به این دوستان باید گفت که رفتارهایی شبیه این، که در واقع غیبت و تهمت بوده نه ازنظر شرعی صحیح 

بوده و نه نتیجه ای به دنبال خواهد داشت. 
و اما در پایان نشریه صبح صحرا نیز از تمامی افرادی که در قبال جامعه خویش احساس مسئولیت می نمایند و در راستای 
برطرف نمودن مشکالت جامعه می خواهند گامی بردارند،  خواهشمند است تا بجای اینکه بنشینند و در پی مقصر باشند، قدرت 
و شهامت منتقل نمودن مسائل و مشکالت جامعه را به مسئولین داشته باشند و جمله »تو مگو ما را بدان شه بار نیست« را در 

جهت اعتماد به توانایی های خود به یاد داشته باشند و به خاطر داشته باشند که مطابق آیه شریفه:
»فضل اهلل المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما«  )خداوند جهادگران را بر پیشروان با اجری بزرگ فضل داده است.(

بزرگترین پاداش ها از آن کسانی خواهد بود که در راستای اصالح جامعه خویش که در واقع نوعی جهاد می باشد، گامی بردارند.
با انتقاد و نظرات خود، دلگرمی ادامه مسیر را به ما هدیه دهید. ایمیل مدیر مسئول همواره پذیرای انتقادهای سازنده و ایده 

های شما عزیزان می باشد.
H_dlije@yahoo.com
مدیر مسئول

»از ماست که بر ماست«

                                   )مار به شتر مي گوید گردنت کج است!(
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مانگا یوق آغزینا بوقییالن دویه بوینونا اگري دییر!

بیانیه

نشریه صبح صحرا به نمایندگی از دانشجویان ترکمن دانشگاه 
های تهران اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم، حضرت محمد 

مصطفی )ص( را توسط عوامل اسالم ستیز محکوم می نماید.

بنی آدم اعضای یکدیگرند           که در آفرینش زیک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار            دگر عضوها را نماند قرار

                                   )مار به شتر مي گوید گردنت کج است!(
                                                       براي من نباشد سرگین به دهانش!

                                  )دیگي که براي من نجوشد، سر سگ تویش بجوشد!(
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طنز

تامدا قوالق بار

آمدم کوي و محیطش تهي از شور نبود انصافا
کوِي خوش سابقه بیهوده که مشهور نبود انصافا

ثبت نام این دفعه راحت شده هر چند در آغاز رزرو
ثبت یک غرفه چنان راحت و میسور نبود انصافا

روز اول که لحاف و تشک از طرح مکان ساقط بود
یافتن بر همه بي دغدغه مقدور نبود انصافا

پیش رویم به غذا صف زده بودند، صفي طوالني
کسي از وضع به پیش آمده مسرور نبود انصافا
گر که در پایگه تغذیه یا ثبت رزرو اشکالیست

اینکه تقصیر رحیمي و نقي پور نبود انصافا
نانوا در همه ساعات شب و روز به نان مشغول است

مثل او شاطر وابسته به تّنور نبود انصافا
از کوي به دانشکده از بُعد زمان یک ساعت!
گرچه آن فاصله اندازه ي این دور نبود انصافا

خیلي خوب است تن و جان همه سنجش صّحت گردید
ولي آن هدیه به شأن همگان جور نبود انصافا

کوي؛ - من هر چه از آن شکوه نمایم - کوي است!
باید از دیدن زیبایي آن کور نبود انصافا

عبدالغفور گوک آتاباي      

کوي دانشگاه

                                        )دیوار خانه موش دارد!(
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اجتماعی

دألي دألي ني سویر!تامدا قوالق بار

کوي دانشگاه

نیاز بشر به آموزش از آنجا که مربوط به احتیاجات 
مادی و معنوی وی می باشد هیچگاه از وی انفکاک 
در  آموزشی  فضای  و  آموزش  است.  نبوده  پذیر 
جوامع و تمدن های مختلف، دستخوش دگرگونی 
مواردی که  است. مهمترین  بوده  متفاوتی  های 
سمت و سوی مباحث آموزشی را در ادوار مختلف 
تاریخ، مشخص کرده، یکی نیاز و دیگری ایدئولوژی 
بوده است. نیاز، جهت برآوردن احتیاجات مادی 
احتیاجات  به  دادن  پوشش  جهت  ایدئولوژی  و 
معنوی انسان. طبیعتا مباحث آموزشی مربوط به 
هر یک از این دو مقوله، تفاوت های عمده ای با 
همدیگر خواهند داشت؛ به طوری که شاید بتوان 
این دو مقوله را در مقابل هم قرار داد. بر همین 
مبنا مي توان از مباحث آموزشی مربوط به نیاز، با 
علوم تجربی و از مباحث مربوط به ایدئولوژی با 
علوم انسانی تعبیر کرد، پرواضح است که هر کدام 
از این دو تقسیم بندی، زیرشاخه های متعددی را 

در برخواهند گرفت. 
به عنوان یک مقوله ی  در جوامعی که »دین« 
فرابشری، و فرا اندیشه ای مورد قبول واقع شده، 
فرامین آن آموزش و مباحث مربوط به آن را تحت 
الشعاع قرار داده است. عمده ترین نفوذ دین در 

بخش علوم انسانی بوده، و در مباحث تجربی دخالت چندانی نداشته است. اگرچه در ادوار مختلف تاریخ، نوع بشر با فهم ناصحیح خود از مقوله ی دین، 
که گاه از روی غرض هم بوده، باعث آمیختگی و آشفتگی این دو طیف مختلف از علم گشته است و متعاقبا یا موجبات رکود علوم تجربی را سبب شده 
و یا باعث گریز مردم از آموزه های دینی گشته  است؛ که از عمده ترین مصادیق آن، عهد قرون وسطی در اروپا می باشد. رکود علوم تجربی در طی این 

قرون به حدی فراگیر بوده که مردم مجبور شدند فرامین کلیسا را نادیده بگیرند و متعاقب آن روح تدین در جوامع غربی رو به افول نهاد.
دین اسالم که مبتنی بر قرآن و آموزه های پیامبر اکرم )ص( است، هیچ مانعی بر سر راه تطور و ترقی علوم تجربی قرار نداده است. در روایتی که در 
صحیح مسلم نقل شده آمده است که روزی رسول اکرم )ص( از کنار قومی می گذشت که )بنا به تجربه و جهت ازدیاد محصول(، مشغول تلقیح درختان 
خرما بودند. رسول اکرم )ص( به آنها فرمود: اگر این کار را انجام ندهید، بهتر خواهد بود؛ اما آن سال درختان خرما ثمر خوبی به بار نیاوردند. رسول اکرم 
)ص( هنگامی که از کنار آنان می گذشت سؤال کرد: چه اتفاقی برای درختانتان افتاده است؟ آنان ماجرای فرمان پیامبر در خصوص نهی از تلقیح را 
بازگو کردند. رسول اکرم )ص( فرمودند: شما خودتان به امور زندگانی بهتر از من واقف هستید )و اگر مطمئن بودید که این کار به نفعتان است، نیازی 

نبود از قول من پیروی کنید(. 
متأسفانه در جامعه اسالمی، متولیان و صاحبان این دو طیف مختلف از علم، در موارد زیادی به این تصور نادرست گردن نهاده اند که برخورداری از هر 
کدام از این دو طیف مختلف از علم، باعث بی نیازی از طیف دیگر می شود. و همین تصور نادرست سرچشمه ی تمامی آشفتگی ها، تضادها و اصطکاکات 

بین این دو طیف که در تعبیر عامیانه روشنفکر و روحانی خوانده می شوند، گشته است. 
موضوع دیگري که وجود دارد این است که برخالف علوم تجربي، موفقیت در علوم دیني از نظر صاحبان آن، تا حد زیادي مربوط به پرهیزگاري طالبان 
و صاحبان آن مي باشد. به عبارت دیگر از آنجا که منبع اصلي این طیف از علم، ریشه در عالم ملکوت دارد و برخورداري از بخش قابل توجهي از آن در 
سایه ي عطاي پروردگار میسر مي شود، همواره طالبان علوم دیني، به دانشمنداني که در گذشته پیرامون مسائل دیني نظریاتشان را ابراز داشته اند و در 
جایگاه واالیي از دیانت و تقوا بوده اند، با احترام خاصي مي نگرند و اگرچه نظریات آنان در باب مسائل اجتهادي بوده و مجال بحث و گفتگو در آن وجود 
داشته باشد، کمتر به خود اجازه مي دهند به نقد آراي آنان بپردازند. از این رو فضاي حاکم بر حوزه هاي علوم دیني چنین است که آرایي که به عصر 
رسالت نزدیکتر بوده اند از اصالت و اعتبار بیشتري برخوردارند. اما در علوم تجربي از آنجا که موفقیت در آن ارتباطي به شخصیت افراد ندارد، هیچ نظریه اي 

بررسی علل عدم سازگاری بین 
روشنفکران منطقه و روحانیت با تکیه بر 

قیاسی بین علوم تجربی و علوم دینی

                                  )دیوانه چو دیوانه بیند خوشش آید!(                                        )دیوار خانه موش دارد!(
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-   ایکي قوچینگ باشي بیر قازاندا قایناماز!

سر دو قوچ در یک دیگ نمي جوشد
 )رخت دو جاري را در یک تشت نمي توان شست!(

اجتماعی

ـ دا بایا! ـ دا بایا برر، خداي  باي 

بر نظریه ي دیگر رجحان پیدا نمي کند مگر اینکه با آزمون و خطا اعتبار آن سنجیده شود. از این رو علوم تجربي رو به تطور است و مجال نقد در آن 
فراگیر است. و اعتبار نظریات دانشمندان متأخر آن، بیشتر از متقدمین است. خالصه ي کالم اینکه روحاني، سنت گرا است و روشنفکر، انتقادگر. حال 
اگر این دو طیف بخواهند بدون درنظر گرفتن فضاي حاکم بر محیطي که در آن پرورش یافته اند به گفتگو و چالش با هم بپردازند، پرواضح است که 
به نتیجه رسیدن آنان دشوار خواهد بود. از این رو از نظر نگارنده بهترین راهکاري که مي تواند باعث از بین رفتن شکاف بین روحانیون و روشنفکران 
شود این است که هیچ کدام از این دو طیف نباید با مقیاس خود وارد حیطه ي دیگري شود. یک روحاني نباید انتظار داشته باشد که یک روشنفکر 
با همان روحیه اي که در خود سراغ دارد، بتواند مسائل دیني را بدون چون و چرا قبول کند. و یک روشنفکر نباید تصور کند که در مسائل دیني هم 

مانند علوم تجربي مجال تطور و دگرگوني فراگیر است و نقد آراي آن به سهولت مسائل علوم تجربي است. 
با توجه به اینکه تجربه ي حضور در محیط حوزه و دانشگاه را داشته ام و در هر دو سلک روحاني و دانشجو بوده ام و خود را متعلق به هر دو قشر 

مي دانم؛ ذیال مسائلي را عنوان خواهم کرد که انتظار دارم آنها را اعترافاتي از طرف یک روحاني قلمداد کنید؛ نه انتقاداتي از طرف یک دانشجو.
مسئله ي نخست این است که ما روحانیون، علوم را به طور کلي به دو قسمت »دنیوي و اخروي« تقسیم بندي نموده ایم و معیار این تقسیم بندي 
را تنها در موضوع علم، منحصر کرده ایم. یعني اینکه به شخصي که به فراگیري علوم مربوط به دین مشغول است عالم علوم اخروي، و به شخصي 
که به فراگیري علوم تجربي مشغول است عالم علوم دنیوي اطالق کرده ایم. پیداست که این تقسیم بندي تا چه حد مي توانسته روح تفوق و برتري 
را به کالبد روحانیت بدمد و این حس برتري همواره در مواجهه با قشر دیگر لحاظ پیدا کند و به نوعي عدم توازن را به همراه آورد؛ به گونه اي که 
ما روحانیون خود را براي دخالت در امور و شئون مختلف جامعه صاحب حق و صاحب اختیار قلمداد کرده ایم و در مواردي که کارآمدي کافي براي 
چنین مواردي در اختیارمان نبوده، اثرات سوء و نامطلوب آن گریبانگیر جامعه گردیده و متعاقبا جبهه گیري قشر روشنفکران را سبب شده ایم. به 
نظر نگارنده بهتر آن است که اگر قرار باشد علوم به دو قسمت دنیوي و اخروي تقسیم بندي شود، معیار نخست آن »هدف« باشد. یعني اگر علوم 
دیني با هدف نیل به مقاصد دنیوي آموخته شود، همان بهتر که از آن با علوم دنیوي تعبیر شود و اگر علوم تجربي با هدف نیل به خدمت به خالیق و 
کسب رضاي پروردگار آموخته شود، جزو علوم اخروي قرار گیرد. این ایده  اي که بیان کردم، پشتوانه هاي محکمي از آیات و روایات دارد که به نسبت 
ةٍ َوِمْن رِبَاِط الَْخْیِل  وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ اقتضاي این مقاله به دو مورد آن اشاره مي کنم: خداوند متعال در آیه 60 سوره انفال مي فرماید: » َوأَِعدُّ
ِ َوَعُدوَُّکْم...« ]»و آماده کنید برای ایشان هر چه توانید از نیرو و از اسبان بسته که بترسانید بدان دشمن خدا و دشمن خویش را...«[  تُْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اللَّ
مراغي در تفسیر این آیه عنوان کرده است: »کسب آمادگي از لحاظ نیرو با اختالف زمان تغییر مي کند و آنچه در عصر حاضر به عهده ي مسلمانان 
واجب است ساخت وسایل دفاعي جنگي، هواپیما، انواع بمب و تانک، تولید کشتي هاي جنگي، زیر دریایي ها و ... است و همچنین بر عهده ي آنان 
الزم است تا علوم و فنوني را که ساخت این قبیل اشیاء منوط به فراگیري آن هاست، فرا بگیرند«. بنابراین کساني که علوم نظامي را با هدف امتثال 
امر خداوند و جلب رضایت او مي آموزند بدون تردید جزو عالماني خواهند بود که از نیت اخروي برخوردارند؛ اگرچه موضوع علمشان دنیوي باشد. 
روایتي نیز در سنن ترمذي با سند صحیح از زید بن ثابت صحابي پیامبر اکرم ص نقل شده که حاکي از آن است که پیامبر )ص( ایشان را به فراگیري 
زبان سریاني امر نموده بودند تا بتواند از طریق مطمئن تري با یهودیان مکاتبه نماید. بنا بر این حدیث شخصي که هدفش از فراگرفتن زبانهاي دیگر 
کمک به اشاعه ي دین خداوند باشد، شایسته است که در طبقه عالمان علوم اخروي قرار گیرد. از آن طرف اگر کسي هدفش از آموختن علوم دیني 

نیل به متاع ناچیز دنیا باشد، اخروي بودن موضوع علم، کمکي به حال او نخواهد کرد. 
مسئله ي دیگري که وجود دارد این است که شماري از ما روحانیون گرفتار این نگرش شده ایم که از آن جهت که ما براي هدایت مردم و رسیدگي 
به مسائل اخروي آنان وقت و انرژي صرف مي کنیم، به نحوي مردم به ما مدیون هستند؛ و انتظار داریم که مردم به انحاء مختلف دین خودشان 
را نسبت به ما ادا کنند؛ در حالي که اگر واقعا پیرو راستین پیامبران باشیم، به هیچ وجه اجازه نداریم چنین حقي براي خود قائل شویم چنان که 
ُ َفِبُهداُهُم اْقَتِدْه ُقْل ال  شیوه ي پیامبران در تبلیغ دین خداوند چنین بوده و قرآن صراحتا آن را براي ما حکایت مي کند: » أُولِئَک الَّذیَن َهَدی اللَّ
أَْسَئُلُکْم َعلَْیِه أَْجرا ...« ]»اینان )پیامبران( کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است پس به هدایت آنان اقتدا کن. بگو: »من، از شما هیچ مزدی بر 
این ]تبلیغ [ نمی طلبم...«[ )انعام/90(. کسي که مبلغ دین است اگر بخواهد در ازاي تبلیغي که انجام مي دهد پاداشي از مردم را انتظار بکشد، خلوص 
او در تبلیغي که انجام مي دهد زیر سؤال خواهد رفت؛ زیرا که مردم به تردید خواهند افتاد که آیا هدف این شخص از تبلیغ دین اعتالي کلمه ي 

خداوند است یا نیل به مقاصد شخصي و دنیوي؟! 
در آخر توصیه   و پیشنهادي که به هر دو قشر دانشجو و روحاني دارم این است که هیچ وقت یک شخص یا اشخاصي خاص را نماینده ي کل یک قشر 
قلمداد نکنیم و با مشاهده ي نامالیمات و لغزش هاي یک شخص، آن لغزش را به کل قشري که متعلق به آن است تعمیم ندهیم. باشد که درخت 

صلح و صمیمیت، میوه ي خود را به کاممان شیرین کند.
A.Atabye@yahoo.com      عبدالغفور گوک آتاباي
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همگام با شقایق های صحرا

-   ایکي قوچینگ باشي بیر قازاندا قایناماز!

