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  ♦بين مختوم قلي فراغي شاعر جهان
  ∗چندر شيكهر

حقيقت و حرف دل، از بن قلب اين است كه هر زمان كه از كشور عزيز ايران بازديد 
دليلش اين نيست كه . يابد  ازدياد ميدرمنكنم احساس خوشوقتي و خوشبختي  مي
رسي زبان فابيشتر  كمي دليل مسافرت بهه آن است كه  بلك،خارج از كشور رفتم به

تمدن باستاني فرهنگ و ملّت داراي اين  زبان، با اه همان آشنايي باآموختم و از ر
اند و   داراي يك ريشه، طبق تاريخ تمدن هردو كشور،مردم ايران و هند. نزديكتر شدم

پانزده بار شايد  در سه دهة گذشته . يكديگر ندارندازهمين است كه احساس بيگانگي 
انه از يك منطقة جديد تدر هر مسافرت خوشبخو ام  دن كردهاز كشور عزيز ايران دي

آنجا  اييآداب و رسوم و انواع غذا و لهجه و اطالعات جغرافي  و باكردمبازديد
  .١مدش آشنا

 .مجدداً زيارت نمودمرا عزيزم ايران ) م ۲۰۰۷ مه ۲۰ الي ۱۳از ( بهار گذشتهدر 
تپه  گنبد كاووس و دهكدة مرواهو شهرك ) جرجان(گرگان تاريخي شهر   بهمرفته بود

                                                   
 ارديبهشت ٢٧-٢٨(» هاي مختوم قلي فراغي المللي تبيين انديشه بين) دو روزة(همايش «گزارشي از اولين   ♦

 .ه تپهمروا توقاي نزديك به در شهر گرگان ـ گنبد كاووس و آق) ش ه ١٣٨٦

  .استاد فارسي و رئيس بخش فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
اينجانب از جناب آقاي مرتضي شفيعي شكيب، رايزن فرهنگي و جناب آقاي مظفّري مدير سابق خانة فرهنگ   .1

كنم كه ساماندهي سفر ايران را براي بنده  نو صميمانه ابراز سپاسگزاري مي دهلي جمهوري اسالمي ايران ـ
همچنان از جناب آقاي دكتر منتظري، مدير كلّ فرهنگ و ارشاد اسالمي ايران در استان . خشيدندترتيب ب

كردند و ساير كساني كه بنده را با الطاف  عنوان مهماندار فراهم گلستان، گرگان كه براي بنده امكانات داخلي به
  .كنم و اكرام خود نواختند ازبن قلب تشكّر مي
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فرصت واقعاً  ١ مردم تركمنديدار . مرز تركمنستان، نزديك شرق ايران زميندر شمال
  . بودخوبي براي اينجانب

المللي رسيده بود دربارة  همايش بينيك  برگزاري ةدو ماه پيش اعالمي نزديك به
داده بود در  خود قرارگرايي را هدف زندگي   و ملّيشخصيتي فرهيخته كه شعار توحيد

گرا و خواستار   اين شخص عالم و فاضل و ملّي.راغيلي فَختوم قُنام م هسدة هيجدهم ب
دنيا آمد   ميالدي به۱۷۳۳سال  ويژه تركمنان در نزديكي گنبد كاووس به اتّحاد مسلمين به

سال   و زمين خاكي را بهگذراندشصت سال عمر  ثبات نزديك به و در اين دنياي بي
 ةفاصل تپه و از آنجا نيز به مرواه گفت و در صحراي بزرگ نزديك بهوداع  ميالدي ۱۷۹۳
اثر ديگر از   جايي كه هيچخاك سپرده شد؛  بهتوقاي نام آق همكاني بدر  كيلومتر ۳۰

 كه اين نيز حاكي از بلند همتي شود  البتّه احساس مي.خورد چشم نمي فرهنگ و تمدن به
 براي نكوداشت و بزرگداشت همايش. داشختوم قلي فراغي بو بزرگواري شادروان م

ن كه بين آنان نا فرهنگي تركما وفرهيخته و بازگويي آثار علمياين شاعر كارهاي 
  .ه بودبرگزار شداي دارد  مختوم قلي فراغي جايگاه ويژه

 در ه بود،وجودي كه از هند ديدن كرد دربارة شاعر نامبرده بامناسبي اطالعات 
 اين است كه بنده براي دوستداران فارسي .خورد چشم نمي  مآخذ فارسي هند بهمنابع و

