
  کايی کا رحیم : نويسنده

 تیک وتخیل ھنری درادبیات کالسیک ترکمن استه

 دمکراتیک جناح

 

رازناک قھرماناِن  واقعی ودر تپش دردناک ھستی خود بگونه ای ھنردرزندگی
که ھرکدام از آنھا در  قھرمانانی.زمین سخت پرورش داد بسیاری را برروی ھمین

وکدرناک بود،  ودردورانی که چرخش تاريخ چرخشی دلگیر احل تاريخی معینمر
و آرمان ھای  انسانی ونبرد علیه ضرورت را نشان دادند برتکامل وبالندگی اخالق

 .واقعیت زندگی بیرون ھماھنگ کردند مترقی خود را ھمپای با توفش

ی معینی وجود دارد تاريخ راستین ھمواره نشانی از روحیات ملی ودوران درھراثرھنری
است وھم بیانگر نبوغ  آرمانھا وآرزوھای واالی اجتماعی وانسانی که ھم نگارگر

در روند کار  ھنری به ھمراه تخیل انسانی وبالندگی عاطفی آفرينشگری، خالقیت
آن  جامعه مشخص وبرآورد پاره ای از نیاز ھای ھنرمند و جھان بینی وی درشرايط

 .جامعه در محدوده خود است

پیروی ازآن ودرعین حال اين  وانسان درحال تغییرودگرگونی است وبه جھان،جامعه
تغییر  اين.نیز ھست بازتابگر نیازھای مادی ومعنويی انسان تغییر ودگرگونی

وبازتاب  شالوده ھنر وادبیات در تنوع شکلی بیان وھماھنگی در تاريخ بشری ھمواره
انسانی وبا  مراه با احساسات وعواطفوادبیاتی که ھ ھنر.ھنری زندگی بوده وھست

وضرور  يک نیروی خالق برای ايجاد خالقیتی نو پژوھش انسانی حقیقت بمثابه
 .درجامعه وزندگی است

واحساسات انسانی وھدف معین  عواطف.وادبیات وام دار جامعه است ھنر
اينجاست که انسان ازراه  در.در کار وزندگی اجتماعی تبلورمی يابند اجتماعی درآن

جھان طبیعت نیز  به درون جامعه ومناسبات انسان ھا بلکه به ھنر خالق نه تنھا
ھنِر خالق آينده را نیز از اين  اين.مادر انسان خوانده اند رخنه می کند،جھانی که آنرا

  .کند راه خلق می

دبیاِت درا .وھم زا است ھنری (قھرمان سازی فردی نه) قھرمان ھنری ھنربدون
ھم سرشت  زيرا.اجتماعی است جھاِن دورنِی قھرمان متشکل از نیروی ،مترقی

عنصر مسلط اجتماعی درچھره  دراين پديده مترقی .اجتماعی دارد وھم پويا است
 .میشود داستان يا قھرمان داستان به تصوير کشیده شخصیت ھای

ازاحساس شکلی ويژه ای  درھنروادبیات (شناسی زيبايی) استه تیک احساس
 احساس .نیست انديشه ی نويسنده اثر ويا اثر ھنری جدا درون تاب است که از

ھنری نويسنده درآمیخته ودرآن زمان  استه تیک واقعیتی است که با مغزوعاطفه
 .مرئی است ومکان



مستلزم ھماھنگی بین عناصر  تیک ويا آفرينش زيبايی شناختی درھنر استه
حس چھره پردازنیرويی  اين. شی مورد نظر استيک پديده ھنری يا تشکیل دھنده

و ژرفش ادراک  را به موضوع ويا پديده ی تصوير شده دقیق است که نگاه انسان
 .خالق را برمی انگیزد انسانی وپیدايش يک نیروی

سخن ديگر شکل  به.واقعیت دارد ھنری واسته تیک نويسنده وشاعر پای در تخیل
اين  از.ه درشکل موجودی اجتماعی درک میشوداست ک ويژه ای از بازنمود واقعیت

 ای جدی وبارخیز به روند واقعیت بیرون رواست که شاعر ونويسنده خالق بگونه
 .ويا آن جريان اجتماعی جانبداری کند میخواھد تاثیر بگذارد وناگزير است از اين

 وھنرمند در فرآيند ادراک واقعیت امر خود نشاندھنده گرايشی است که شاعر اين
انديشه وآگاھی خود را به  منعکس می کند واز راه اين بازتابش است که بیرون

پرسمان ھای استه  وتاريخی انسان می گذارد وازدل آن نیز محک تجربه اجتماعی
 .شناخت جھان واقعی بیرون می آيد تیکی اثر با شکل ويژه

 ھای اجتماعی، طبقات وآرمان اين پرسمان ھای استه تیکی با مناسبات ھرگاه
به آن پیوند تنگاتنگ داشته  انديشه ھای مترقی ونیروھای تاريخی مربوط آنھا، با