سر دو قوچ در یک دیگ نمي جوشد
 )رخت دو جاري را در یک تشت نمي توان شست!(

غني به غني مي بخشد ، خدا هم!
 )روغن روي روغن مي ریزد، بلغور خشک مي ماند!(

ـ دا بایا! ـ دا بایا برر، خداي  باي 

         بسیجی شهید عبدالحکیم   قزل
در دنیاي پرفتنه امروز که عصر انفجار اطالعات لقب گرفته است و در زمانه اي که مرزهاي جغرافیایي، معنا و مفهوم پیشین خود را در ساختار جدیدي از 
معرفت و تحول مبنایي در حیات بشري، رفته رفته از دست مي دهند و اقتدار ملي هر کشور در بعد فرهنگي آن جلوه و ظهور مي یابد، پاسداري از ارزش هاي 
فرهنگي، رویکردي واقع بینانه و استراتژیک خواهد بود. چنین است که هر ندایي از رهایي و هر پرچمي از آزادگي در گستره گیتي، مورد هجوم توفان  هاي 

زهرآگین اتحادیه جهاني زر و زور و تزویر قرار مي گیرد.
در این میان، رسالت همه آناني که به عدالت، آزادي و رهایي مي اندیشند و به آرمان بزرگ پیامبران ایمان دارند، آن است که از فرهنگ ایستادگي و وارستگي 

در این تهاجم بي حساب با هر وسیله ممکن صیانت و پاسداري کنند.
درخشان ترین و فروزان ترین ستاره آسمان فرهنگ رهایي، مشعل پرفروغ فرهنگ شهادت است.

تکریم و تعظیم شهیدان، تالشي مقدس است در برافراشتن پرچم هاي سرخ استقالل و آزادي بشریت، از یوغ ذلت و اسارت و گام بلندي است در راستاي 
احیاي ارزش هاي مکتب توحید و عدالت؛ چرا که، »شهادت، مرگ در راه ارزش هاست« و هر شهید، مشعلي است که در بلنداي عزت و سرافرازي یک ملت، 

جاودانه مي درخشد.
شهادت نه یک مردن، که یک انتخاب است: »وال تقولوا لمن یقتل في سبیل الل. اموات بل احیاء و لکن ال تشعرون«.)1(

هر کسي را که در راه خدا کشته و شهید شد، مرده نپندارید؛ بلکه او زنده جاوید است ولیکن شما این حقیقت را در نخواهید یافت.
شهید همواره زنده است و مرگ او در واقع انتقال از حیات جاري در سطح طبیعت به حیات پشت پرده آن مي باشد.

شهید، زیباترین زخم بر پیکر هستي و »شهادت« زیباترین غزلي است که از لبهاي سرخ حقیقت مي تراود. شهادت بیداري را معنا مي کند و بینایي را شفاف 
مي سازد.

»شهید عبدالحکیم قزل« در سال 1352 ه.ش. و در روستای قرنجیک پوران؛ از توابع شرستان اق قال، به دنیا امد. تحصیالت ابتدایی را در روستای محل تولد 
به اتمام رسانید و شرایط ادامه تحصیل باالتر از مقطع ابتدایی برای او فراهم نشد.

در سنین نوجوانی و جوانی به بسیج عالقمند شده و به عضویت بسیج درامد. به همین علت با اهداف انقالب خیلی زود اشنا شد و عالقه ی شدیدی به دفاع 
از ارمان های انقالب در وی پدیدار شد. برادر شهید؛ حاج بردی، می گوید:

»شهید در میان دوستان و اشنایان محبوبیت بسیاری داشت. فردی صمیمی، گشاده رو و متواضع بود«
نور بردی کلته؛ یکی از دوستان شهید، اظهار می کند: 

» مهمترین ارزوی شهید، پیروزی لشکریان اسالم بود. دفاع از کشور در مقابل متجاوزان را یک تکلیف می دانست و اوقات فراغت خود را به فعالیت سالم، 
تفریحی و ورزشی اختصاص می داد«

یکی دیگر از دوستان شهید، به نام کریم بردی بزونه، چنین روایت می کند:
»شهید از روحیه ی تعاون و همکاری باالیی برخوردار بود. در فعالیت های گروهی همچون فعالیت در امور پایگاه مقاومت بسیج، کتابخانه و تیم ورزش محل 

شرکت می کرد«
عبدالخالق برزا؛ از دیگر دوستان شهید، می گوید:

» خاطرات زیادی از شهید دارم. اما مهمترین انها این است که یک روز در حین بازی فوتبال که همه گرم بازی بودند، ناگهان او توپ را نگه داشت، وقتی که 
همه اعتراض کردند که چرا توپ را نگه داشتی؟ ایشان اظهار کردند: االن وقت نماز است و نماز واجب تر از فوتبال!«



دنیای امروز دنیای رسانه و گردش اطالعات است. در چشم برهم زدنی میلیون ها خبر 
مخابره می شود و تمام اتفاقات ریز و درشت سرتاسرگیتی در همه جا حتی در دورترین 
کوره دهات ها پراکنده می شود. دوره و زمانه مخفی کاری ، با هزار ایما و اشاره نوشتن 
،گردش اخبار یک سویه برای اهداف خاص ، خبرخوری و خبرسازی های جهت دار به 
سر آمده است. آن کس که دنبال خبر باشد یابنده است و به هر آنچه می خواهد می 
رسد و جلوگیری از آن نه الزم است و نه شدنی. در دنیای امروز بستن درهای رادیو 
و تلویزیون، روزنامه های حکومتی یا مخابره اخبار کانالیزه شده کارآیی چندانی ندارد 
چون باز هم خبر و اتفاقات دیگر و خالف خواست حکومت ها، از پنجره های اینترنت 

، موبایل ، تبلت و ... وارد خانه ها  می شود. 
امروزه فضای اینترنت پر شده از سایت های خبری و هر روز نیز بر تعداد آنها افزوده می 
شود و بعضی ها نیز بدون تاثیر گذاری خاصی بر روی جامعه و مخاطبان پس از انجام 
وظایف دیکته شده و تخریب گروه و کسان مخالف، آرام بساط خود را جمع می کنند. 
سابقه فعالیت سایت هاي خبري در کشور به دوران اصالحات باز مي گردد؛ زماني که 
اینترنت به تازگي در کشور مورد استفاده عموم قرار مي گرفت. سایت »رویداد« اولین 
سایت خبری بود که توسط اصالح طلبان راه اندازی شد. اما هرچه زمان مي گذشت و 
اینترنت در کشور عمومیت مي یافت، استفاده از آن برای رقیب حالوت و تازگی خاصی 
پیدا می کرد و از آن برای برجسته کردن اختالفات درون گروهی اصالح طلبان به نحو 
احسن سود می بردند و رو به جلو در حرکت بودند و برخالف روزنامه ها و مجالت 
که هیچگاه اصولگرایان از نظر ظاهر و باطن به گرد مجالت چاپی اصالح طلبان نمی 
رسیدند، آنان در فضاي مجازي نمره قابل قبولی گرفتند و قطعا مي توان گفت که 
نسبت به اصالح طلبان در این زمینه موفق بودند؛ سایت خبری »بازتاب« متعلق به 
محسن رضایی از آن جمله بود که مخاطبان بسیاری داشت هر چند این سایت نیز به 
مذاق اصولگرایان تازه به دولت رسیده خوش نیامد و بعد از فیلتر های متعدد، از کار 
افتاد. هرچه رقابت هاي روزنامه یي که البته، محدودیت ها نیز در آن موثر بود، به سردي 
مي گرایید، صحنه مجازي داغ مي شد و نواصولگرایان که امروزه با اطالق جریان انحرافی 
مورد شدیدترین حمله ها از یاران سابق خود قرارگرفته اند، بیشترین استفاده را از این 
وضعیت بردند و بر اسب مراد سوار شدند تا آنجا که بعد از انتخابات بحث برانگیز خرداد 

88 برای اصالح طلبان سایتی موثر باقی نمانده است.
سایت هایی برای هیچ

همراه با این گسترش فناوری اطالعات و روش های نوین اطالع رسانی، خبرنگاران و 
رسانه های ترکمنی و استانی نیز به خوبی خود را با شرایط جدید وفق دادند، شروعی 

خیلی خوب داشتند اما خیلی بد ادامه یافت تا آنجا که در حال حاضر به هیچ وجه 
فعالیت های آنها قابل قبول و چشمگیر نیست و روز به روز نیز رو به افول می رود.

 در حال حاضر سایت های خبری ترکمنی همه تقریبا کپی از روی دست همدیگر 
است وبه صورت ماهانه یا هفتگی به روز می شوند و مطالب تولیدی نیزخیلی کم و 
ناچیز است گویی که همه این سایت ها فقط توسط یک نفر کپی و پیست می شوند.

شمار زیادی از آنها در فصل انتخابات و برای رقابت های انتخاباتی شروع به کار می 
کنند که فقط بر طبل »شنیده های انتخاباتی« و » کاندیداهای رد صالحیت شده 
حوزهx,y,z »،«جلسه طرفداران w«، »بررسی کاندیداهای احتمالی انتخابات مجلس 
در شرق استان گلستان« می کوبند و برای خالی نبودن عریضه خبر های ورزشی و 
از جمله هاوش گنبد را نیز در میان آن ها می آوردند. و یا سایت هایی نیز بر اساس 
وظیفه ی رسمی و اداری و سازمانی خود حتی توسط غیر ترکمن ها اما برای ترکمن 
ها به روز می شود تا آنجا که دانشجویان ترکمن شبکه های اجتماعی و facebook را 
تاثیرگذارتر و مهم تر از این سایت های خبری می دانند و اندک کسانی هم که سایتی  

را نام  می برند بر اساس پیشینه آنهاست نه فعالیت این روزهایش. 
از دیگر عجایب روزگار، اطالق عناوین »جامع ترین««کامل ترین« »بزرگترین«و... این 
سایت ها به خود است در صورتی که سایت های رسمی کشوری با چندین ده خبرنگار 
و به روز کردن ثانیه به ثانیه هنوز جرئت این را پیدا نکرده اند از این عناوین پرطمطراق 
برای خود استفاده کنند و حال آن که خوشتر آن باشد که سر دلبران ... گفته آید در 

حدیث دیگران.
یکی از مدیران به نام رسانه جایی چنین نوشته بود »آگهی« با »آگاهی« سر ستیز دارد. 
آنچه این روز ها از سروکول نشریات و سایت های خبری باال و پایین می رود »آگهی 
است آگهی «.تمام فعالیت ها و به روز کردن ها شده برای جذب آگهی . سایتی که در 
سال های اولیه شروع به کار برای هر خبر و گزارش آن به طور متوسط 10نظر از طرف 
خوانندگان منتشر می شد کار را به جایی رسانده که این روز ها برای تمام خبر های 
یک هفته و حتی یک ماه خود پنج  نظر هم منتشر نمی شود . ذکر این نکته ضروری 
است که نگارنده به هیچ وجه با جذب آگهی مخالف نیست و حتی آن را یکی از لوازم 
ضروری ادامه فعالیت های رسانه ای می داند اما اینکه تمام فعالیت های خود را بر پایه 
جذب آگهی تنظیم کنیم و خبر های سفارشی و...به چاپ رسانیم قابل قبول نیست که 
از دو طرف برای رسانه نیز ایجاد اشکال می کند از طرفی مخاطبان رسانه کاهش پیدا 
می کند و رسانه ای که مخاطب نداشته باشد آب در هاون کوفته و مجیز گویی بیش 
نخواهد بود از طرفی و به تبعش  برای این رسانه جذب آگهی نیز دشوار می شود چون 
هیچ مدیر صنعت و تاجری راضی نمی شود آگهی خود را به سایت بی مخاطب بدهد .

سایت هایی برای گرم کردن تنور انتخابات 
همزمان با شروع انتخابات مجلس هشتم بود که سایت هایی شخصی زیادی پا به 
عرصه ظهور گذاشتند در معرفی و هدف از ایجاد آنها، چنین فصل مشترکی دیده می 
شد« هدف من از این سایت، ایجاد ارتباط مستقیم صریح و شفاف با دوستان بدون 

اجاق های جدید فرهنگي رو به خاموشی

قیامت گون قونگشي دان

در قیامت اول از همسایه مي پرسند!
         )اول همسایه بعد خانه!(

بررسی سایت های خبری –تحلیلی ترکمن صحرا
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هیچ فیلتری می باشد و از انتقادات و پیشنهادات سازنده شما استقبال 
می کنیم و به زودی این وب سایت گذشته ، حال و آینده و برنامه هاي 
این حقیر را انتشار خواهد داد ، و این وب سایت آمده است تا همیشه 
در کنارتان بماند و همیشه و در همه حال با شما باشد . دست یاري 
به سویتان دراز مي کنیم . امید که با ارشادات و رهنمودهاي شما و با 
بیان راهکارهایتان بتوانیم خدمتگذار شایسته اي براي مردم بزرگ خود 
باشیم« سایت هایی که قرار بود برای همیشه در کنار ما باشد حتی به 
یک سال فعالیت نیز نرسیدند و بدون هیچ توضیحی از ادامه کار باز ماندند 
.سایت هایی که چشمداشت آرای طبقه تحصیل کرده را داشت و بعد از 
پایان انتخابات بدون هیچ احساس مسولیتی در باره جامعه خود و ترکمن 
ها دست از فعالیت برداشتند و وای به حال ملتی که چنین فعالینی دارد 

فعالینی تشنه پول ، قدرت و مجلس نه احساس مسولیت واقعی.
در مورد عبدالل رستگار نماینده گنبد نیز الزم به ذکر است که وی بد 
ترین ارتباط را با رسانه ها داشت و اصال معلوم نشد چه طور و با چه برنامه 
ای وارد مجلس شد و چه کاری کرد و چگونه به دوره خود پایان داد که 
باید ایشان در این زمینه به طور مفصل اطالع رسانی کند تا اگر کاری 
انجام داده دیگران نیز مطلع شوند و درود بفرستند و اگر کاری نکرده القل 
از لحاظ سیاسی هزینه های آن را بپردازد. وی حتی در مقابل سواالت 
حضوری دانشجویان نیز ،آنها را متهم به سوال انتخاباتی این و آن می کرد 
حال آنکه نماینده فارس زبان مینودشت سایتی فعال با گزارش کاری 
روزانه داشت و واگر کاری هم نکرده بود در زمینه اطالع رسانی بسیار 

خوب عمل می کرد.
سایت هایی برای خاموشی بی صدا 

بعضی سایت ها با توپ پر وارد میدان شدند اما آنها نیز به زودی بادشان 
خالی شد و امروزه اثری از آنها در فضای مجازی دیده نمی شود. از 
مشهورترین این سایت ها، سایت وابسته به جمعیت ترکمن های مقیم 
تهران بود ،جمعیتی که قرار بود و ادعا داشت برای کل دانشجویان ترکمن 
تهران و ایران برنامه های فرهنگی و هنری، اردو و همایش برگزار کند 
از اداره یک سایت نیز بر نیامد و به خاموشی گرائید و چندی است که 
خبری از فعالیت آنها به چشم نمی آید و از آخرین برنامه آنها که با انتقاد 
شدید دانشجویان همراه بود چندین ماه می گذرد. در میان سایت هایی 
که خاموش شدند سایت اولکامیز سایتی قابل اعتنا در حوزه آق قال بود 
که به دلیل فوت مدیر مسول آن از ادامه راه باز ماند که برای ایشان علو 

درجات و  شادی روح آن مرحوم را ازخداوند متعال مسلت دارم.