  .نمايم باشد عرضه مي مطلبي كوتاه كه حاصل اين همايش و سفر مي
همايش مختوم قلي فراغي در استان گلستان كه مركز آن شهر گرگان است و براي 

گنبد كاووس من در ير ايراني تركاين شاعر شه. دارد برگزار شدشهرت اهالي تركمن 
                                                   

. شود هاي تركي محسوب مي هاي غيرايراني است كه در ايران نيز رايج است و از زبان زبان تركمني از زبان  .1
.  رواج داردختلفصورت تركي، تركي افشاري، تركي خراساني، تركمني و خلجي در مناطق م زبان تركي به

ن، زبان تركمني كه زادگاه اصلي آن منطقة گسترده تركمنستان است در برخي مناطق ازبكستان، تاجيكستا
الن كه كهاي ايران بين چهار طبقة گو تركمني. گردد قزاقستان و نيز ايران، افغانستان و پاكستان و تركيه نطق مي

شاعر شهير مختوم قلي فراغي بدان مرتبط بوده، نخورلي و يموت كه چاودير خانان در زمان احمد شاه ابدالي 
خصوص در شهرهاي گنبد  لستان و خراسان بهاهل طوايف نامبرده اغلب در مازندران، گ. باشند بوده مي
ها در  جمعيت تركمن. كنند ، بندر تركمن و در گذري زندگي مي) كيلومتر از گرگان١٧٠ نزديك به(كاووس 

هاي تركمنستان از خطِّ  كه تركمن سه ميليون و خطِّ نوشتاري آنان عربي است و درحالي كشور ايران نزديك به
 ).٥٥٠-٦٠، ص ١، ج المعارف بزرگ اسالميةائرد. (كنند سيريل استفاده مي
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 .هگويند اسم قديم آن آجي قوشان بود مي. دنيا آمد نام حاجي قوشان به هدر روستايي ب
دارد  هاي يانقي دره قرار آجي اسم يك رودخانة كوچك است كه سرچشمة آن در كوه

معني متّصل شدن  است بهواژة قوشان تركمني . باشد  در رودخانة گرگان ميآنانتهاي و 
 همان نفوذ قوشاني .شود د قوشان گفته مينشو متّصل ميهم  به كه دو رودخانه جايي بهو 

خورد و مدام از عطيات و الطاف و  چشم مي هاي مختوم قلي به شعر و سرودهو در فكر 
  :گو است اكرام خداوندي سپاسگزار و نعت

  اي خاص هر آدم تو بخشيدي فكر و انديشه به! خداوندا
   كه زنده سرنوشتي عامهر مرده يا تو بخشيدي به

   تو هستيسامان بخش كارها
  يشهبهر پلنگي خفته در 

   صاحب هر انديشه، هر دونده،هر درنده
  در چنبر چرخ تو هستند

  بخش در روزهاي سخت ق و روزيازّرتو هستي 
  هاي تو ما هستيم روزي خوار سفره

  ١در نشيب و در فراز بخت
 ) م۱۷۰۰-۱۷۶۰( دولت محمد آزادي ،يپدر مختوم قلي فراغ ٢دانشنامة اسالميطبق 

 دولت محمد آزادي از .نخستين شاعر و اديب برجستة ادبيات مكتوب زبان تركماني بود
 غشيق و ساكن ناحية كينگ جاي در حومة ة گركز از دستة تير،هاي گوكالن تركمن

 ،پدر دولت محمد. در شمال شرق گنبد كاووس بوده) حاجي قوشان(= آجي قوشان 
پيشة و گوكالن بوده  خان ايل ،در زمان قادر خان) م ۱۶۵۴-۱۷۲۰(ي جوم قلي يونامخت

گل  زنام ارا ه همسري داشت ب دولت محمد.ددا ميآهنگري و زرگري را ادامه اجدادي 
 آزادي كه .دنيا آمدند و مختوم قلي سومين از آنان بود بطن وي به فرزند ازشش كه 

،  وعظ آزادي:از ندا ارجي داشت كه عبارترود آثار پتركمان ببنيادگذار ادبيات نوين 

                                                   
راد انجام داده است كه بنده افتخار زيارت  زبان تركماني است استاد دوردي اعظمي ترجمة فارسي شعر را كه به  .1

  .دست آوردم بهرا ايشان 
2. Encyclopedia of Islam, p.727. 
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ي و كه اغلب حاقصيده،  رباعي،مناجات و اشعاري شامل غزل، حكايت جابر انصاري
  .مضامين ديني و اخالقي است

پايان رساند و وارد  در منطقة مزبور نزد پدر دروس مقدماتي را بهقلي مختوم 
زم بخارا گرديد و در همان مدرسه با نوري كاظم  بعداً عا.نام ادريس بابا هاي شد ب مدرسه
  . گرديدندر سير و سياحت همراه شد و دآشنابن بابا 
افغانستان و  بهين د مختوم قلي فراغي براي ترويج ،١ امان قليچ شاد مهرگفتة به

اهللا در همان زمان  شود كه در هندوستان نيز شاه ولي يادآور مي. هندوستان مسافرت كرد
وي و . هند دعوت كرد  را بهي و استحكام حكومت اسالمي شاه ابدالبراي اثبات

 مختوم قلي فراغي در همان زمان از هند .ندفرزندش مداوم پي اتّحاد مسلمين بود
جالب توجه است كه دو شعر ). هند آمد احتمال قوي همراه سپاه ابدالي به به(كرد  ديدن

در تركمني (» ال هندوستانخي«در شعر طويل . در ستايش هند سرودنيز طويل 
  .استهند را توصيف و تمجيد نموده » نينگ مهربا«و » ملئيائندا ختاسيحيند«

 ةآنجا چندي در مدرسدر و رفت تركيه  پس از شش ماه اقامت در هندوستان به
حضرت  معروف سدة ششم هجري و معروف بهخواجه احمد يساوي از مشايخ 

تحصيل در مدرسة شير غازي واقع در شهر خيوه آنجا او را براي كسب . تركستان ماند
از و ند رفتبرده   نامةمدرس  بهبانتيجه فراغي با نوري كاظم بن با درو راهنمايي نمودند 

.  گذر داشتند، چنانكه از ديوان وي پيداست،شهرهاي مارگا كالن سمرقند و انديجان
را فراغي مكّه . دچندي تدريس هم كرتنها كسب علوم نمود بلكه  خيوه فراغي نه در
 .اي داشت سير و سياحت عالقة ويژه ه فراغي ب.فرجام رساند و حج را بهكرد زيارت  نيز

نهايتاً وي در واليت خود . خورد چشم مي  اشاره به حج مكّه بهادر ديوانش سه ج
  .سربرد مانده را به زندگي باقي

ضي روايات در  ميالدي و بنابر بع۱۷۹۰سال  قول برخي به مختوم قلي فراغي به
 . ميالدي دركنار چشمة عباساري در دامنة كوه سونگي چشم از جهان بست۱۷۹۷

توقاي در نوار مرزي ايران و تركمنستان   آقيروستا پيكرش را بر شتر سپيدي نهاده به
                                                   

  .۷۹ص ، نشين عشق خلوت  .1
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چند سال پيش . خاك سپردند بردند و در جوار آرامگاه پدرش به) كيلومتر ۴۰نزدك به(
و جهانگردي رئيس سازمان  ،١ افتتاحيهة در جلس.آن بنا شدهيك ساختمان بسزا روي 

رد كه نگهداري مزار مختوم قلي كي اعالم ئمشارحيم جناب آقاي ميراث فرهنگي ايران 
ناميده شده سال اتّحاد و انسجام اسالمي انقالب امر رهبر  كه بهاز همين سال جاري 

امات الزم دقا افزود كه زني دولت جمهوري اسالمي ايران خواهد بود و ةعهد است به
  .عمل خواهد آمد براي گسترش جهانگردي در منطقة گلستان به

 همايش كنندگان در ت شرك،بعد از جلسة افتتاحيه در تاالر فردوسي شهر گرگان
ويژة  مل علمي با دانشمندان داخلي و خارجي بهاععالوه بر ت. ندفتگنبد كاووس ر به

كه » االحيق«جانب در گنبد كاووس برخورد كرد با  اين، از كشور تركمنستانيدوستان
فرهنگ  ديده بودم و در تدوين فرهنگ معين كه عكس آن را در ستاة ويژه يك خيم
حاصل . ساخت اين خانة خيمه نما شده بوديموة نحو م وفهم با مواجه هندي فارسي ـ

  .يادگاري گرديد» االحيق«سفر گنبد كاووس در 
مسيري از ميان   از راه كالله ـ،توقاي شديم زم آقد عابعاز گنبد كاووس روز 