سایت های موضوعی و نگاهی رو به جلو 
در میان سایت هایی که به صورت موضوعی فعالیت می کنند و نه 
 )turkmennashr.com(خبری سایت های کتاب  و نشریات ترکمنی
turkmenpic.(وعکس ترکمنی )turkmens.com(ترکمنزدات کام،

com( قابل اعتنا است و تمام تالش خود را می کنند تا آخرین خبرها و 
اتفاقات حوزه خود را مورد پوشش قرار دهند. سایت ترکمنز تمام تالش 
خود را می کند تا آخرین آهنگ های صوتی و تصویری ترکمن های ایران 
و جهان را به مخاطبان خود عرضه کند. این سایت خود شامل چندین 

سایت اقماری زیر مجموعه نیز می باشد.
 سایتی قابل ارج نهادن 

اگر می خواهید از تاریخ ترکمن صحرا سر در بیاورید، با آداب و رسوم و 
فرهنگ آن آشنا شوید، سفری به ترکمن صحرا از روی صفحه کامپیوتر 
خود داشته باشید سایت بایراق را از دست ندهید همان طور که عنوان 
سایت نیز نشان می دهد دایره المعارفی برای ترکمن صحرا است مطالب 
آن غنی و قابل استناد است و بر طبق آیه شریفه »من لم یشکر المخلوق 

لم یشکر الخالق »به مدیر و گرداننده آن دست مریزاد می گویم و برایش 
آرزوی سربلندی و توفیق مسئلت دارم. آدرس این سایت به قرار زیر است 

http://bayragh.ir:
سخن را با گزیده مطالبی از دو نویسنده سراسری به  پایان می برم« تا 
حاال فکر کرده ایم که فرق بوق با رسانه چیست؟ مشکل از اینجا شروع 
می شود که در جامعه ما به چنین تفاوتی توجه نمی شود و برخی تصور 
تغییر می دهد و  را  می کنند پیشرفت تکنولوژی فقط کمیت مسایل 
تأثیری بر کیفیت ندارد.  مثال  اگر در گذشته در کنار خیابان پرده نقالي را 
مي گشودیم و براي مستمع خیاباني، داستان رستم و سهراب را پرده خواني  

کرده و پول جمع مي کردیم حاال  هم مي توانیم با رسانه اي مثل رادیو و 
تلویزیون یا روزنامه، همان کار پرده خواني را در ابعاد وسیع تر انجام دهیم.

 از نظر این افراد پیشرفت تکنولوژی و رادیو و تلوزیون امکان پرده خوانی را 
در سطح کشور و حتی جهان فراهم کرده است. این نگاه را می توان نگاه 
بوقی به رسانه نامید. گویی همانطور که بوق درست شده تا صدای ما را 
به فاصله های دورتر برساند، رادیو و تلوزیون هم نقش بوق را برای انتقال 
این صدا به اطراف و اکناف بازی می کند. در این نگاه، نه مخاطب تغییر 
می کند و نه محتوای متن انتقالی و نه بازخوردی وجود دارد و نه مسئولیتی به 
میان خواهد آمد، و پس از پایان نقالی هم باید کاسه پول را برای دور زدن میان 
جمعیت گرداند و سپس پرده را جمع کرد و جای دیگر بساط خود را پهن کرد. 
البته نقالی قدیم تا حدی فرحبخش و اختیاری هم بود و هر کس بر حسب 
وسع خویش و میزان رضایت پولی در کاسه نقال می انداخت، اما بوق جدید از 
دو جهت متفاوت است. یکی این که به دلیل گستردگی و صدای زیاد آن، در 
صورت عدم رغبت فرار از استماع آن ساده نیست و باید آن را تحمل کرد و 
اعصاب خوردی آن را پذیرفت. اما تفاوت دیگر این است که در این مورد اخیر قباًل 
کاسه را گردانده اند و از حساب همه مردم و حتی بیش از نیاز پول کم کرده اند و 

نقال محترم زحمت کاسه گردانی را هم به خود نمی دهد.«1
»در جایی که هنوز که هنوز است یاد نگرفته ایم آرام آرام قدم برداریم، صبوری 
کنیم، کج نرویم، تند نرویم، بر روی اصول، اعتقادات مان، باورهای مان، ایمان مان 
بایستیم، بایستیم اما عصبیت را کنار بگذاریم خالف است کار مداوم و دامنه دار.

که این رسم این سرزمین نبوده است کار مداوم، پیگیری و سخت کوشی. تا نسیم 
سردی را احساس می کنیم عطا را به لقایش می سپاریم. در برابر کوچکترین 
مشکالت سرخم می کنیم.در سرزمینی که هیچگاه امید به فردا و فرداها متصور 

نبوده است ولی باید برای فرداها کار کرد«2
زیرنویس ها

تیتر بر گرفته از نوشته یوسف قوجیق با عنوان »به هم نخندیم ؛ با هم بخندیم« 
در شروع به کار سایت های خبری ترکمنی گرفته شده که در آن هر کدام از 

این سایت ها را اجاقی برای روشن کردن فرهنگ ترکمن می دانست.
1.سایت شخصی عباس عبدی

2.روزنامه روزگار

قیامت گون قونگشي دان

در قیامت اول از همسایه مي پرسند!
         )اول همسایه بعد خانه!(

gmail.com@mahmoudi.h85 حسین محمودی
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دانشجویی-اجتماعی
میحمان ایرسغالي بیلن ِگلِر

                               )روزي میهمان با خودش مي آید!(

باري بال ایکي بارماق دیلدن گلر! 

                             همه بالیا از دو انگشت زبان برمي خیزد
                             )زبان سرخ سر سبز مي دهد برباد!(

یادم میاد وقتی می خواستم برم مدرسه و کالس اولی بشم بابا و مامانم 
واسم یک کت و شلوار مدرسه ای با یک کیف و چند تا مداد و جامدادی 
و... خریدن. یادش بخیر تو همون روزهای اول فهمیدم که مدرسه رفتن 
خیلی سخته، آخه واسه خودش قانونی داشت. قبل مدرسه رفتن، هر وقت 
می خواستم از خواب بیدار میشدم، هر وقت دلم می خواست می رفتم 
بازی می کردم، اگه چیزی می خواستم مامانم واسم میاورد )البته جای 
خوبش اون خوراکی هایی بود که دوست داشتم علی الخصوص بستنی 
های اون موقع( اما حاال که رفته بودم مدرسه از این چیزا خبری نبود. باید 
همیشه صبح زود بیدار میشدم، بعدش صبحانه می خوردم، یا با بابام می 
رفتم مدرسه یا منتظر سرویس میشدم تازه سخت تر از اینها این بود که با 
یه زبانی به اسم فارسی و یه آقایی که همش حرف میزد، صحبت میکردم 
بماند که همش مجبور بودم بشینم و دیگه آزاد نبودم و اینقدر بایستی می 
ایستادم تا زنگ بخوره و تازه اونم با نظم وترتیب از مدرسه بیرون میرفتم.

اگر اکنون با نگاهی تحلیلی به این خاطره ها برگردیم مشاهده می کنیم 
که آنچه برای من در این دوران سختی را به همراه داشته لیکن توانسته 
بودم آن را در خود هضم نمایم؛ مربوط به رفتارهایی با عنوان »آداب دانش 
آموزی« بوده است که در ابتدای امر به دلیل دگردیسی ایجاد شده و تغییر 
فضای حاصله باعث ایجاد رنجش هایی کودکانه در اینجانب گردیده بود 
که پس از آشنایی و تمرین این آداب، بهترین دوران زندگی ام را با تمام 
لطافت و صداقت های کودکانه ام در آن دوران جستجو می نمایم. پرواضح 
است که تغییر فضای محیطی فرد همواره باعث ایجاد تضادهایی در نحوه 
رفتارهای فرد می گردد. فلذا در این بخش ضمن خیر مقدم به همه 
دانشجویان عزیزی که در سال 90 وارد فضای مقدس دانشگاه گردیده اند 
بر آن اندیشه افتادم تا برخی از رفتارهایی که ممکن است در دانشگاهها 
برای دوستان عزیزمان تازگی داشته را توضیح داده و آدابی را که ممکن 

است در دوره دانش آموزی با آن آشنا نبوده ایم را بازگو نماییم.
قبل از هر نکته و سخنی باید بگوییم همانگونه که فالسفه اعتقاد دارند که 
»شک به عنوان محل گذر جایگاه خوبی است« بی شک دانشگاه مصداق 
همان کلمه شک است به این مفهوم که تنها جایی که فرد در دوران 
زندگی خود می تواند به عنوان یک دوره گذرا به تمام هر آنجه در علم 
وتخصص مورد نظر خود در آینده یقین پیدا می نماید شک و شبهه وارد 
کرده و جواب قانع کننده ای بیابد دانشگاه است که این علم وتخصص در 

همه جنبه های علمی، اجتماعی، شخصیتی و فردی خواهد بود.
اما آنچه در این بحث مد نظر ماست این نبوده و بیشتر جنبه های رفتاری 
و اجتماعی است که دانشجو در ابتدای ورود به دانشگاه می بایست در 
ذهن خود حکاکی نماید تا در طول گذران این دوره به ثبات رفتاری و 
شخصیتی که بعدها تحت عنوان »شخصیت دانشگاهی« نامیده می شود 

برسد.
نکته اول سخن آن است که دانشجو کیست؟ آیا واقعا به مفهوم کلمه 
دانشجو اندیشیده ایم؟ آیا می توان گفت دانشجو همان دانش آموز است 

یا نه؟
قطع یقین همه متفق القول خواهیم بود که دیگر نمی توان دانشجو را 
معادل کلمه دانش آموز دانست چراکه  اگر از مدرسه تا دانشگاه رفتارهای 
حاکم بر این فضا را از جنبه های مختلفی مقایسه نماییم تفاوت های 
عمده ای را خواهیم دید لیکن منظور ما از این بخش به این مصداق کاری 
نداشته و بیشتر به مفهوم کلمه بازمی گردد. در لفظ و مفهوم این کلمات، 
واژه دانش در هر دو مشترک بوده و در یکی پسوند »جو« و دیگری 
»آموز« است. اگر بخواهیم مفهوم تفاوت این دو کلمه را بیاموزیم بیشتر 
در این دو پسوند می بایستی دنبال تضادها باشیم. بطور خالصه در کلمه 

دانش آموز، علم یا دانش را به فردی یاد می دهند به این مفهوم که هر 
آنچه فرد یاد می گیرد عینا همان چیزی است که به وی آموخته اند اما 
در کلمه دانشجو، علم یا دانشی که فرد بدست آورده عینا همان چیزی 
می باشد که وی به دنبال آن در حال جستجو بوده و بدست آورده است 
و در حقیقت علم او چیزی نیست که به او آموخته اند بلکه چیزی است 
که خود بدست آورده است و در این حالت است که شاگرد می تواند بر 
استاد خویش فائق آمده و به واسطه جویندگی خود مراتب باالتری از علم 

را بدست آورد.
به طور کلی آداب دانشجویی را می توان مجموعه بایدها و نبایدهایی که 
در قالب کردارها و گفتارهایی دانست که فرد در مواجه با عوامل محیطی 
پیرامون خود بروز می دهد. اما آنچه در این بخش بیشتر سعی بر توضیح 
آن داریم تعامالتی است که فرد در سال اول ورود به دانشگاه با آن مواجه 

می شود.
اول از همه »سالم«: از آنجایی که در دانشگاه همچون دوران دبیرستان 
دانشجویان دختر و پسر مجزا نبوده و در یک مرحله از زندگی که می توان 
به عنوان دوران »پیش ورود به جامعه« دانست معموال در یک کالس و 
فضا مشغول به تحصیل می باشند. اولین نکته ای که به عنوان معضل 
دانشجویان جدیدالورود در بین همشهریان مالحظه می شود، مسئله 
سالم دادن به یکدیگر است. در خیلی از مواقع مشاهده گردیده است که با 
توجه به تفکرات دوره قبل از دانشگاه ، افراد در ایجاد رابطه صحیح و سالم 
با یکدیگر به دلیل عدم آغاز یک رابطه صحیح که آن هم از سالم و احوال 
پرسی شروع می شود مشکل دارند، فلذا باید بگوییم که دوست عزیز، در 
محیط دانشگاه باید بیاموزید که همگی بایک هدف مشترک و آن هم 
کسب علم و دانش وارد دانشگاه شده ایم و در یک مجموعه مشخص قرار 
داریم پس بایستی در اولین قدم به همدیگر احترام گذاشته و سعی برآن 
برآییم تا در سالم و احوال پرسی حتی با جنس مخالف البته با حسن نظر 
سبقت بگیریم و همواره سعی نماییم در فضای سالم به یکدیگر احترام 

بگذاریم.
دوم، »خوابگاه«: نکته ی دیگری که علی الخصوص در بین ما دانشجویان 
شهرستانی مالحظه می گردد مسئله خوابگاه و پیدا کردن دوستانی در 
محوطه خوابگاه هاست. از آنجایی که هر کدام از ما نماد فرهنگ و آداب 
ورسوم منطقه خویش هستیم سعی نماییم همواره به عقاید و رسومات 
دوستان دیگرمان احترام گذاشته و از ایجاد تضاد با آن ها خودداری نماییم 
و از این تنوع فرهنگ به عنوان یک فرصت جهت شناخت اقوام ایران زمین 
استفاده نماییم تا در سال اول ورود به دانشگاه درس جامع ایرانشناسی 
را بگذرانیم، هر چند مفهوم این بیان به منزله از خود باختگی و فراموش 
کردن فرهنگ وسنن خود نمی باشد بایستی سعی نماییم فرهنگ خود 
را که از جایگاه غنی نیز برخوردار است به دیگران منتقل نماییم تا ایشان 
نیز فرصت آشنایی با قوم دیگری نظیر ترکمن ها را داشته باشند. و باز هم 
یادمان باشد که هدف اصلی که همه ما را در این فضا جمع کرده تحصیل 
علم و دانش می باشد و به هیچ عنوان نباید سایر فاکتورها نظیر ثروت، 
درآمد، زیبایی، شهرت و ... ما را دچار خودباختگی در قبال سایر افراد و 
یا اقوام نماید، چرا که در بین ما کسی می تواند اعتماد به نفس باالتری 
داشته باشد که متناسب با هدفی که به واسطه آن ترک دیار و محل نموده 
است حرف بیشتری برای گفتن داشته و به درجات باالتری رسیده باشد. 
نکته دیگر هم آن است که سعی نماییم که تا زمانی که شناخت جامع و 
کلی از دانشگاه بدست نیاوردیم ازهم اتاق شدن با افراد به اصطالح سال 
باالیی به دور باشیم و سعی نماییم با گروه همساالن خود پیش رویم. هر 
چند استفاده از نظرات قدیمی ترها می تواند چراغ راهنمای برخوردهای 
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میحمان ایرسغالي بیلن ِگلِر

                               )روزي میهمان با خودش مي آید!(

باري بال ایکي بارماق دیلدن گلر! 