 در  وكرد سبزه بود ي كه چشم كار مييزار و تا جا هاي سرسبز كه بر باالي آن گندم تپه
  .بودرنگ قرمز روييده  به وحشي ة اللهاي گلزار   گندمةحاشي

  اغتشاش در ايران بعد، بابريان در هندتعهِد مختوم قلي فراغي دورة انحطاط قدر
احمد بود و  قدرت قاجاريان در منطقة آسياي صغير و مركزي روِزاز قتل نادر شاه و ب

 دورة نادر براي اهالي ، قبل از وي.بودخود  تاري قدرذگ پايه  پيدرشاه دراني 
 سركشي و قيام عليه .اه چالهاي نادري بودياول و سپتركمنستان زمان قتل و غارت و چ

براي از تركمانان گروهي . ديگرد ختي بيش از بيش ميب بدبختي و سياه وي منتج به
شوند اما قبل از  قدرت احمد شاه دراني راهي افغانستان ميانفاذ  مساعدت و كمك به

در اين گروه مقتوالن دو برادر . گردند منزل برسند توسط دشمنان كشته مي اينكه به
هم  براي دو برادر خود و فراغي. نام محمد صاف و عبداهللا بودند همختوم قلي نيز ب

                                                   
  .د و تجليل از شاعر فرهيخته حضور داشتماينجانب نيز در اين جلسة يادبو  .1
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قيد قلم آورد  برخي اشعار كه براي شهيد عبداهللا به.  پرسوز سرودياشعارچاودير خان 
  :شود  عرضه ميبراي خوانندگان

  !اي برادر
  آنجا كه مرگ حي و حاضر است

  معني است ترس از مرگ بي
  اي؟ آيا در عمق عمان جاي گرفته

  اي؟ با من بگوي در كجا مسكن گزيده
*  

  سپارم هر خبري گوش مي به! برادر جان
  جفاي هجران را تحمل كنيم

  آب و آتش تحمل كنيم خود را به
كه روح لطيف و ظريف بود  براي مختوم قلي سيار دردآوراي ب اين فاجعه و ضايعه

 . عميق و جانكاهبس عبداهللا اشعاري سرود شدر رثاي برادر. داد او را سخت آزار
  ):منيترجمه از ترك(گويد  مي

   خود هستم اما قراري ندارملدر ميان اي
  دهد ي مدردي بر دردها افزون شد كه مرا سخت آزار

  اند  فراموش شدهزبا آن دردها وطن و ديارم ني
   كجا مسكن گزيدي؟،عبداهللا! اي برادرم
قدرت تركمنان توسط ابر از  استفاده ءسو  وپي در هاي پي  دسيسه،هاي متواتر جنگ

بندي بين تركمنان در احوال شاعر اثر  ه طبقمنطقه و بروز خان ساالري وهاي آن  قدرت
براي دوام تركمنان، صلح و حفظ امنيت در منطقه و را  وي نگراني خود .ژرف گذاشت

ا و ه هرات اجتماعي و سياسي و فاجعثّتأ. دكن  ميابرازصفا و دوستي را در اشعار خود 
تدريج عارف  كند و به  راهنمايي مينويسلوك مع  وي را بيشتر بههضايعات ايل و خانواد

مدرسة بخارا و خيوه ديده بود و تدبر و تفكّر در  تعاليم اسالمي كه وي .گردد ميپيشه 
در اشعار . مساعدت و كمك كرددر اين زمينه  وي را در احوال انساني و اوضاع روزگار

فراواني ديده   به مجيد، احاديث و تعاليم اسالميقرآنست كه از روهمين از وي 
  :گويد در شعري مي. شود مي
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  جا و مكانت و كاخ و سرايت ويران خواهد شد”
  .“مرگ خواهد ماند يتنها خداوند ب

  .»١اِمركْاِالو الِل ك ذُوالْجرب وجه ييبٰق من علَيها فَاٍن و كُلُّ« اي آزاد است از ترجمهكه 

طلبد و شب و روز  ا از خداي متعال ميو اين است كه وي جايگاه اصلي خود ر
  .گذراند در ذكِر وي ميخود را 

هاي دراز   سالةتجربو  طوالني ةاز مطالعة اشعار وي پيداست كه حاصل يك سابق
ق براي مردم و آرزوي مي و سوز ع؛مثل سعدياست، هاي مختلف  در مناطق و ناحيه

جايگاه و آواره در شعر وي  تركمنان سرگشته ه برايويژ  بهوضع آنانفالح و بهبود 
 هاي زبان فت و بهگر اشعار وي از قرن نوزدهم ميالدي مورِد توجه قرار. داردبرجسته 

آلماني ترجمه  وامبري اشعار وي را به.گ. انگليسي و روسي و آلماني ترجمه گرديد
دم اما اولين ق.  بعد از آن منتخبات وي منتشر گرديد.چاپ رساند كرده در يك مجلّه به

د كه اشعار وي را ازبين رداشته شاُف ب اوسترم. پ.شناس معروف ن  توسط شرقبزرگ
در روزنامة ) ۵۸ .۵۴۰شمارة ( ميالدي ۱۹۰۷سال   به وآوري نمود مردم تركمنستان جمع
چاپ  ط بود بهكه بيشتر مسمرا  عنوان ۸۱) اخبار تركمنستان (= تركمنسكية دموستي

 ۱۹۱۰سال  همچنان به. اي نيز منتشر نمود ل مجموعهشك رساند و بعداً همان را به
 يك سال ةفاصل  به.چاپ رسيد ميالدي مجموعة آثار شاعر شهير تركمن در بخارا نيز به

اي از اشعار او را  مجموعهاُف  عارف جان. ج. گ، تاشكنددر ميالدي ۱۹۱۱يعني در 
ادبيات  نسبت بهن زمان  تا اي.داد  انتشارداستان سي و دو بذر و مختوم قليتحت عنوان 

  .ده بودمدست آ ي جهاني بهي آشنايتركمن
پرور تركمن كه سوزي براي فرهنگ و تمدن تركمن داشتند گام بزرگي  مردم ادب
. چاپ رساندند هاي شهير را به  نقاط مختلف ادبيات تركمندراشتند و برددر اين زمينه 

سرماية  د كه در دهة اول و دوم بههاي معروف مير صديق فرزند مير واحد بو از تركمن
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چاپ   تاشكند بهدراي كه   مجموعه.چاپ رساند هاي ادبيات تركمن را به خود كتاب
كه در )  م۱۸۵۷-۱۹۲۸( همچنان نور محمد فرمند نيازي .همت وي بود  به نيزرسيد

.  ميالدي منتشر نمود۱۹۱۷سال  زيست مجموعة اشعار مختوم قلي را به آستراخان مي
انتشار اشعار . چاپ رساند الب توجه است كه وي آثار شاعران و اديبان ديگر را نيز بهج

سرايي   موجب شهرت سخن،بان تركمنيز به و بعداً ديگرهاي  زبان  اول به،مختوم قلي
 قزّاقي ، تاجيكي، تاتاري، استانبوليزبان تركي مقاالت فراوان به. وي در آسياي ميانه شد

فاصلة اندكي مجدداً ديوان مختوم قلي  به. چاپ رسيد ت علمي بهو فارسي در مجلّا
. چاپ رسيد  ميالدي در بخارا به۱۹۱۴ در سال ديوان حضرت مختوم قليعنوان  به

  .يافت هاي مراكز علمي آسياي ميانه جا هاي چاپ اخير در بيشتر كتابخانه نسخه
 ديوان مختوم قلي را مردوف قربان بردي آخوند گرگاني نسخة خطّي .گفتة ن بنا به

  اوچاپ رساند و هم  بخارا بهدراستنساخ و ها  ترين نسخه ترين و موثق براساس قديم
 در را نيز نامه بهشتنام  هبود كه يك اثر پدر مختوم قلي يعني دولت محمد آزادي ب

 البتّه ديواني كه قربان بردي . بعداً در ايل تركمنان پخش نمود ودكر همانجا منتشر
 شوروي مطالعات دربارة آثار ة بعد از تشكيل اتّحادي. و نامكمل بودص ناقچاپ رساند به

اشعار مختوم قلي را  اُف كاري. آ.ب. و زندگي مختوم قلي فراغي از سر نو حيات يافت
 ةعضمن مطالدر هاي دكتري   نگارش رساله.چاپ رساند  و بهكرد گردآوريمجدداً 

 ميالدي نخستين همايش مختوم ۱۹۴۰در سال . احوال و آثار شاعر شهير رواج پيداكرد
مناسبت   به.عمل نيامد رات سياسي كاري بهيدليل تغي  اما به،بود برگزار شود قلي قرار