                             همه بالیا از دو انگشت زبان برمي خیزد
                             )زبان سرخ سر سبز مي دهد برباد!(

آتی ما باشد.
سوم، »دانشکده«: معموال از دانشکده به عنوان محل تحصیل و خانه دوم 
دانشجو یاد می شود. اغلب دانشجویان ترکمن در روزهای اول ورود به 
دانشگاه چون با محیط و فرهنگ جدیدی روبرو می شوند به ندرت با 
بر  زمان  گذشت  البته  کنند.  می  برقرار  ارتباط  خود  های  همکالسی 
این مسئله فائق می آید و غلبه بر این مشکل علی الخصوص در میان 
دانشجویان دختر، زمان بیشتری را خواهد طلبید. توجه به  نکاتی می تواند 
در کاهش دادن این زمان موثر باشد از جمله: توجه به این نکته که هدف 
دانشجو از ورود به محیط دانشکده چه می باشد. دانشجویان می بایست 
همواره کسب علم و دانش را که بسیار مورد توجه آیات قرآن و پیشوایان 
اسالم می باشد، مد نظر قرار دهند و در راستای این هدف همت خود را 
بکار گیرند تا در برقراری ارتباط سالم با دیگران پیشقدم باشند. پیشقدم 
بودن در سالم واحترام عالوه بر آنکه سیره نبوی است باعث بهبود روابط 
و پیشرفت شخص در اجتماع خواهد شد. آشنایی با حقوق دانشجویی از 
مهمترین فاکتورهایی است که در ابتدای ورود به دانشگاه می بایست در 
ذهن شخص شکل گیرد و جهت تحقق این امر بایستی آیین نامه ها و 

دستورالعمل های دانشجویی به دقت مطالعه شود.
چهارم؛ سعی بر کسب تجربه به همراه تحصیل: از آنجاییکه معموال در 
دانشگاهها تمامی دروس بصورت تئوری و در کمتر مواردی بصورت علمی 
و کارگاهی برگزار می گردد و از سویی با توجه به نوع درخواست فضای 
کسب و کار جامعه که مقداری با آنچه در تئوری و بحث های کارگاهی 
متفاوت است، توصیه می شود دانشجویان از همان ابتدا سعی بر فراگیری 
مطالب در انطباق با نوع نیازهای جامعه که معموال از طریق کسب تجربه در 
محیط های خارج از دانشگاه بدست می آید، نمایند. حضور فعال و پررنگ 
در فعالیت هایی که در محیط دانشکده انجام می شود، نظیر برگزاری 
سمینارها و انجمن های علمی می تواند تا حدودی به تحقق این اهداف 

کمک کند.
با توجه به اینکه در اکثر رشته ها خصوصا رشته های مهندسی، مواد درسی 
که توسط اساتید محترم ارائه می شود پاسخگوی کلیه سئواالتی نمی 
باشد که دانشجو با آن روبرو می شود، لذا به دانشجویان توصیه می شود 
مطالعات جانبی در ارتباط با واحد های درسی ارائه شده و سایر منابع دیگر 
داشته باشند تا بتوانند در تمام زمینه ها پاسخگوی سئواالت پیش آمده 
باشند. توصیه اینجانب جهت کسب تجربه خصوصا به دانشجویان رشته 
های فنی-مهندسی این است که با پایان ترم 4 که معموال دروس پایه به 
اتمام می رسد، می بایست سعی نمایند تا با اساتیدی که در صنعت مشغول 
به کار می باشند، ارتباط برقرار کرده تا بتوانند در پروژه های صنعتی 
مشارکت داشته باشند و از این طریق جایگاه علمی و تجربی خویش را 
مستحکم سازند. بطور قطع برقراری این ارتباط  در سایه شناساندن خویش 
به عنوان نفرات علمی برتر ممکن خواهد بود. عالوه براین موارد تسلط به 
زبان انگلیسی یکی از الزمه های استخدام و موقیت می باشد، پیشنهاد 
می شود  دوستان در دوران لیسانس مدارکی مانند تافل، ایلتس را بتوانند 
کسب کنند و یا حداقل آمادگی جهت کسب مدارک این چنینی را داشته 

باشند.
پنجم؛ حضور مثبت وسازنده در فعالیتهای اجتماعی-فرهنگی: تا قبل از 
ورود به دانشگاه چون در محیطی بودم که اکثریت اطرافیانم، همه همزبان 
و هم مذهب با من بودند، نسبت به فرهنگی که داشتم چندان عالقه ای 
نداشتم و یا اگر بخواهم با مثالی روشن تر بیان کنم مانند ماهی در آب بودم 
که وقتی بیرون از آب قرار میگیرد باال و پایین می جهد و اینگونه نیاز به آب 
را بیان می کند، من حقیر نیز با ورود به دانشگاه، بیرون از آب قرار گرفتم 
و اینگونه بود که به ارزش آب که در اینجا مراد همان فرهنگ و مذهب من 

است پی بردم  و در این اندیشه بودم که چگونه در بیرون از جامعه خویش 
نیز قادر باشم فرهنگم را که مختص مردم من بود حفظ کنم و یا بتوانم آن 

را به اطرافیانم معرفی نمایم؟ 
بی شک دوستان عزیز دیگر نیز با ورود به دانشگاه با احساس این چنینی 
روبرو می شوند. در نظر این بنده حقیر با حضور در فعالیتهای اجتماعی-

فرهنگی می توان این نیاز را تا حدودی برطرف نمود و عالوه برآن، حضور 
و فعالیت در محیط هایی مانند دانشگاه باعث تکامل شخصیت اجتماعی 
فرد خواهد شد. حال نکته ای که در این فعالیتها نهفته است و باید آن را 
بررسی کنیم نحوه حضور و مشارکت در این فعالیتها است. نحوه بینش و 
نگرش فردی که در یک فعالیت اجتماعی-فرهنگی حضور می یابد نسبت 
به افراد دیگر و فعالیتهای گروه به چه صورت باشد تا همگان از حضور در 

این جمع رضایت داشته باشند؟ 
جهت توضیح بیشتر به نقد یکی از فعالیتهای دانشجویان ترکمن که همواره 
با فراز و نشیب هایی همراه بوده، می پردازیم. اکثر دانشجویان ترکمن در 
این مشارکت اجتماعی بعبارتی »اردوهای دانشجویی« حضور یافته اند. اگر 
از اهداف برگزاری این اردوها بخواهیم یاد کنیم، می توان به آشنایی و ایجاد 
صمیمیت در بین دانشجویان و رفع خستگی ناشی از فعالیت درسی در 
طول هفته و کسب روحیه  و انرژی برای روزهای آتی اشاره نمود ولی آیا 
تنها با حضور یافتن در این اردوها و بدون ایجاد ارتباط  با سایرین می توان 
به اهداف فوق نایل آمد؟ پس از اتمام این اردوها شاهد انتقادات و تشکرات 
بسیاری بوده ایم، که این تشکرات از جانب کسانی بوده که به اصطالح به 
آنها »خوش گذشته« و به اهداف ذکر شده دست یافته اند و انتقادات نیز از 
جانب کسانی بوده که به آنها »خوش نگذشته« و تنها وقت آنها هدر رفته 
است و این خوش نگذشتن را بیشتر به مکان اردو نسبت می دهند ولی در 
نظر اینجانب دلیل این امر به نحوه رفتار و برخورد شخص باز می گردد. بی 
شک اگر افرادی که در دفعه نخست در این اردوها حضور می یابند قادر به 
برقراری ارتباط مثبت با سایر افراد نباشند، با روحیه ای افسرده این اردوها 
را ترک خواهند نمود. الزمه کسب انرژی و روحیه ای شاد نیز رعایت این 
قاعده بعبارتی برقراری ارتباط مثبت با سایرین می باشد زیرا خنده و شادی 
همیشه در محیطی پدید می آید که اعضای آن با یکدیگر آشنا و صمیمی 
باشند. در اینجا در برقراری این ارتباط نکته ای را یادآور می شوم. بسیار 
از دانشجویان پسر شنیدم که» فالن دختر اصال آداب معاشرت بلد نیست 
و سالم دادن هم یاد نداره و ...« در جواب این دوستان نیز یادآور می شوم 
که دانشجویان پسر می بایست در سالم دادن و احترام به دخترها پیشقدم 
باشند و نباید از دخترها انتظار داشته چنین حرکتی را داشته باشند زیرا 
که این حرکت، خالف طبیعت آفرینش زن می باشد. نکته ای که از مهمتر 
است و بایست به آن اشاره نمود، طرز بینش و تفکرات افراد در ایجاد این 
رابطه ها می باشد. همه ما پایبند به اعتقادات اسالمی می باشیم و در یک 
جامعه مومن و معتقد بسر می بریم. پس طرز نگرش هر یک از ما به ایجاد 
چنین روابطی نیز باید بر پایه این اعتقادات باشد و همواره باید مراقب 
باشیم تا این روابط از حدود و ثغور خود تجاوز ننمایند. بعبارتی می بایست 
یک محیط دوستانه و به اصطالحی »برادر،خواهرگونه« پدید آید و یا بر 
پایه سیره و سنت نبوی یعنی »ازدواج« شکل گیرد. هریک از ما نسبت به 
جامعه ای که در آن قرار می گیریم وظیفه ای داریم واگر رفتاری خالف 
انتظار را مشاهده نمائیم، تکلیف همه ما خواهد بود که اعتراض خود را به 
شخص خاطی برسانیم. در پایان جهت تاکید بر اهداف برگزاری این اردوها 
به نقل قول مستقیم از یکی از دوستان بسنده می نمایم: »خیلی بهم خوش 
گذشت، کلی خنده، شادی، بازی، روابط اجتماعی سالم با دوستان معتقد، 
واقعا دیگه با روحیه و انرژی میرم سر کالس، نیاز به روابط اجتماعیم 

برطرف شد، کمبود خنده داشتم. دست شما و  آقایان... درد نکنه
)حسین دلیجه (
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 بیت اول بیان می دارد که دنیا و تمام موجودات را خداوند متعال آفریده 
و مورد لطف و کرم او قرار گرفته اند و با آهنگ و ظرافت خاصی در قالب 
بیتی زیبا بیان گردیده است. در بیت دوم مختومقلی موجودات جهان را 
در حال ذکر و ستایش خداوند معرفی می کند این بیت به آیات شریفه 
ی قرآن کریم اشاره دارد؛ از جمله آیه یک از سوره مبارکه حشر)سبح لل 
ما فی السماوات واالرض و هو العزیزالحکیم(یا آیه شریفه18 از سوره ی 
حج)الم تران الل یسجد له من فی السماوات ومن فی االرض و الشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والداب وکثیر من الناس وکثیر حق علیه 

العذاب ومن یهن الل فما له من مکرم ان الل یفعل ما یشاء(.
بیت سوم در مورد صفات ازلی و ابدی بودن خداوند است. یعنی نمی توان 

زمانی را تصور کرد که خداوند نباشد و از درک و فهم انسان خارج است.
 مختومقلی در بیت چهارم به نظم و مقرراتی که در عالم و کائنات همچون 
آمد و شد شب و روز یا فصلها بر آن اساس است اشاره میکند  که همه 

ی اینها برناشی از اراده الهی بوده و هیچ خللی را نمی توان در آن یافت.
در بیت پنجم و ششم خداوند را مخاطب قرار می دهد و می گوید که دین 
و آیین تو است که در جهان رایج شده  و احکامی که برای موجودات جهان  
قرار داده ای همه برای آنها سود مند است که نشان از محبت خداوند به 
بنده هایش است و در همه ی کارها و اوامر خداوند حکمت خاصی نهفته 

است.
در بیت هفتم به تقدیر خداوند اشاره دارد و می گوید که همه موجودات اعم 

از زشت و زیبا،پیدا و پنهان در دایره تقدیر خداوند هستند.
در بیت هشتم نیز به صفت آفریننده بودن خداوند اشاره دارد و میگوید 

هرچه که هست پست و واال همه آفریده خداوند است.
دربیت نهم  فانی بودن همه چیز را متذکر می شود. همانگونه که دنیا در 
گردش است و از عمر آن کاسته می شود انسان نیز با هر دقیقه از عمرش 

که می گذرد به زوال و مرگ نزدیکتر می شود.
در یکی از اشعار مختومقلی به نام سویمشم سنی که در نعت پیامبر اکرم 
)ص(است در آن شعر سرگذشت بسیاری از عشاق را می آورد و می گوید 
که عشق او نسبت به پیامبر از آنها هم بیشتر است. در بیت دهم مقصود او 
از تلمیح به لیلی و مجنون این است که همه ی عشق های زمینی ازجمله 
عشق لیلی و مجنون ناشی از عشق به خداوند است وهمان گونه که مجنون 
دیوانه وار عاشق لیلی است همه موجودات نیز دیوانه وار به خداوند عشق 

می ورزند و در حال ذکر هستند.
در بیت یازدهم خود را بسیار گناهکار و ناتوان معرفی می کند. مختومقلی 
ایشان در اشعار خود از واژه یل و باد بسیار استفاده کرده است از جمله در 
این بیت که خود را در برابر خداوند بی ارزش می داند و خود را گناهکار 
میداند و تواضع خود را نشان می دهد زیرا معتقد است که بنده واقعی هر 
چقدر که پاک باشد باز هم باید در برابر خداوند اضهار عجز کند همان گونه 

که پیامبر)ص( با وجود عصمت همیشه ذکر استغفرالل را می گفته است.
هر یک از اسامی خداوند بر گرفته از صفات اوست مانند رحیم که به 
بخشندگی خداوند اشاره دارد و نور خداوند در قلب هر مومنی که طالب 
خداوند است متجلی می شود. در عرفان تجلی پیدا کردن به معنی نمودار 
شدن است و در اصطالح صوفیان تاثیر انوار حق بر دل مقبالن در گاه 
خداوند است. نور الهی در قلب هر مومنی که عاشق خداوند است جلوه 

گر می شود.
مختومقلی در بیت سیزدهم خود را مغموم توصیف می کند زیرا اسیر هوا 
و هوس شده که این باعث دوری او از خداوند می شود. عرفا و صوفیان 
همواره برای طی کردن مسیر برای رسیدن به آخرین درجه عرفان همواره 
با هوس خود مبارزه کرده و ریاضت می کشند. وقتی انسان نتواند بر هوا 
وهوس خود غلبه کند باعث در ماندگی و محرومیت از ار تباط با خداوند 
می شود که مختومقلی در بیت آخر به ندامت خود از اینکه نتوانسته بر هوا 

و هوس خود غلبه کند اشاره می کند.

12

نگاهی کوتاه بر شعر »گلن اشیا« مختوم قلی
ادبیات
دیلیمه توي بیتدي!

)زبانم مو درآورد!(

ال یاراسي بیتر ، دیل یاراسي بیتمز!

گلن اشیا
عالم صنعینگ له موجود           وجودا گلن اشیا

اشیا حمدینگه ذاکر                 ذکرینگ دیللره گویا
اولینگا یوق غایت                    آخرینگ بی نهایت
بو بارلیغا کفایت                      امرینگ بیله در برپا

شرعینگ جهانا شایع               حکمینگ عالمه نافع
امرینگه یوقدور مانع                 ارض و سما مافیها
هر زشت، زیور و زیب               شاهد عالم _غایب
صنعینگ بولده الریب               والسفلی والعلیا

گلیپ گردانه گردون                 یوروپ مدام سرنگون
اشیا کل اولوپ مجنون              وصالینگ ذوقی لیال
من عاجز و بد بادال                   ملوس من یوز قاتال

هر اسمینگ بیر صفت له           هر طالبا تجال
مختومقلی، من مغموم               هوا اوزه نفسیم شوم
درماندا، بولوپ محروم                قالدیم ال من واویال

جالل بادوام
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دیلیمه توي بیتدي!

)زخم دست خوب مي شود، اما زخم زبان خوب نمي شود!()زبانم مو درآورد!(

ال یاراسي بیتر ، دیل یاراسي بیتمز!

گلن اشیا
عالم صنعینگ له موجود           وجودا گلن اشیا

اشیا حمدینگه ذاکر                 ذکرینگ دیللره گویا
اولینگا یوق غایت                    آخرینگ بی نهایت
بو بارلیغا کفایت                      امرینگ بیله در برپا

شرعینگ جهانا شایع               حکمینگ عالمه نافع
امرینگه یوقدور مانع                 ارض و سما مافیها
هر زشت، زیور و زیب               شاهد عالم _غایب
صنعینگ بولده الریب               والسفلی والعلیا

گلیپ گردانه گردون                 یوروپ مدام سرنگون
اشیا کل اولوپ مجنون              وصالینگ ذوقی لیال
من عاجز و بد بادال                   ملوس من یوز قاتال

هر اسمینگ بیر صفت له           هر طالبا تجال
مختومقلی، من مغموم               هوا اوزه نفسیم شوم
درماندا، بولوپ محروم                قالدیم ال من واویال

جالل بادوام

ایران  صحرا« ي  در»ترکمن  ترکمن  مردم  مکتوب  ادبیات 
و»ترکمنستان« موجودیت یافته  اند و چهره هایي نظیر: وفایي، 
صیدي، ذلیلي، دولتمحمد آزادي، مختومقلي فراغي، کمینه و 
جز آن دارد.  ولي ادبیات شفاهي یا فولکلور این مردم کهنسال، 
غني و سرشار است و در مدنیت هاي ملل هم جوار تأثیر فراواني 

به جا نهاده است. 
آنچه دراین باب در زیر مي آید، با مراجعه به منابع خارجي 
فولکلور ترکمن هاي ایران و افت وخیز با یکي دو تن ترکمن 

تنظیم شده است. 
مهمترین انواع ادبیات شفاهي مردم ترکمن عباتند از:

1- »داستان« ها.
2- »ارتکي« یا افسانه ها.

3- »آتاالرسؤزي« یا ضرب المثل ها.
4- »متل ها«.