 پس از آن .شد  ميالدي آغاز۱۹۵۰در  كار ۱۹۵۹برگزاري يك همايش ديگر در سال 
هاي كشورهاي آسياي   و زبان استانبولي عربي، فرانسه، تركيهاي زبان آثار مختوم قلي به

 ۱۹۹۸سال  به. ١چاپ رسيد خطِّ سريليك به  بيشتر آثار وي به.دترجمه و منتشر شميانه 
كوشش   دويست و پنجاهمين سال تولّد مختوم قلي ديوان او بهاسبتمن ميالدي به

 ديوان اين نسخه از. اپ رسيدچ آباد به  عشقدرهمكاران وي عبدالرحٰمن ملك آمانف و 
عالوه بر چاپ . چاپ رسيده است قطع جيبي نيز بهدر هاي مختلف حتّي  اندازه وي به
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زاده نيز برخي  جمال. عمل آمد ديوان وي ترجمه و تحليل اشعار او هم توسط محقّقان به
 چيقلم امان قل  بهنشين عشق خلوتنام  ه بيكتاب. گرداندبرفارسي  سرودهاي وي را به

در اثر .  شمسي از چاپ درآمد۱۳۷۹سال  هر از انتشارات حوزة هنري تهران بهم ادش
تحليل اشعار وي تجزيه و  ،نامبرده عالوه بر اطالعات دربارة احوال شاعر شهير

در انتهاي كتاب . آوري شده است جمعهاي شاعر  و انعكاس انديشهديدگاه عرفاني  از
  .١گيرد مياهنماي مطالعة كتاب قرار  راصطالحات عرفاني در اشعار فراغي

ه ماندها و تركمنستان ن تركمن واقعيت اين است كه شهرت مختوم قلي محدود به
. راه يافتها نيز  غيرتركمنبين غيره يعني   در تاجيكستان، آذربايجان، افغانستان وهبلك

اساس برو  ـ كه دربارة آن در سطور باال اشاره گرديد ـ جاهاي مختلف درآثار وي 
چاپ ديوان مختوم قلي در نخستين بار . استده چاپ شهاي همان منطقه   شتدستنو

همت و كوشش  به )هر(ديوان حضرت مختوم قليعنوان   هجري به۱۳۶۶سال  ايران به
ديوان مزبور كه در چاپخانة كانون بندر تركمن . عمل آمد شاگلدي بابا نيازي به

 ۱۳۷۵سال   همين نسخه مجدداً به.فحه است ص۱۳۵ شعر و ۱۹۱يافت داراي  انتشار
  .چاپ رسيد بردي محمد اماني و ميري دردنژاد بهتوسط فارسي  هجري به

 از .فارسي ترجمه و چاپ شد شكل منتخبات به اشعار مختوم قلي بهنسخه در اين 
شكل دو جلدي  اين ترجمه به. راد است هاي اخير ترجمة گنبد دوردي اعظمي ترجمه

هاي شاعر  مناسبت اولين كنگرة تبيين انديشه  به)ش ه ۱۳۸۶ ( هفت رنگنرنياپعنوان  به
گنبد  ـ در گرگان ) شمسي۱۳۸۶ ارديبهشت ۲۷-۲۸ (شهير تركمن مختوم قلي فراغي

چاپ   كلِّ فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان بههحمايت ادار توقاي با قو آكاووس 
يعني است، شتمل بر توضيحات ادبي  است مه صفح۱۶۰اول كه داراي  جلد. رسيد

ها شعر  قالب كه مختوم قلي بيشتر در آن يهاي شعر  قالبو اصطالحات ادبي مؤلّف 
زبان فارسي  بهآنها  و ترجمه و توضيحات يان تركمنبز  شعر مختوم قلي به۲۰ و ،سروده

 ۱۸۷وي دوم كه حا در مجلّد. قلم سپرده است بهرا خذ آمنابع و منيز و در انتهاي كتاب 
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 يزبان تركمن  قطعه از اشعار مختوم قلي را به۳۰ ، كوتاهاي  عالوه بر مقدمهاستصفحه 
آوري  نكات، واژگان و اصطالحات عرفاني و منابع و مآخذ در انتهاي مجموعه جمع با

 توسط مختوم قلي فراغينام  هنامه نيز ب ين كنگره يك ويژهامناسبت  به. ١نموده است
همت دكتر اراز محمد سارلي مدير  انتشاراتي مختوم قلي فراغي بهمؤسسة فرهنگي و 