5-»آیدیم« یا ترانه ها.
1-  داستان ها:

نظم  بخش هاي  آذري،  داستان هاي  مثل  ترکمني،  داستان هاي  در 
گفت و گو ها و محاورات قهرمانان را دربرمي گیرد و تکه هاي نثر از زبان 

گوینده و نقل کننده ي داستان جاري مي شود. 
معروف ترین داستان ترکمني، داستان حماسي کورواوغلو است که از 
حیات و مبارزات مردم قهرمان آذري ملهم شده و به فولکلور بسیاري از 
ملل مجاور وارد گشته و با شرایط اقلیمي و جغرافیایي خاصي برابر نهاده 
شده و در شکل داستان هاي قهرماني آن ها که مبین و بازگو کننده ي 

درد ها، امید ها، آرزو ها و قهرماني هایشان باشد، تثبیت شده است. 
گسترش و نشأت این داستان در میان مردم ترکمن سبب تقویت حس 
جوانمردي، خلق دوستي و مبارزپیشگي آن ها شده است.  در جایي از 

روایت ترکمني این داستان، چنین مي خوانیم:
» یالنیر باالم! آلغین پندیم:

یوردونگو ترک ائدیجي بولما.
اؤزوندن غایري، نامردین،

مّنتین چکیجي بولما«
یعنی: یگانه فرزندم! اندرز مرا گوش کن: از زادگاهت روي مگردان، بغیر از 

خودي، یاري از ناجوانمردان مطلب! 
در این جا، به زبان»جیغالي بک«، دوست داشتن ملت خود، دفاع از ناموس 
و حیثیت خلق، مبارزه در راه اعاده ي حق  و رهایي او، به کوراوغلو توصیه 
مي شود.  مردم مي خواهند همه ي سجایاي اخالقي خود را در وجود این 

قهرمان واقعي و تاریخي جمع ببیند. 
غیر از داستان حماسي کوراوغلو، مي توان از داستان هاي ترکمني، دو 
داستان »هویر لوقغا- حمرا« و »شاه صنم- غریب« را نام برد که دومي باز 
در میان مردم آذربایجان شناخته است.  این داستان ها عموماً در سینه هاي 
باغشي ها - خوانندگان دوره گرد ترکمني- نگه داشته مي شوند و به دست 
آنان شاخ و برگ و تفرع حاصل مي کنند که اکثراً گردآوري نشده اند.  در 
این جا بندي از شعري از داستان هویر لوقغال- حمرا که در بستر گویش 

طبیعي و واقعي این قوم خفته است نقل مي  شود.: 
» أوچ آي بولدي منینگ گؤزني حوشیم یوق،

ییغالماقدان غایري ائتگئن ایشیم یوق.
غوالق سالسام چاي ایچینده غوشوم یوق،

باري یوغي بولدي مانا غومانا«.
یعنی: سه ماه است که دلم ویران است، جز زاري و گریه کاري نمي داند.  

اینک در نهایت بد اقبالي، همه ي یاغیان )ستمگران( مرا مي پایند.

2-  ارتاکي یا افسانه ها:
همه ي افسانه هاي ترکمني، براي خود»آغاز«و»انجام«واحدي دارند. آغاز:

بیر بارائکن، بیریوق ائکن،
اییگمه ایچمکه زارائکن.

تاممانین آغزي دار ائکن. . . 
بیمر کل یتیم بارائکن. . . 

انجام: 
باغیردولدي ، باتدي.  گئتدي،
ئویکن بولدي ئوتدي گئتدي.

موراد مورادینا یئتدي،
مورادین تلپگي گوگه یئتدي.

آیا چیغنا تیکن باتدي،
اییرچاق بولسام ومک ائتدي. . . 

که پیش و پس از نقل افسانه ها، براي جمع آوري شنونده وجلب توجه 
آن ها، سروده مي شوند.  وگاهي شباهت هاي فراواني با »دوزگي« هاي 

آذري دارند. 
از زندگي، قهرماني  ها و مبارزات  به طور کلي  ترکمني،  افسانه هاي  در 
طبقات زحمتکش و محروم اجتماع سخن به میان مي آید. آرزوي قهرمان 
جامعه  ي فئودالیته ي عشایري ترکمني در افسانه ها، نجات بخشیدن خلق 
قبیله ي خود از چنگال فئودالیسم وتحکیم، و یا رسیدن به وصال دختري 

از میان قشرهاي باالو محدود اجتماع است.
قهرمانان عموماً با دیو، پري، جن و حیوانات ترسناک روبرو مي شوند و 

همه جا بر آنان ودیگر موانع آسایش ملت خود، چیره مي گردند. 
افسانه هاي ترکمني، همه ي خصوصیات افسانه هاي» ترکي« و»آذري« 
تأثیر  نیز  بومیان »ترکمنستان«  از حیات و فولکلور  را دارا هستند و 

پذیرفته اند. 
مي توان گفت که تقریباً در همه ي افسانه ها و قصه هاي ترکمني پاي 

ادبیات عامیانه ي مردم ترکمن صحرا
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آق بؤغرا چؤکمه شه قارا بؤغرا قایماز! قورت آرقاسیندان قوش دویموش!

                             )از برکت وجود گرگ، پرندگان نیز سیر مي شوند!(
ـ آسمان{ زانو نزند، شتر ماده سیاه}زمبن{بار نمي گیرد!(                                 زشیران بود روبهان را نوا نخندد زمین تا نگرید هوا!                            )اگر شتر سفید} برف 

حیوانات به میان کشیده مي شود و گاهي آن ها نقش قهرمانان اول 
افسانه ها را دارند. 

در بیرون، مجموعه هاي فراواني از افسانه هاي ترکمني منتشر شده است، 
در ایران مادامي که آن ها از سینه هاي خلق گردآوري و تدوین نشوند، 

بحث درباره شان سودي نخواهد داشت. 

3-  آتاالرسؤزي:
مردم ترکمن، مالک گنجینه ي عظیم از ضرب المثل ها، تعبیرات و 
کنایات هستند که مجموعه اي ا ست از تجربه ها و اندیشه ها، نصایح و 
حکم اجداد آنان.  و مثل همه ي قبایل ترک زبان ، به آن ها » آتاالرسؤزي 

« نام مي دهند یعني، گفته هاي پیشینیان. 
چند نمونه:

1(  سوگئده ر داش غاالر، یاد گئده ر غارداش غاالر.  یعني: »آب سرازیر 
مي شود و سنگ بجا مي ماند، بیگانه مي رود و برادر مي ماند.« 

 2(  باشدا عاغیل بولماسا، ایکي آیاغا گوچ دوشر.  یعني: »اگر در سر آدمي 
 عقل نباشد، باد روی پایش خیلي سنگین مي شود«

3(  آرقالي کؤپک قورت باسار.  یعني: »سگي که به پشت و کمک امیدوار 
باشد بر گرگ چیره مي شود« 

4( ایل بیلن توي دا بایرام.  یعني: »جشني که با مردم برپا شود عید 
است.« 

 4-  متل:
»متل« در فولکلور ترکمني به چیستان و معما اطالق مي شود. 

- »اوراسیندا آت چاپار«
یعنی: )در وسط اسب مي تازد(

جواب: زبان
 

5-  آیدیم:
 مهمترین بخش ادبیات شفاهي مردم ترکمن است که اکثراً به وسیله ي 

باغشي ها ابداع مي شوند و شیوع مي یابند. 
آیدیم معناي سخن» موزون و منظوم« را مي دهد و حاوي عشق ، 
قهرماني، زیبایي هاي طبیعت و ستایش حیوانات- به خصوص اسب- 
است.  باغشي ها همه ي»غوشغي« هاي خلق را نیز با ترنم در آهنگ هایي 

به اسم»یول« به شکل آیدیم درمي آورند. 
»اسپنسکي« پس از مطالعات فراوان درفولکلور ترکمني، آیدیم ها را به 

انواع زیر تقسیم کرده است:
1-  منظومه هاي دیني.

2-  آیدیم هاي بحران، شکوه و شکایت. 
3-  ترانه هاي شکارچي گري.

4-  عشق و محبت.
5-  تربیتي و اخالقي.
6- شعر هاي تاریخي.

در میان همه ي قبایل ترکمن، آیدیم ها روایات یک گونه و مشترکي 

دارند وفقط در سال هاي اخیر در ایران، کلمات و تعبیرات بیگانه به زبان 
ترکمني داخل شده است. 

 ترکمن در ترانه هاي خود، مفتون زیبایي هاي طبیعي سرزمینش است. 
»دویه حایوان گلر کوله-کوله آغناپ،
خاطار دوزوپ گئور اؤز یئرین  ایرالب.

تورومو تایالغي باري عزم باغالپ،
اگره تین یاغ یاسان مکا نیم داغالر. 

غویون حایوان تایاق تاشالم یاییلیاز،
غالینلیقدان اونون باشي اویولماز. 

داتلیلیقدان غوزو اَتي  اییلمز. 
اتلرین غورغاني مکانیم داغالر.«

یعنی: اي جوالنگاه من اي کوه ها که شتران و گوسفند انم، گروه  گروه بر 
آغوش تو سرازیر مي شوند و قطاران قطاران، بر چمنزار هایت مي آسایند 

و گوشت بدن شان موج مي زند. 
اي جوالنگاه من! اي کوه هاي مکان جوانمردان! که گلوي گله ها یت 
از بس پرگوشت اند، بریده نمي شود و گوشت بره هایت از بس لذیذند 

خورده نمي شود!
 و از شعر هاي حماسي که بگذریم، مي رسیم به ترانه هایي که، از عشق 
و دلدادگي و محبت سخن مي دارند.  در این نوع ترانه ها، عموماً دختر و 
یا زن جواِن زیبایي، تجسم بخشیده مي شود و از تلخي جدایي و هجران 

سخن به میان مي آید: 
» سیاهدان غاراگؤزلري،

شیریندن داتلي سؤزلري.
قیلالدا آچیق یوزلري،

بیر عاجاییب جانان گؤروندي!
ماهي جووان تور کمن غیزي،

مون گلنه دگه ر بیر نازي.
سازالنیب آچیق آوازي،

بیر عاجاییت گول گوروندي«

بود، که  از سیاه  دلبري، دیدم که چشمانش سیاه تر  یعنی: عجایب 
سخنانش و لبانش شیرین تر از شیرین بود که رخسارش رخشان تر 
از طال بود!  ماه نورس، دختر ترکمن که یک نازش از هزاران عروس، 
دل رباست، که صدایش رسیده و زیبا ست، که عجیب گلي دلنشین 

است!. 

ادبی-اجتماعی

بهار توکلی
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آق بؤغرا چؤکمه شه قارا بؤغرا قایماز!

ـ آسمان{ زانو نزند، شتر ماده سیاه}زمبن{بار نمي گیرد!(                            )اگر شتر سفید} برف 

نهمین ماه از تقویم هجری قمری ، ماه مبارک رمضان است. این ماه را 
عرب ها »شهر )ماه( الصیام« یا » شهر الرمضان« ، ترک ها » اوروج« )یا 
احتماالً »عروج«( و ترکمن ها »اورازا« )احتماالً تغییر یافته ی کلمه ی 

»روزه« است و یا »رمضان« )می نامند. 

، دارای  به لحاظ کثرت آداب و رسوم در زندگی روزمره  ترکمن ها 
فرهنگی بسیار غنی هستند. این مردم ، به خاطر داشتن پیشینه ی 
فرهنگی بسیار قدیمی ، تقریباً برای هر مناسبتی مراسم خاصی دارند. 
یکی از این مناسبت ها ، ماه مبارک رمضان است. فرا رسیدن این ماه 
باعث خوشحالی هر فرد ترکمن می شود و به خاطر همین نیز سنت ها 
و مراسم ویژه ای نیز برای آن دارند که در این مقاله سعی شده است به 

ذکر هر کدام از آن ها پرداخته شود.
ماه مبارک رمضان در میان ترکمن ها از جایگاه واالیی برخوردار است. 
در این ماه ترکمن ها ،از مرد و زن تا پیر و جوان و نوجوانان ، با شور و 
شوقی عجیب ، غیر از برجای آوردن فرایض ، در تمامی مراسمی که ویژه 

ی این ماه برگزار می شود ، شرکت می کنند. 
برای پی بردن به جایگاه واالی این ماه در بین ترکمن ها ، به بیتی از 
شاعر بزرگ و بنیان گذار ادبیات ترکمن یعنی مختومقلی فراغی اشاره 
می کنیم. این سخنور بزرگ ترکمن در یکی از شعرهای خود در باره ی 

جایگاه واالی این ماه مبارک چنین نوشته است:
ییل نگ دؤرت پاصلیندا ، اون ایکی آیدا

رمضان دیرلر آیینگ یاغشی سین
ترجمه:

از بین چهار فصل سال و دوازده ماه
رمضان می آید و آن بهترین ماه است. 

سنت های استقبال از رمضان
ترکمن ها حداقل یک هفته قبل از حلول ماه مبارک رمضان ، مقدمات 
ورود به این ماه پر فیض را فراهم می کنند ؛ زنان بیشتر از روزهای 
معمول به نظافت خانه و حیاط منزل می پردازند و مردان نیز خواربار و 

ملزومات مورد نیاز این ماه را خریداری می کنند. 
در بسیاری از مناطق ترکمن نشین ، رسم است که زنان و دختران 
ترکمن آخرین جمعه ی قبل از حلول ماه رمضان ، به شکل دسته 
جمعی مسجد محل خود را نظافت می نمایند. برخی از خانواده ها نیز 
سجاده هایی از جنس قالیچه و نمد را که به آن »نمازلیق« می گویند، 

به مسجد محل خود اهداء می کنند. 
رویت هالل ماه  رمضان )آی گؤرمک( نیز در میان ترکمن ها با هیجان 
خاصی همراه است. ترکمن ها عقیده دارند هرکس زودتر از بقیه هالل 
ماه را ببیند ، ثواب بیشتری می برد و حتی باعث افزایش بینایی می شود. 
به همین خاطر پیر و جوان سعی می کنند برای دیدن هالل ماه ـ که 
عالمت حلول ماه مبارک استـ  به باالی ارتفاعات و پشت بام ها بروند 
تا زودتر از دیگران ببینند. عصر شب های آخر ماه شعبان ، نگاه غالب 
مردم ترکمن به سمت مغرب آسمان است تا شاید هالل ماه را رؤیت 
کنند. فردی که هالل ماه را می بیند آیه شریفه 189 سوره بقره را قرائت 
می کند و با خوشحالی و صدای بلند به دیگران اعالم می کند که ماه را 
رؤیت کرده است. رسم بر این است که هر فرد ترکمن ، چه آن ها که 
در همان شب ماه را می بینند و چه آن ها که در شب های دیگر آن را 
رؤیت می کنند ، به محض دیدن ماه ، دست خود را به سمت آن دراز 

می کنند و به پیشانی می سایند و این کار را سه بار تکرار می کنند و 
می گویند »گلجک ئیال خدای یتیرسین!« )یعنی: دیدن این ماه در سال 

آینده نیز قسمت ما بشود! )
یکی دیگر از سنت های حسنه ی ترکمن ها پیش از آغاز این ماه مبارک 
، مراسم آشتی  کنان است. به این ترتیب که ریش سفیدان هر محله ـ 
که به آن ها »یاش اولی« می گویندـ  بنا به ابتکار خود ، آن ها را که در 
آن محله با هم کدورتی دارند ، بدون اطالع از همدیگر برای صرف چای 

به خانه اش دعوت می کند و آنها را آشتی می دهد. 

برپایی نماز تراویح و ختم قرآن:
در طول ماه مبارک رمضان ، مساجد ترکمن ها پر ازدحام است و حال و 
هوایی دیگر دارد. اگر در شب های ماه مبارک رمضان در مناطق ترکمن 
نشین باشی و از گلدسته های مساجد صدای اذان برای برپایی نماز عشاء 
را بشنوی ، پیر و جوان و حتی کودکان را خواهی دید که با عرقچین 
های سفیدی که بر سر دارند ، به سمت مساجد می روند. در شب های 
ماه مبارک رمضان ، جمعیت عظیمی که اکثر آنها را جوانان و نوجوانان 
و حتی کودکان تشکیل می دهند برای برپایی نماز عشا و نماز »تراویح« 
که پس از آن به جماعت می خوانند ، به مساجد می آیند. در بیش تر 
مساجد ، به خاطر کثرت نمازگزاران و کافی نبودن فضای صحن برخی 
از مساجد، نمازگزاران در حیاط و حتی بیرون از حیاط مساجد نماز را 
بر جای می آورند. »تراویح« نمازی 20  رکعتی است که در قالب 10 
 نماز دو رکعتی، پس از اقامه نماز عشاء به جماعت خوانده می شود به این 
شکل که امام جماعت پس از خواندن حمد در هر رکعت ، یک  سوره از 
سوره های کوتاه قرآن مجید را در این نماز قرائت می کند. نماز تراویح در 
تمامی مساجد منطقه ی ترکمن نشین برپاست اما در برخی از مساجد 
نیز »نماز ختم« برپا می شود. به این ترتیب که در طول یک هفته ، هر 
شب نمازگزاران در قالب همان نماز تراویح ، به نماز می ایستند و امام 
جماعت در هر رکعت از نمازهای دو رکعتی ، به جای قرائت سوره های 
کوتاه پس از حمد ، از نخستین سوره ی ابتدای قرآن آغاز می نماید و در 
هر رکعت بخشی از قرآن را از حفظ می خواند و در رکعت های بعدی 
ادامه ی آن را می خواند و به این ترتیب در طول یک هفته ، قرآن را به 
جماعت و در قالب نماز تراویح ، ختم می کنند. هر چند این نمازهای 

آداب ورسوم ماه رمضان دربین ترکمن ها
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دؤر سن بیلن اونگوشماسا سن دؤر بیلن اؤنگوش!

                         زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز!

قیش گیتدي یؤزي قارالیق کؤموره قالدي!

20 رکعتی )که در قالب نمازهای دو رکعتی برپا می شود( هر شب دو تا سه 
ساعت به طول می انجامد ، اما ترکمن ها شرکت در آن ها را از مستحبات 
مؤکد می دانند و گاه قبولی طاعات خود در این ماه را منوط به شرکت در 

آن نمازها می دانند. 

آغیز آچار )افطار(:
روزهای ماه مبارک ، شادی و نشاط را مهمان چهره ها می کند. هر روز قبل 
از اذان افطار ، کودکان هر محله در محل ورودی به مسجد محل خود تجمع 
می کنند و منتظر اعالم فرا رسیدن وقت افطار می شوند و به محض اینکه 
موذن مسجد آن را اعالم می کند، به سوی منازل خود رفته و با صدای بلند 

فرارسیدن زمان افطار را به اطالع دیگران می رسانند. 
در بین ترکمن ها رسم بر این است که هر روز هر کدام از خانه های یک 
محله ، غذایی درست می کنند و آن را به مسجد محله ی خود می فرستند 

تا نمازگزاران با آن افطار کنند. 

قدر گیجه سی )شب قدر(:
هرچند شب قدر دقیقاً مشخص نشده است ولی در بین ترکمن ها از 
قدیم االیام و با استناد به شواهدی که فقهای ترکمن بیان می کنند ، این 
مراسم در شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان برگزار می شود. ترکمن 
ها معتقدند که در این شب دو پیامبر الهی یعنی حضرت خضر و حضرت 

الیاس ظاهر می شوند و هرکس با آنها برخورد کند ، خوشبخت می شود. 
در این شب هر خانواده سفره ی مخصوصی پهن کرده و بر آن آجیل، 
میوه ، شیرینی و نوعی شیرینی خانگی به نام »بیشمه« و آرد برنج به 
نام »بؤرک« می گذارند. در  به  نام »قاوورداق« و سمبوسه ای گوشتی 
روستاهای ترکمن نشین ، جوانان در گروه های مختلف ، هر کدام مبلغی 
پول هزینه می کنند و با آن آجیل و میوه و شیرینی می خرند و در خانه ای 
گرد هم می آیند و ضمن خوردن و آشامیدن ، به دعا و نیایش می پردازند 
و نماز شب قدر را برپا می دارند. در این شب ، بین این گروه ها حتی تعریف 
افسانه و حکایت های قدیمی و پرسیدن چیستان ها از همدیگر نیز مرسوم 
است. همچنین رسم بر این است که هیچ کدام از افراد گروه نباید تا اذان 
صبح بخوابند و اگر کسی بخوابد ، دیگر اعضای گروه ، برای مطایبه با وی 
، با نخ و سوزن ، او را به نمد یا زیرانداز می دوزند و یا با انگشت ، سیاهی 
دیگ را بر روی صورت وی می کشند. این مراسم شب نشینی تا اذان صبح 
ادامه می یابد و اعضای گروه ، پس از خوردن سحری ، برای روز بعد نیت 

روزه می کنند. 
در این شب همچنین برخی از دختران جوان دسته جمعی در فضای باز 
، گرد هم می نشینند و تصنیفی بنام»الله« را بصورت گروهی و با صدای 
بلند در دل شب می خوانند. نواختن »قوپوز«)زنبورک( توسط دختران نیز 

از دیگر مرسومات این شب است.
یکی دیگر از رسومات این شب ، آن است که از طرف خانواده ی داماد برای 

نوعروس یا دختری که تازه نامزد شده ، هدیه ای برده می شود. 

مراسم »یارمضان« و شکل برپایی آن در بین ترکمن های ایران و ترکمنستان
یکی دیگر از مراسم ماه رمضان در میان ترکمن ها ، مراسم »یارمضان« 
است. این مراسم در بین ترکمن های ایران ، در شب چهاردهم ماه رمضان 

و در ترکمنستان یک روز پیش از حلول این ماه مبارک برگزار می شود. 

ترکمن ها بر این عقیده اند که این مراسم باعث افزایش برکت در منزل و 
اعطای سالمتی اعضای خانواده می شود و بنا به اعتقاد ترکمن های ایران ، 
برپایی آن به این معناست که خانواده ها بر تداوم امساک در مابقی ایام ماه 

مبارک رمضان همت گمارند.
این مراسم در بین ترکمن های ایران در شب چهاردهم ماه مبارک رمضان 
به این صورت انجام می گیرد که پس از اقامه نماز عشا و تراویح ، دسته هایی 
در بیرون مسجد هر محله تشکیل می شود و این دسته ها از بین خود یک 
سرخوان و یک صندوق دار که به آن اصطالحاً «اشک« )االغ( می گویند ، 

انتخاب می کنند.
سرخوان را معموالً اعضای دسته انتخاب می کنند و معموالً فردی انتخاب 
می شود که چهره موجهی نسبت به بقیه داشته باشد و صدای رسا و زیبایی 
نیز داشته باشد. در برخی از مناطق ، طالب حوزه های علمیه برای این 

انتخاب ارجحیت داده می شوند 
»یارمضان« در حقیقت واگویه های عامیانه ای است که به مناسبت ماه 
مبارک رمضان از سوی گروه های مذکور به زبان ترکمنی خوانده می شوند. 
به این ترتیب که جوانان ، نوجوانان و کودکان ترکمن دسته هایی را تشکیل 
می دهند و به در خانه های ترکمن رفته و مقابل آن تجمع می کنند و 
سرخوان شروع به خواندن ابیاتی که غالباً در باره ی فضیلت ماه مبارک 
رمضان و دعا و نیایش در باره ی اهل آن خانه است ، می کند. پس از پایان 
قرائت هر بند از آن اشعار توسط سرخوان ، دیگر اعضای گروه یک صدا 
»آاّلو« )که به نظر می رسد مخفف عبارت »الل هو« باشد( می گویند. البته 
در مراسمی که در ترکمنستان برگزار می شود ، اعضای گروه به جای این 

عبارت ، عبارت »یارمضان« را به کار می برند. 
با عنایت به معانی ابیاتی که از سوی سرخوان بیان می شودـ  و آن در باره 
ی فضیلت ماه مبارک رمضان و جمالت دعایی در باره ی اهل آن خانه است 
ـ ، می توان این گونه استنباط کرد که عبارت »آاّلو« یا »یارمضان« که از 
سوی دیگر اعضای دسته در پایان هر بند به صورت همصدا بیان می شود 
، نوعی تأکید و یا به عبارت دیگر تأئید )و به تعبیری تکبیر( سخنانی است 

که سرخوان به نمایندگی از سوی آن ها قرائت می نماید. 
در ترکمنستان ، این مراسم در یک روز مانده به نخستین روز ماه مبارک 
رمضان و یا سومین روز از این ماه برگزار می شود و برگزاری آن را به معنای 
»استقبال از این ماه« و راه افتادن دسته ها را »جارچی حلول ماه مبارک 
رمضان« می دانند اما در بین ترکمن های ایران ، این مراسم در پانزدهمین 
روز از ماه مبارک رمضان برگزار می شود و مراسم »یارمضان« را به معنای 
»یاری رمضان« )نیمه ی ماه رمضان( می دانند و بر این باورند که دسته 
ها به در خانه ها می روند و با خواندن فضیلت های این ماه و اعالم این که 
نیمی از ماه مبارک سپری شده ، مردم را تشویق به ادامه ی امساک و روزه 

داری می نمایند. 
پس از پایان یافتن مراسم ، صاحب خانه انعامی به نمایندة آن دسته می 
دهد. شکل انعام متفاوت است و بستگی به وضعیت مالی آن خانه دارد اما 

غالباً پول نقد ، آرد ، شیرینی ، شکر و امثالهم است. 
همچنانکه در باال ذکر شد ، شکل اجرا در بین تمامی مناطق ترکمن نشین 
یکسان است. مفهوم ابیاتی که از سوی سرخوان قرائت می شود نیز یکسان 

است اما آن ابیات در هر منطقه با هم متفاوت است. 
به لحاظ  ایران هر چند  بین ترکمن های  ابیات مراسم »یارمضان« در 
مضامین با آنچه در ترکمنستان خوانده می شود ، تفاوت چندانی ندارد 

اجتماعی-فرهنگی



، اما به لحاظ انتخاب جمالت و آهنگ بیان از سوی سرخوان و نیز عبارت 
تأئید که یکصدا از سوی اعضای گروه گفته می شود ، متفاوت است. در زیر 
برخی از این ابیات را که در بین ترکمن های ایران رواج دارد ، ذکر می کنیم:

السالم علیکم یاتان کیشی لر
کرپیگین کرپیگه قاتان کیشی لر
نماز اوکاپ روزه توتان کیشی لر

محمد امتینا یا یارمضان!
ترجمه: 

السالم علیکم آن ها که خواب هستید ؛ 
ای آن ها که مژه هایتان بر روی هم افتاده ؛

ای آن ها که نماز بر پا می دارید و امساک می کنید؛
بر امت محمد یا یارمضان!

کؤپ برنلر ، کؤپلیگین دن بایی یار
آز برنلر ، آل هوا دا قائیار

برمه دیک لر شول صراط دا تائیار
محمد امتینا یا یارمضان!

ترجمه: 
آن ها که بخشش زیادی می کنند ، به برکت آن بخشش ، دارایی هایشان 

فزونی می یابد ؛ 
آن ها که کمتر بخشش می کنند ، بین زمین و آسمان معلق می مانند ؛

و آن ها که هیچ نمی دهند ، در همان پل صراط خواهند لغزید.
بر امت محمد یا یارمضان!

یوکاردا بیر توت بار ، کؤکی اوزین
آشاقدا بیر قاوون بار ، کاکی اوزین

خدائیم بیر اوغول برسین یاشی اوزین
محمد امتینا یا یارمضان!

ترجمه: 
در شرق درخت توتی هست با ریشه ای عمیق ؛ 

در غرب خربزه ای هست با برگ های پهن ؛
خداوند فرزند به شما عطا کند با عمری طوالنی؛

بر امت محمد یا یارمضان!

یارمضان آیدا ، آیدا گلدیک سیزه
یارمضان زکاتینی برینگ بیزه

کوی برینگ ، قوچ برینگ خایری سیزه
محمد امتینا یا یارمضان!

ترجمه: 
»یارمضان« گویان به خانه ی شما آمده ایم ؛ 

زکات »یارمضان« را به ما بدهید.
گوسفند بدهید یا قوچ ؛ خیر و ثوابش برای شماست ؛

بر امت محمد یا یارمضان!

رمضان آیالری گلرده گچر
آینگ اوندوردینه یالقیمین ساچار

آطینی ایرألپ مونرده قاچار
محمد امتینا یا یارمضان!

ترجمه: 
ماه های رمضان می آیند و می روند ؛ 

این ماه در شب چهارده نورافشانی می کند؛

و اسبش را زین کرده ، خواهد تاخت ؛
بر امت محمد یا یارمضان!

»الوداع والفراق یا شهر رمضان« )روزهای پایانی ماه مبارک رمضان(:
در شب های آخر ماه مبارک در مساجد ترکمن ها آوای حزن انگیز »الوداع 
و الفراق یا شهر رمضان« طنین می اندازد و روزه داران ترکمن ، محزون از 
ایام رو به پایان ماه میهانی خدا ، دست به دعا و نیایش برای قبولی طاعات 

و عبادات برمی دارند. 
علمای ترکمن بر این عقیده اند که بر اساس حدیثی از رسول اکرم )ص( 
هرکس با آغاز ماه مبارک رمضان خوشحال و با اتمام آن محزون و غمگین 
شود، بهشت براو واجب می شود و بر اساس این باور است که در شبهای 
پایانی ماه مبارک رمضان ندای غم انگیز وداع با این ماه عزیز سرداده می شود. 

باش پیطره )پرداخت فطریه(
پرداخت فطریه از دیگر مراسم مذهبی است که معموال در چند روز آخر ماه 

رمضان و تا قبل از نماز عید انجام می شود. 
بنا به اعتقاد علمای ترکمن ، پرداخت فطریه با آغاز ماه مبارک رمضان جایز 
است و وقت واجب برای پرداخت آن ، تا قبل از ادای نماز عید فطر است. 
پرداخت فطریه  اهمیت خاصی در بین ترکمن ها دارد. علمای ترکمن برای 
هر عضوی از خانواده مبلغی را تعیین می کنند و هر خانواده محاسبه نموده 

و آن مبلغ را به مسکینان و افراد نیازمند می رسانند. 
در فقه اهل سنت پرداخت فطریه واجب است و به گفته علما معموال مقدار 
معینی از قوت غالب مردم هر منطقه مبنای پرداخت آن است. بر همین 
اساس در بین ترکمن ها مبنای پرداخت فطریه غالباً گندم است که مبلغ 

ریالی آن از سوی علما تعیین و اعالم می شود. 

رویت هالل ماه شوال و مقدمات برگزاری عیدفطر
در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان نیز درست همانند روزهای آغازین ، 

مردم تالش می کنند زودتر از دیگران هالل ماه شوال را رؤیت نمایند. 
و  تکانی  خانه  انجام  با  رمضان  مبارک  ماه  آخر  روز  در چند  ها  ترکمن 
خرید لباس نو به استقبال عید فطر می روند خرید لباس نو و تهیه انواع 
شیرینی های خانگی و انجام خرید برای سفره ی عید از جمله کارهایی است 

که هر خانواده ی ترکمن انجام می دهند. 

»اورازا بایرامی« )عید فطر(:
آخرین مراسم ماه مبارک رمضان در میان ترکمن ها مراسم عید فطر است 

که به عنوان یکی از اعیاد بزرگ جشن گرفته می شود. 
صبح اول وقت ، مردها ، جوانان و نوجوانان ترکمن با پوشیدن بهترین لباس 
، سواره و پیاده به سمت عیدگاه می روند تا ضمن گوش سپردن به مواعظ 
علما و بهره مندی از ارشادات دینی ، نماز عید فطر را برجای می آورند. نماز 
عیدفطر را به جای آورند. آن ها فطریه را نیز به مستمندان می دهند. پس 
از پایان یافتن نماز ، همگی به سمت ردیف های جلو هجوم می آورند تا 
ضمن دست دادن به امام جماعت و دیگر روحانی ها ، عید را به آن ها تبریک 
بگویند. در این مواقع ، صفی طوالنی ایجاد می شود و همگی صبر می کنند 
تا نوبت به آن ها برسد. ترکمن ها عقیده دارند که دست دادن به روحانی ها 

در عیدگاه ، باعث قبولی بیشتر طاعات می شود.
پس از آن ، همگی به خانه های خود باز می گردند و آماده می شوند تا دید 
و بازدید عید را انجام داده و به خانه های همسایگان و آشنایان بروند. آن روز 
هر خانه سفره ای رنگین پهن می کند و آن را تا آخر شب جمع نمی کند. 

دراین روز بزرگترها به بچه ها عیدی می دهند.
منبع: سایت دانشجویان و دانش آموختگان ترکمن با اندک تلخیص
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دؤر سن بیلن اونگوشماسا سن دؤر بیلن اؤنگوش!

                                       )زمستان رفت و روسیاهي به زغال ماند!(                         زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز!

قیش گیتدي یؤزي قارالیق کؤموره قالدي!

اجتماعی-فرهنگی
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قوشغی الر
أر آلدي, عألم آلدي!

                      )زني که شوهر کند چنان است که جهاني را گرفته است!(
                      زنان را نیست چیزي بهتر ز شوي)زنان را بود شوي کردن هنر!(

بولغین سیزأ بارینچانگ، دؤل اتورغین اؤلینچانگ!