 همايش كنندگان در تو بين شركرسيد چاپ   شهر گرگان بهآن مؤسسه درمسئول 
 در يك دست رسيده است بهحال از اين شاعر شهير  آثاري كه تا بههمچنين . پخش شد

  .ه شده بودضعر در محلّ برگزاري همايش گاهنمايش
ات مكتوب  وي باني ادبي،دهد  اطالع ميدانشنامة اسالمة ادبيات، چنانكه در زمين

 در ور ااشعا غالب .آزمايي نموده هاي مختلف شعري طبع  در قالب.تركمنستان است
الذكر پيرو  اول.  استغيرها سروده شده  غزل و مثنوي و مخمس و،ط مسمقالب مربِع

نيز در ومي است كه پدر فراغي ف اين همان .دونام غوشوق ب هومي مروج شعر تركمني بف
سي شعر فراغي است اينجا ذكر يك نمونة آن كه ترجمة فار. گفت ي مشعرسبك همان 
  :دوش مي

  گريزد گنجشك از تو مي  =  سندن غاچار شوند يالج
  گيرد مرغ وطواط و پرستو در من آرام مي  =  غار غيالچ/ منده تينهرد 

  خواند بلبل خوش آواز مي  =  ساند و واچ/ ناناليق او نهر 
  آويزند و نر و ماده در هم مي  =  اركه كه تيشي او چو روشور

 چنانكه ،در حقيقت ادبيات مكتوب تركمني توسط مختوم قلي برپا خاست
  :گويد براگينسكي دربارة وي مي. اس.نام اي هاي ب پژوهنده

و از  داد ء ادبي ارتقادرجة زبان ش بود بها يمختوم قلي زبان تركمني را كه زبان مادر
دو  شود به شعر مختوم قلي فراغي را مي. بدو شعرگويي سبك نويني را اساس گذاشت

ها و دوم شعر عشق و غزل يعني   يكي شعر جامعة تركمن:بخش منقسم نمود
از شاعراني برجسته مانند حافظ و نوايي و بازگويي هايي سنّتي كه در آن پيروي  موضوع
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شخصي خود م گفتگو از زندگي يبين  ميانهشقاي كه مضامين عياج. ميبين و جامي مي
  .ستوا

شود گفت كه زماني  عنوان تحليل اشعار وي مي  به،در زمينة شعرهاي اجتماعي
د آورجامعه   روبهي مثل ادبيات فارسي گرايش ادبكهرسيده بود در صحنة ادبيات تركمن 

هاي اخالقي   تعليمترويج به اندرز از راه پند وو و از دستگاه دولتي منحرف شده بود 
  :گويد  مي، فراغيعنوان مثال  به.پرداخت جامعة تركمن ميدر ويژة اسالمي  به

  بايد كه آتش غرور را خاموش كنيم
   سازيمردرخت بقا را بارو و با اشك توبه

  دور اندازيم بايد كه غرور و حسد را به
  ؟آيا نبايد چنين كنيم

*  
  آب توفيق بسپاريم هبايد كه آتش توفيق را ب

  بايد كه با همت، خانة عبادت را آباد كنيم
  بايد كه روح را آذين ببنديم

  هاي خوب  زار انديشههو در بيش
  يمنفس اماره جهاد كنبا 

  ؟آيا نبايد چنين كنيم
فراغي و اشعار ها در زندگي  هاي رهبران تركمن گيري البتّه اوضاع سياسي و تصميم

است كه خود  هحالت عدم اعتماد بنشان دهندة  موارد  كه در بعضياستمنعكس 
س و عدم أ ي وآرمان خودشان احساس شكست بهرسيدن  درعدم موفقيت سبب  به

ن احساسات در اشعار فراغي نيز ديده ي از ا.يافت ديگران در قلوب آنها غلبه مي هب اعتماد
  :گويد  مي؛شود پرستي ايضاح مي  مادهة پديدآرزوهاي بزرگ در شعر .شود مي

  چون كه فرمانروا شد و دنيا شد بر وفق مراد
  هيچ تشويش و عمل خيري بي

  دنيا مرا جاودانه كناد: آرزو خواهد كرد
تنوع موضوعات . االطراف و چند وجهي است مختوم قلي فراغي محقّقي جامع