پیکریمده آقدان قارادان هیچ بیر زاد یوق
بوش اوتیرین

بیر زادا پیکیر ادیب
چیرماشیغني چؤزؤسیم گلیار

نأمه کأ شول زاد
بیله ماق

اؤز اؤزیمدن حوش اوتیرین
حوش بولماقدا بیر قاوي زاد،  یوقدان بولسادا
قورییان یورگه بیر حابار، اوقدان گلسه ده

شورتادیر قیجیت دیر قاریب دوقدان بیلسه ده
بوش لیق حوش لیق هممه سي بیله دووش اوتیرین

بیلمک نأما حاجات بولیار، کلألنگ آغیرماسیندان باشغا
بیلمک نأمأ حاجات بولیار، یورک دولیب باغیر ماسیندان باشغا

بیلمک نأمأ حاجات بولیار، قول باغالنیب قول چاغیر ماسیندان باشغا
یورک آغیریار، آغرالیاریورگ

بولیبدیرین ال قوش
اوتیرین

اؤزوم بیله
هي إل قوشداندا قوش بوالرمي
ألله برمز قیشداندا قیش بوالرمي

آقماقلیق ادمه
بوش حوشداندا حوش بوالرمي

نأمه دن دییأنگ یؤنه حوش اوتیرین

آشاغی ،دریادور،یوقرسی،سرخس                             ایلرسی،البرز داغ،غایراسندا،اورس
حقی نا، قانع دیر،بولمز ، باساباس                             برکتی ، کان در، دوزی ، ترکمنینگ
بهاردا، اویناشار، اوالق ، قوزیالر                             منم ، ترکمن ، دیب ، هرالب ، قیزیلر

ترکمنینگ،وصفی نا،قوشغی،دوزیلر                           تویلردا، چالنیا ر، سازی ، ترکمنینگ 
یرندن ، اونیب دور، آرپا ، بوغدایی                           باشغا ،  ملت لردن ،  قاوی ،  یغدایی

سیالر ، اولی سینی ، یگنی ،  دایی                            اعتبار ، کان در ،سوزی ، ترکمنینگ 
نه قزقن ،نه ساوق ،ترکمنینگ یلی                           جولگه سنی،گورسنگ،رنگ به رنگ،گلی
اهلی  مسلمان دی رسنی  دیر ایلی                           باحجاب ، باحیا ،  قیزی  ،  ترکمنینگ

جهندا،معروف دیر ترکمنینگ حالی                          مارتادا ، کوپ بولر ، آق غارا ، مالی
سفره سی،بوش دورمز،همیشه دولی                       ال مدام دوق بولر گوزی ، ترکمنینگ
اورقدا  ،  آلینر ،  دولی ،  غالنی                            حجا، گیدسه ، اورار ، حاجی ، سالنی
قیش، فصلی ، گچرسه، ایکی،چالنی                        نوروزد ا، باشالنر ،یازی ، ترکمنینگ
نورجان ،آیدار، منگ ، ترکمنستانم                          باغی ،  باغچه لی در ، گل ، گلستانم
هرنه ، آیدسم ، ترکمنه ، آز ،دستانم                        بهاردا ،  یاشل الر، دوزی ، ترکمنینگ

 

اوتیرین

ترکمنینگ

عبدالحی آقی

 نورجان حاجی قزل
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أر آلدي, عألم آلدي!

                      )زني که شوهر کند چنان است که جهاني را گرفته است!(
                      زنان را نیست چیزي بهتر ز شوي)زنان را بود شوي کردن هنر!(

    بجاي آنکه همسر آدم ناسازگار شوي بهتر است که تاعمر داري بیوه بماني!
                     زن جوان را تیري در پهلو به که پیري!

بولغین سیزأ بارینچانگ، دؤل اتورغین اؤلینچانگ!

مختصري درباره سالشمار دوازده حیواني  
تاریخچه به نقل از»دیوان لغات ترک « :

یکي ازخاقانان ترک اراده کرد که تاریخ یکي ازنبـردهاي سال ها پیش 
ازخود را بداند. درتعیین تاریخ وقوع آن نبرد مورخان به اشتباه افتادند. 
ازاین روخاقـان دراین کار با مردم خود مشورت کرد و درکنگره اي گفت 
»همانگونه که ما درتعیین این تاریخ سهو کردیم پس ازما نیزآینـدگان 
دراشتباه خواهند بود. پس بهتراست که ما اکنون به شمار برج هاي 
دوازده گانه ي آسمان وماه هاي دوازده گانه ، سال ها را نیـزبه همین 
ترتیب نامگذاري کنیم وتقویم خود را با سپري شدن این سال ها به نظام 

آوریم واین چونان یادگاري جاودانه درمیان ما بماند«.
پذیرفتند پس  را  وآن  استقبال کردند  پیشنهاد خاقـان  این  از  مردم 
آنگاه خاقـان به شکار بیرون آمد وفرمان دادکه حیوانات وحشي رابه 
.مردم  است  بزرگ  رودي  سازند.وآن  روان  »ایالسو«  رودخانه  سوي 
حیوانات را وادار ساختندکه به سوي آن آب درآیند.چندي ازحیوانات 
راشکارکردندوگروهي نیزبه داخل آب پریدند.دوازده گونه ازحیوانات از 
آب گذشتند.نام این حیوانات هرکدام به سالي نهاده مي شود.نخستین 
این حیوانات سیچغان »موش « بود.چون او پیش ازهمه حیوانات ازآب 
گذشته بود. نخستین سال از آغاز گردش سال هارا » سئچغان یئلي « 
سال موش نامیدندوسپس نام حیواناتي راکه به ترتیب ازآب عبور کرده 

بودندبربازپسین سال ها نمودند.بدینگونه :
اود یئل سال گاو  -

-  یوند یئل سال اسب 
بارس یئل سال یوزپلنگ   -

ُقوي یئل سال گوسفند  -
تاویشغان یئل سال خرگوش   -

بیجن یئل سال میمون   -
نک یئل سال تمساح   -
تقاغو یئل سال مرغ   -
ییالن یئل سال مار   -
ایت یئل سال سگ   -

تُونگوز یئل سال خوک   -
چون به سال تونگوز » خوک « رسند برگردند دیگرباره ازسال سیچغان 
» موش « آغازکنند. ترکان گویندکه درهریک ازاین سال هاحکمتي 
نهفته است .به آن تفأل مي کنند وآن رافرخنده ومبارک مي شمارند.

مثال وقتي سال گاوواردمي شدنبردها وقهرماني ها فزوني مي یافت .زیرا 
که گاوان به هم فراوان شاخ زنند ودرستیـزند.درسال مرغ ،طعام فراوان 
گردد ، اما میان مردمان تشویش ونگراني ا فتد و به هم ریزند. چنانکـه 
مرغ نیزبه دنبال جستجوي دان پیوسته خرده ریزه هارازیرورومي کندوبه 
هم مي ریزد.چون سال تمساح درآید.باران هازیادشوندوفراواني رخ نماید.

زیراتمساح درآب زیست مي کند.هنگامي که سال خوک درآید،برف 
اعتقاددارندکه  ترکان  آید.بدینگونه  پیدا  بیشترشودوآشوب  وسرما 
درهرسالي اتفاق خاصي رخ مي دهد.درمیان ترکان روزهاي هفته فاقدنام 
است .زیراکه هفته خودبااسالم شناخته شده است .امادرباره نام هاي 
ماه ها درشهرها،نام هاي عربي به کارمي رود.ترکان کوچگروغیرمسلمان 
سال رابه چهاربخش تقسیم کرده اندوبه هرکدام نامي داده اند.هرسه ماه 

ازآنهانامي داردکه با آن گذشت سال رامحاسبه مي کنند.
چنانکه بعداز ینگي گون= نوروزبه آغازبهار،» اُوغالق آي« یعني ماه بزغاله 
،سپس ، » اولوغ اُوغالق آي « یعني ماه بزغاله بزرگ گویند.زیراآن درماه 
دوم بزرگ مي شود.پس ازآن اولوغ آي یعني ماه بزرگ گویند.زیراکه 
وسط تابستان شمرده مي شود وماهي پرنعمت است .حیوانات بزرگ مي 

شوند،شیرفراوان مي شود.
شیخ محسن فاني درشرحي که درنسخه چاپي خودذیل شعر»آتامینگ 

«آورده ،سال هاي ترکي رابه ترتیب ذیل نوشته است :

1- کسکو= سیچغان = سال مو
2- اوت = اوکوز= سال گاو 

3- پارس =بارس = سال پلنگ 
4- تاووشقان = طاوشان= سال خرگوش 

5-لوي = سال اژدها 
6- یئالن = سال مار

7- یوند = قیصراق = سال اسب 
8- ُقوي = قویون = سال گوسفند

9- بیجین = مایمون= سال میمون
10-تاووق = طاووق = سال مرغ
11- ایت = کوپک = سال سگ

12- تُونغوز= ُطوکوز = سال خوک

شیخ محسن فاني به نقل ازدانشمندي فرانسوي مي گویدتقویم سالشمار 
ترکي عالوه بر اقوام ترک در میان چیني ها،ژاپني ها وجمیع اقوام ساکن 

درآسیاي مرکزي وشرقي عمومیت یافته است .
برخي حیوانات  اسامي  متمادي  قرون  باگذشت  مشاهده مي شودکه 
سال تغییراتي داشته است امااین تغییرات نیزاساسي نبوده است .بدین 
معني که »سال اود« دریکي »گاو« ودرجایي »گاونر« معني شده است 
.یاجایجایي »لوي «نهنگ با»نک« تمساح و»بالیق « ماهي که به تعبیري 
هرسه جانورآبزي اند. وقس علیهذا.اماجالب است که بعدازاین همه سال 

ترتیب تقدم تأخرآن هیچگونه تغییري نداشته است .
دلیل حضورترکان  نیزبه  ایراني  درتقویم  ترکي  دوازده حیواني  تقویم 
درقدرت حاکمه تاپایان حکومت قاجاریان کاربردرسمي داشت ومطبوعات 

دوره قاجاردرسر ستون هاي خودازتقویم ترکي بهره مي برده اند.
درحال حاضردرمیان اقوام ترک ساکن درایران بنظرمي رسد تنهاترکمن 
هاازاین تقویم استفاده مي کنند. تقویم دوازده حیواني رایج درمیان 

ترکمن هادر حال حاضرچنین است :
1- سئچان یئل =سال موش  

2- سئغئریئل =سال گاو 
3- بارس یئل =سال پلنگ   

4-تاوشان یئل =سال خرگوش  
5- بالئق یئل = سال ماهي

6- یئالن یئل = سال مار
7- آت )یئلقي (یئل = سال اسب  

8-ُغویون یئل =سال گوسفند
9-بیجین یئل = سال میمون
10-تاووق یئل = سال مرغ 
11-ایت یئل = سال سگ 

12-ُدونگنگوز)غاراِکییک(یئل = سال خوک 
شاعران خوش قریحه ترکمن براي یادگیري آسان این تقویم شعرهایي 

سروده اندکه دونمونه تقدیم مي شود:
یئل باشي سئچغان سئغئربارس وتاوشان لویئالن 
یئلقي ُقوي بیجین تاووق ایت ُدونگوز بُولدي تمام 

 * * *
سئچان سئغئربارس وتاوشان 

بالئق یئالن گلیب غاوشان 
یئلقي ُغویون بیجین تاووق 

ایت ُدونگوز دورگلیب یابشان        نجم الدین محمدی
www.pyragy.ir:منبع
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) سر کوه بي مه نمي شود، سر جوانمرد بي غوغا(

به  ترکمن  تاریخچه ی فرش  و  قدمت 
2500 سال پیش بر می گردد. ماده ی 
اصلی فرش ترکمن پشم است.  بهترین 
نوع پشم از نوعی گوسفند ایرانی به نام 
»خارچین« )kharchin( تهیه میشود 
از پشم جینی معموال  ها پس  ترکمن 
می  رنگ  گیاهی  های  رنگ  با  را  پشم 
کنند طرح قالی آنها روی کاغذ ترسیم 
نمی شود، بلکه تمام نقشه های قالی را 
درحافظه ی خود دارند ودر این کار بسیار 

ماهرند .
بافند  می  افقی  دار  در  را  قالی  ها  آن   
در حالی که بیشتر قبایل خاورمیانه از 
استفاده  قالی  بافتن  برای  عمودی  دار 
می کنند. طر ح های فرش ترکمن از 
آنها  تکرار  و  هندسی  محدود  شکلهای 
تشکیل شده است یکی از دالیل زیبایی 
فرش ترکمن نیز،عالوه بر این، استفاده 
از رنگهای محدود است . فرش ترکمن 
فقط از چند رنگ انحصاری چون قرمز،  
قرمز تیره، سبز تیره، زرد تیره و چرک 
تاب، رنگ طبیعی پشم، رنگ گل اخری، 
آبی تیره، پرتقالی و سفید تشکیل شده 
اند. زمینه ی قالی و گلیم ترکمن معموال 
قرمز است. نقش اصلی در فرش ترکمن 
هشت ضلعی یا »گول« است و هر قبیله 
ای نماد گول مخصوص به خود را دارد 
که به آن »تبه کول « می گویند و از این 
راه فرش هر طایفه از طایفه دیگر شناخته 

می شود .
فرش های ترکمن را می توان بر طبق 
قبایل آن تقسیم کرد بنابراین فرش های 
 ، تکه  به سه گروه  ایرانی  ترکمن های 

یموت وگوکالن تقسیم میشود :
به  تکه  های  قالی   : تکه  (فرش  الف 
»بخارایی «مشهورند. آنها دارای جنس 
زیبا  و  نازک  های  گره  با  همراه  خوب 
هستند اندازه ی قالی تکه در حال حاضر 
آنها  قالی های سنتی  بزرگ است ولی 
کوچکتر بوده اند. رنگ قرمز با درجات 
تکه  های  قالی  در  غالب  رنگ  مختلف 
است طرح اصلی آنها یک هشت ضلعی 
است که به نام طرح »بخارایی«مشهور 
است این طرح معموال به طور تکراری 
در تمام حاشیه های قالی آنها وجود دارد 
یک طرح ساده ی» رتیل« نیز از طرح 

های اصلی آنهاست.

فرش  کیفیت  :دارای  یموت  (فرش  ب 
تکه نیست ولی از جهت کمیت بر آن 
برتری دارد. فرش یموت از جهت قدرت 
طرح و رنگ دارای امتیاز است. قبال رنگ 
زنگ  و  ایی  گوجه  یموت  فرش  زمینه 
از درجات  بود ولی در حال حاضر  زده 
مختلف رنگ قرمز با ترکیب سفید، قهوه 
ایی روشن و زرد استفاده می شود .طرح 
یموت یک لوزی قالبی شکل در دو سر 
آن است .حاشیه های فرش یموت دارای 
یا  شاهین  از  ایی  شده  ساده  طرحهای 

برگهای درختان است.
ج( فرش گوکالن: گوکالن ها قالی را با 
بافند  طرح های گوناگون ترکمنی می 
ودر آن از رنگهای مختلف استفاده می 

کنند .
درصد  از 80  بیش  بدانیم  است  خوب 
کشور  به  ترکمن  دستباف  های  فرش 
های اروپایی وآمریکایی صادر می شود. 
پاکستان،  همچون  هایی  کشور  امروزه 
چین و هند به دلیل داشتن نیروی کار 
ارزان توانسته اند رقیبی برای بافندگان 

فرش ترکمن باشند .
سیستم صادراتی فرش ترکمن، به شیوه 
ی سنتی است که امروزه در دنیا رواج 
چندانی ندارد و روش خوبی برای معامله 

و مبادله نیست .
  برای معرفی و صدور این هنر اصیل و 
ارزشمند قومی، باید جایگاه آن در اقتصاد 
کشور، مورد ارزیابی قرار داد و موقعیت 
آن را تثبیت نمود و با ارائه راهکارها و 
برنامه ریزی و سیاست های  حمایتی 
دقیق، نسبت به رشد و تکامل این نماد 
اصلی قوم ترکمن رونقی دوباره بخشید. 

به امید آن روز...
منابع :

1 ( ایرانیان ترکمن نوشته ی دکتر اصغر 
شریف  محّمد  دکتر  و  خانقاه  عسگری 

کمالی.
)پایگاه    2  (  WWW.rugart.org

علمی پژوهشی فرش ایران(
   3  (WWW.bazareman.com

)پایگاه فرش و موکت ایران(
بهار توکلی

برگرفته از سایت دانشجویان و 
دانش آموختگان ترکمن

نگاهی کوتاه بر فرش ترکمن

فرهنگی

»هودی« یک واژه ی مرکب است و از دو ماده ی 
»هو« + » دی« مشتق شده است .

» هو » به معنای خدا و » دی » فعل امر از مصدر 
گفتن ، به معنی » بگو« میباشد.هودی یک اثر 
ادبی و در ردیف ادبیات شفاهی زنان و کودکان 

ترکمن به شمار می رود .
هودی آوای آرامش بخش کودکان است که از 

درون مادران دلسوز تراوش می کند . هودی نغمه 
ی دل انگیزی است که کودکان را درون گهواره 
، به دنیای سکوت و آسایش سوق می دهد.آوای 
هودی نه تنها کودکان بلکه بزگساالن را هم تحت 
تاثیر قرار می دهد و آنان را نیز در آرامش فرو می 
برد چنانچه تاملی در معانی هودی داشته باشیم 
، به آرزوها و حدیث نفس مادران ترکمن پی می 
بریم که همواره برای کودکان خود بهترین ها را 
آرزو کرده اند .آهنگ هودی ریتم خاصی دارد 

هنگامی که کودک ،شیون آغاز می کند ،در ابتدا 
مادر با صدای بلند شروع به خواندن هودی می کند 
،رفته رفته که از ناله ها ی کودک کاسته می شود ، 
مادر نیز صدا ی خود را قدری پایین تر می آورد تا 
جایی که پس از خوابیدن کودک به یک زمزمه ی 

زیر لب تبدیل می شود.
هودی ها از انواع مختلفی تشکیل شده اند که 

هر یک مضامین خاصی دارند مهمترسن مفاهیم  
هودی عبارتند از :

1( ستایش مادر از فرزند 
2( آرزوهای درونی مادر 
3( چگونگی تربیت کودک

4( دعا برای کودک 
5( اندرز های اخالقی و....