فرم مربع . خورد شم ميچ هاي مختلف به هاي گوناگون و در قالب شعري وي در زمينه
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. باشد ر وي در همين فرم مياشعا غالب .ط يك فرم قديم در شعر تركمني استمسم
 او شاعر ، چنانكه قبالً ذكر رفت،امور اجتماعي و سياسي عالوه بر مضامين متعلّق به

 ذكر طبيعت در .استعشق وي ظاهراً مجازي اما در باطن عشق حقيقي . عشق هم است
در .  گرگان را نيز توصيف نموده استةنطق واليت خود يعني م.اشعار او فراوان است

  :گويد عنوان گرگانيد مي شعري به
  آسمان سوده ها بلند است، سر به در گرگان، كوه

  رنگ دوده ابرها باران زاست، سياه به
  و نسيم دريايش آرام

  شود پرآب هايش مي هايش چون ببارد، جويربا
  تاب شود بي هايش، پيچ پيچ، گل آلود، جاري مي وسيل

  :نمايد ت آنجا را ترسيم ميار همين نظم وي مردم و حيواند
  در صحراي گرگان

   ترمه بر كمر دارندزا ها دستاري جوان
   شكاري بردستچابك سواران باِز

  سپارند ي منسيم دريا آهوان هم، سينة سفيد به
  آورند جهند و فرياد شادي برمي در دشت مي

ي را جام جم يعني آيينة جهان نما هاي مختوم قل پروفسور برتليس اشعار و سروده
 ومهاي قآرزواشعارش مثل آيينة ادبيات شعري زبان تركمني دردها و . خوانده است

 باورها و نصايح در اشعار وي بازگويي نيزو دهد  را نشان ميتركمن در قرن هيجدهم 
  . استشده

عاليم كه از تكساني  دهد به مي هشدار هااست كه در آندر دست  فراوان اشعاري
  :گويد مي. ورزند اخالقي و اسالمي اجتناب مي

  شوند بندگان خدا سرپل صراط پشيمان مي
   دوزخ رهايي ندارندزا نمازان بي

  اش قرآن خوان باشد هركه اصل و نسب
  شود مشكالت بسيارش آسان مي

  :گويد  مي.خورد چشم مي اتّحاد اهل اسالم در شعرهايش به همچنان تأكيد به
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  بر روي هم شمشير بكشندمسلمانان اگر 
  هم ظلم كرده از يكديگر اسير بگيرند هب

  رسد پشيماني مي فلك ازين انديشه به
عنوان  به.  كشورهاي آسياي ميانه شهرت فراواني بخشيددرقبيل اشعار وي را اين 

  :گويد  ميافراد مغرور پند و نصيحت به
  اگر پسر فالني هم باشي

  خرد و كالن را از خودت كمتر نداني
   قصد پرواز نكن،مغرور نشو

   كالغ هم يك باز،شود از نميغاردك 
 تركمن بود كه انديشه و افكار جهاني يرعمختصر اينكه مختوم قلي فراغي شا

و سزاوار  جهانيان بود ةسرفرازي مردم خود و صلح و امنيت هم خواستارداشت و 
  .عنوان پيام صلح و امنيت خوانده شود كه اشعار وي بهاست 
  ابع و مآخذمن
 .ش ه ۱۳۸۴، نظر محمد گل محمدي، گرگان، باورهاي ژرف .۱

 چاپ زاد، قلم گنبدي دردي اعظمي ؛ ترجمة فارسي اشعار مختوم قلي بهپرنيان هفت رنگ .۲
 .۲ و ۱گرگان، ج 

 .ش ه ۱۳۷۹ي، تهران، روزة هنح شاد مهر، چاپ چ، امان قلينشين عشق خلوت .۳

 ش، ه ۱۳۸۰المعارف بزرگ اسالمي، دارآباد، تهران، ةر، بنياد دائالمعارف بزرگ اسالميةدائر .۴
 .۱ج 

 . م۲۰۰۴خط سريليك، تركمنستان،  ، به)گُلي اَشكابات ماگِتم (آباد  عشقمختوم قلي فراغي، .۵

هاي مختوم قلي فروغي، مؤسسة  المللي تبيين انديشه ؛ اولين كنگرة علمي بيننامه ويژه .۶
  .ش ه ۱۳۸۶گان، فرهنگي و انتشاراتي مختوم قلي فراغي، گر

7. Gibb, H.A.R. & J.H. Kramers: The Encyclopaedia of Islam, E.J. Brill, 
Leiden, 1986. 

  