در زیر نمونه ای از هودی آمده است :
» در بیان تمجید و ستایش مادر از کودک »

منینگ گولیم آی یالی
                                   آیا گونه تای یالی

آغزیندان بر سوز چیقسا
                             شکر آتیالن چای یالی 
» کودک من همچون ماه زیباست . همتای ماه 
و خورشید است آنگاه که به سخن در می آید  

سخنانش همچون چای شیرین است .«
منبع :فصلنامه ی مختومقلی فراغی 

هودی )الالیی مخصوص ترکمن(

اهل درسم من 
روزگارم هي... بد نیست 

جیب خالي دارم. خرده پولي، سر سوزن عقلي 
اوستادي دارم بهتر از عزرائیل 
درسهایي، بدتر از تلخي زهر 

و کالسي که در این دانشگاست 
جنب دستشوئي ها، جنب آن سلف خراب 

من یه دانشجویم 
هیکلم ني قلیون 

چشمهایم کم سو، کله ام هم بي مو 
درس کفاره من 

من جنون را هر دم، ال به الي جزوه ها مي بینم 
در جزوه من جریان دارد چرت، جریان دارد پرت 

همه فکر و توانم متزلزل شده است 
جزوه هایم را وقتي مي خوانم 

که امتحانش را استاد، گفته باشد فرداست 
برگه تقلب را من، پي غفلت استاد عزیز، مي خوانم 

پي خونسردي خود 
اهل درسم من 

پیشه ام بي کاریست 
گاه گاهي، در مي روم از توي کالس، مي روم تا تریا 

تا که با خوردن چاي و شکالت 
ایندل سوخته ام خنک شود 

چه خیالي، چه خیالي.... مي دانم 
از پس ناچاریست 

خوب مي دانم، آخر ترم هم باز 
کار من زاري و در به دریست

طنز دانشجو
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)دولتمند در فکر ثروت خودش است، اما فقیر در اندیشه ي دفاع از وطن.( ) سر کوه بي مه نمي شود، سر جوانمرد بي غوغا(

هودی )الالیی مخصوص ترکمن(

زنگ تفریح

اهل درسم من 
روزگارم هي... بد نیست 

جیب خالي دارم. خرده پولي، سر سوزن عقلي 
اوستادي دارم بهتر از عزرائیل 
درسهایي، بدتر از تلخي زهر 

و کالسي که در این دانشگاست 
جنب دستشوئي ها، جنب آن سلف خراب 

من یه دانشجویم 
هیکلم ني قلیون 

چشمهایم کم سو، کله ام هم بي مو 
درس کفاره من 

من جنون را هر دم، ال به الي جزوه ها مي بینم 
در جزوه من جریان دارد چرت، جریان دارد پرت 

همه فکر و توانم متزلزل شده است 
جزوه هایم را وقتي مي خوانم 

که امتحانش را استاد، گفته باشد فرداست 
برگه تقلب را من، پي غفلت استاد عزیز، مي خوانم 

پي خونسردي خود 
اهل درسم من 

پیشه ام بي کاریست 
گاه گاهي، در مي روم از توي کالس، مي روم تا تریا 

تا که با خوردن چاي و شکالت 
ایندل سوخته ام خنک شود 

چه خیالي، چه خیالي.... مي دانم 
از پس ناچاریست 

خوب مي دانم، آخر ترم هم باز 
کار من زاري و در به دریست

طنز دانشجو

اهل درسم من
شعر طنز:
نونوا

الْف و با را مي نویسد جملگي نون نونوا
در تنور خویش بیند چرخ و گردون نونوا

با اشاره مي کند با آشنایان گفتگو
مي شناسد صد هزاران زین فت و فون نونوا
شاطري دارد که پوشد چون پرستاران لباس
بسته با او دو سه سالي عهد و پیمون نونوا
وان دگر شاطر که خال خوبرویان مي شمرد

شکر لل آن غبي را کرده بیرون نونوا
نیست روزي کان بدون جنگ و دعوا شب شود

زین همه آشوب و غوغا دل شده خون نونوا
گفت »خرمالي« براي پخت و پز اندي خمیر

تا نبسته رو بخر، باز است اکنون نونوا
رفتم و گفتم اگر ممکن بود دو سه خمیر!

بهر شیریني پزي در عید قربون نونوا
گفت شاطر اختیارم نیست معذورم نما

بیم دارد از شکایات و تلیفون نونوا
دست خالي بازگشتم سوي منزل، روز بعد
چند کیلویي رسید از فضل بي چون، نونوا

روز روشن منع کردي از »ایکي« کیلو خمیر
تیره ي شب مي فروشي کیسه ها »اون« نونوا
خوش ندارم ورنه مي گفتم به نامت این غزل
کوس رسوایي زند در کوي و میدون نونوا

عبدالغفور گوک آتابای

تامدا ن اولی
یومورتغادا ن کیچی

اوتد ن آجی
سویتدن سویجی .

جوغا پ: هوز

سوودا بیتر،
سوودا ییتر.
جوغا پ: دوز

بیر آالجا یوپوم بار،
نیرا اوزاتسام یتیار.

جوغا پ: گوز

ساقغال ی بار، مورت ی یوق .
جوغا پ: گچی

پرده سی اون اوچ،
تارالری ایکی
یاساالر توتدان

هیچ بولماز شکی.
جوغاپ: دوتار

تورکمنینگ ساز قورالی
ایل ایچینده بیلین یأر
پرده سی یوق ساپیندا
دوزده قویوپ چالینیار

جوغاپ: قیجاک
مریم محمدی

ماتال الر )چیستان(



سو بار یرده الی هم بار  ال الی یووار ایکی ال بیریشیب یوزی

)دست دست را می شوید ودو دست با هم صورت را می شویند (

داني که من به عالم یالغوز سني سؤیرمن
چون در برم نیایي اندر غمت اؤلر من

من یار با وفایم، بر من جفا قیالر سن
گر تو مرا نخواهي من خود سني دیألر من

روي چو ماه داري من شاد دل از آنم
زان شکر لبانت بیر اؤپگینک دیألر من

تو همچو شیر مستي داخي قانیم ایچر سن
من چون سگان کویت دنبال تو گزر من

فرماي غمزه ات را تا خون من نریزد
ور ني سنینگ الیگدن من یارغویا بارار من

هر دم به خشم گویي بارغیل منیم قاتیمدان
من روي سخت کرده نزدیک تو دورار من

روزي نشست خواهم یالغوز سنینگ قاتینگدا
هم سن چاقیر ایچر سن هم من قوپوز چاالر 

من

آن شب که خفته باشي مست و خراب شاها
نوشین لبت به دندان قییا-قییا تادار من

روزي که من نبینم آن روي همچو ماهت
جانا نشان کوي ات از هر کسي سْورار من

ماهي چو شمس تبریز غیبت نمود گفتند
از دیگري نپرسید من سؤیله دیم آرار من 

مریم محمدی

یك شعر دوزبانه از موالنا جالل الدین رومي                        

ترکمنها از شیر شتر اکثرا برای تهیه دوغ شتر استفاده می کنند.چونکه برای ترکمنها هیچ چیزی نمی تواند در 
گرمای سخت و طاقت فرسای بیابان بهتر از دوغ شتر باشد .

شیر شتر را با دست می دوشند.مهمترین امتیاز مصرف دوغ شتر طبیعی بودن و مفید بودن آن در درمان 
بیماریهایی مانند سل و معده و فشار خون میباشد.از شیر شتر بغیر از دوغ شتر آق آران،سوزمه،پنیر،و کره نیز 

عمل می آید که همگی در برنامه غذایی ترکمنهای صحرا نشین جایگاه خاصی دارد .

دوغ شتر را با ترشاندن شیرشتر درست می کنند وبرای تهیه دوغ حتما باید شیر شتر تازه باشد.شیر شتر را 
داخل ظرفی لعابدار یا داخل کوزه می ریزند و روی آن مایه ی از قبل ترشانده شده که مزه ی ترشی آن 100 
الی 150 درجه باشد را اضافه می کنند و به مدت 3 دقیقه مواد را هم میزنند بعد از هم زدن مقدار 5/1 برابر یا 
2 برابر مواد آب اضافه میکنند در این روش دوغ شتر بطور طبیعی گازدار و ازته می شود.در این هنگام مزه ی 
ترش شیر شتر در مدت 30 دقیقه 60 الی 70 درجه می رسد و در روی مواد حالت کف غلیظ شکل می گیرد 

که اصطالحا به آن آق آران می گویند.
آق آران را از روی مواد بر میدارند باقیمانده آن نیز دوغ شتر خواهد بود پس از آن برای گاز دار کردن و بیشتر 
شدن مزه ی ترش آن دوغ شتر را به مدت 4 الی 12 ساعت در دمای 20 الی 25 درجه بطور سر بسته نگهداری 

می کنند.

مزه ترش آق آران در این مدت به 18الی20 درجه و دوغ شتر به 90 الی 100 درجه می رسد و بوی مخصوص 
و خوشی از آن بیرون می آید که این بو نیز نشانه ی آماده شدن آن میباشد .

این روش تجربه ایست گرانبها برای ترکمنها که بتواننداز شیر شتر با روش ترشاندن آن مایعی بسیار مفید 
وطبیعی برای سالمتی خود بدست بیاورند .

ترکمنها ضرب المثلی دارند )دویه مالینگ دنیا مالینگ(یعنی اگر شتر داشته باشی انگار دنیا رو داری.اهمیت 
شیر شتر در سالمتی انسانها را می توانیم در افسانه آق پامیق ببینیم .آق پامیق با نیتی پاک و الگو شدن به 

دیگران می تواند برادران خود را را با خوراندن شیر شتر از مرگ نجات دهد . .
شتر حیوانی با کرامت و احترام در بین ترکمنهاست که در بین ضرب المثلها و سخنان ترکمنها از شتر به نیکی 
سخن به میان میاورند .)حاتاردا نر بولسو یوک یرده قالماز(یعنی در ردیف کاروان شتر شتر نر اگر باشد آن بار 

هیچ وقت روی زمین نمی ماند . .
این فقط یک مثال ساده نیست بلکه به عنوان وصیت و نصیحتیست به جوانان که همیشه به عنوان یار وغمخوار 

به افراد ضعیف کمک کنند و دست نیاز مندان را بگیرند و به آنها کمک کنند .
همچنین در داستان )شاصنم غریب( متن :کجبانی چکماگه آق مایا گرگ اهمیت باالی این جانور آرام را در 
میان را نشان می دهد .در میان ترکمنها نقل است)دویه چالی درده داری( یعنی دوغ شتر دوای دردهاست. 

امیدواریم با نوشیدن دوغ شتر غیر از بر آورده شدن تشنگیمان روحمان هم به آرامش برسد .
منبع: بایراق

دوغ شتر
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سو بار یرده الی هم بار 

)هرجاآب هست گل والی هم هست(

اخبار اجتماعی

طی سی و ششمین اجالس کمیته میراث جهانی یونسکو در 
سن پترزبورگ روسیه، گنبد قابوس گلستان به همراه مسجد 

جامع اصفهان به ثبت جهانی رسیدند.
در سال 1379 پیشنهاد ثبت جهانی گنبد قابوس ارائه شد و 
از همان سال اقدامات و فعالیت های الزم جهت تکمیل پرونده 
ثبتی آن آغاز شد. تا این که در سال 1389 پرونده مذکور 
تکمیل و به سازمان فرهنگی- آموزشی یونسکو تحویل گردید 
که خوشبختانه مورد پذیرش این نهاد بین المللی قرار گرفت.

 در شهریور سال 1390، بنای گنبدقابوس از سوی کارشناسان 
ایکوموس)شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی( 
بازدید میدانی و از فعالیت های صورت گرفته جهت ثبت بنا 

بازبینی های الزم صورت گرفت.

گنبد قابوس بن وشمگیر بلندترین گنبد آجری دنیا و یکی از 
آثار ارزشمند معماری در دوره اسالمی است . این بنای تاریخی 
در سده چهارم هجری قمری که هم اکنون در مرکز شهر 
گنبدکاووس و بر فراز تپه ای بزرگ قرار دارد به دستور شمس 
المعالی قابوس بن وشمگیر از پادشاهان آل زیار در سال 397 

هجری)1007- 1006 میالدی( ساخته شده است.

ارتفاع ساختمان برج قابوس 55 متر با احتساب بلندی تپه 
15متری پای بست ان به 70 متر می رسد. این بنا با نقشه 
ستاره ای شکل و گنبد مخروطی به ارتفاع 18 متر است و بر 
روی بدن ان 10 ترک دارد و راس هر ترک نیز 1/60 متر و 
قاعده آن نیز 1/4 متر از هم فاصله دارد و محیط اصلی گنبد 

نیز 30 متر است.
شایان ذکر است که مراسم جشن ثبت جهانی گنبد قابوس 
در فهرست میراث جهانی نیز یکشنبه شب مورخه 91/6/19 

با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

گنبد قابوس به ثبت جهانی رسید.

نماینده مردم کالله، مینودشت، مراوه تپه و گالیکش در مجلس 
گفت: طرح افزایش تعداد نمایندگان گلستان در مجلس اعالم 

وصول شد.
عبدالکریم رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیشنهاد افزایش 
نماینده حوزه در مجلس مطرح شده و در حال بررسی و دفاع از 

این طرح هستیم.
وی اظهار داشت: هنوز مشخصن نیست که این طرح چه زمانی 

مطرح می شود فقط اعالم وصول شده است.
شرق  برای  کشور  وزارت  سوی  از  الیحه  این  کرد:  عنوان  وی 
گلستان ارسال شده و اولویت افزایش نماینده با شرق استان است.

رجبی گفت: اکنون الیحه و طرح دولت بصورت مشترک درباره 
آن  دنبال  ما  و  است  گلستان  در شرق  نماینده  تعداد  افزایش 

هستیم تا از این طرح دفاع کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امیدواریم با اجرایی شدن 

و تصویب این طرح خواسته دیرینه مردم منطقه محقق شود.
گلستان شش حوزه انتخابیه و هفت کرسی در مجلس دارد.

طرح افزایش تعداد نمایندگان گلستان
 در مجلس اعالم وصول شد.
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مسجد، برای مسلمانان ساختمانی از گل و سنگ نیست؛ مسجد، برای مسلمانان برشی از زمان و مکان نیست. مسجد، 
خانه خدا است؛ خانه معبود!

به دلیل اهمیت و جاذبه مسجد، مسلمانان بخش زیادی از دارایی مالی و معنوی خود را برای ساخت و نگهداری آن، به 
عشق، خرج می کنند و از این کار خرسندند! در نتیجه، مساجد از زیباترین آثار اسالمی است.

در این گزارش با 11 مسجد مشهور و مهم آشنا می شویم.
1-مسجد جامع ملک فیصل در پاکستان. هزینه ساخت 120 میلیون دالر. گنجایش 300 هزار نمازگزار:

2-مسجد جامع کتیبه در مغرب. بنای این مسجد در سال 1158 به پایان رسید و 5300 متر مساحت دارد:
3-مسجد بنی امیه در سوریه که یادآور بسیاری از حوادث تاریخی است:

4-مسجدالحرام با گنجایش 3 میلیون نفر نمازگزار و 356800 متر مربع مساحت:
5-جامع األزهر از مهم ترین مساجد دنیا که در سال 972 ساخته شده است:

6-مسجد سلطان احمد در استانبول که ساختش در سال 1616 به پایان رسید:
7-مسجد نبوی که بیش از یک میلیون نفر گنجایش دارد:

8-سجد عبودیت در مالزی که بنایش در سال 1917 به پایان رسید:
9-مسجد فبة الخضراء در شمال مسجد االقصی که طی سال های 688 تا 692 قمری ساخته شد          

10-مسجد شیخ زاید به مساحت 41222 متر مربع و ظرفیت 40 هزار نمازگزار:
11-مسجد شیخ لطف الل در میدان امام اصفهان در قرن یازدهم هجری در دوره صفوی ساخته شده است.
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تصویر4

تصویر6تصویر5

تصویر7

تصویر8
تصویر9

تصویر11تصویر10

مسا جد
کپینگ آزی آشینگ دوزی  

)سخن هرچه کوته بود خوش تر است(    