مترقی ھرگز خصم تغییر وبھبود بنیادی  ھنرزيرا .آن نیز افزوده میشود باشد، به غنی
 .نیست ونبوده جامعه

 میتوان دارای آگاھی طبقاتی جامعه طبقاتی بدون ايدئولوژی بدشواری دريک
منتزع از ايدئولوژی وھنر  تفکِردرست.خود پروسه ای ايدئولوژيکی است تفکر.شد

 .نیست

انديشه برپايه تخیل  وروند .در ھنر خود بخشی از گوھروسرشت ھنر است تخیل
بدون موضوع  تخیل.ھای زيبايی شناسی دارد درھنر وسنجش ماھیتی تعیین کننده

درتخیل تابع  شعور. داردتخیل خود بدون تخیل وجود تخیل وجود ندارد، اما موضوع
 ،واقعیت بنامیم است که سبب شکل گیری احساس وع تخیل که آنراھمانموض

 بر واقعیت بیرون اتکاء دارد وشکل خاصی از تخیل .دريافت، تفکر وشناخت میشود
 .بازنمود واقعیت است، نه فراتر از آن

 اما.ن نیستداشته باشد سخنی درآ تخیل میتواند در تعمیم ھای بدوی وجود اينکه
خاصی از بازتاب واقعیت نباشد وفراسوی  چنانچه برواقعیت اتکا نکند ،شکل وکنِش

وھمناک است وپای در واقعیت بیرون  برود، شالوده وفرآورد آن ذھنیت صرف و آن
اشاره ای بکند، حال اين  حداقل بايد به چیزی که درزندگی اھمیت دارد تخیل.ندارد

باشد که خارج از   شیرين ويا مسئله ای دارای اھمیتی تلخ ، چیز میتواند رويداد
  .اراده تخیل کننده است

زيباترين رستنی درزمین سخت آن  ادبیات کالسیک ترکمن شاعران ونويسندگان آثار
واژه ھای ھنری رستاخیزی غوغا  که به درختی تنومند فرا رويید وبا شھد روزگاربود
بال ونیروبخش برفراز جامعه  ف، سبکدرجامعه چکاند وھمچون نسیمی لطی برانگیز

 .زندگانی بدانند روزگار درگشت وگذار شد تا زندگان ارزش ی پرنقش ونگارآن



مترقی ودمکراتیک درجستجوی  ونويسندگان ادبیات کالسیک ترکمن جناح شاعران
زيستن شرافتمندانه را به  انسان وکمال بخشیدن به بلندپايگی او و گوھر زيبايی

جانانی که با بانگ بلند  آزاده.آمیز درسرای میھن خود ترجیح دادند نزيستن حقارت
وتھوع  پای حقیقت زندگی سپردند وعلیه اشباح پلشت دادخواھی خود سردر

اجتماعی فريب وزھرآگین کنندگان پاک  انگیززندگی ،علیه سالوسان وسخنگويان
  .رزمیدند احساسات انسانی با دلی شیدا وآزاده ترين

شاھان  دربرابرپیکربی روان، شرربار وخودکامه  اين شاعران ونويسندگاننیرومند روان
مترقی ترکمن فرزانگانی  شاعران.آنھا قرارداشت وامیران فرومايه وجنون شريرانه

نشات  اما.اين شاعران ايدئولوژيکی نبود ھنر.نمايان روزگارخود بودند دربرابر فرزانه
 ادبیات.کردند ايدئولوژيکی تفکر وانديشه میبه گونه ای  يعنی.گرفته از ايدئولوژی بود

 .آنھا ضد ادبیات حکام مستبد آن زمان بود

ھستی خود چکه ای شادکامی در  اين جناح دمکراتیک ترکمن خود دردوران ھنروران
واسلوب ھنری  شمار زيادی از آنان ، نگارسازی، زبان درآثار .ننوشیدند زندگانی خود

بدور از   مفھوم خود واقعیت بیرون ھمخوان است وبا وابستگی شکل ودرونه ،بیشتر
 عبارت پردازی ھای تھی است

درکل به تخیل ھنری ،استه ، ونويسندگان کالسیک ترکمن جريان دمکراتیک شاعران
زنده بود وعمل می  عینی اجتماعی ای تکیه میکردند که درجامعه تیک وواقعیات

مناسبات اجتماعی  ن فرآوردعینی اجتماعی ای که ستم انسانی درآ واقعیات.کرد
 .بود ناعادالنه حاکم درجامعه

معنوی بود و نه از واقعیات موجود  –روند ھنری نه جدا ازکیفیات مادی اجتماعی اين
 .نبودند ھنرمندان مترقی ترکمن محصول فراسوی جامعه اين.فراتر میرفت تاريخی
وجامعه درآن  ندگیز .زبان مردم محصول وثمره جامعه ی خود بودند وزبانشان بلکه

 .برای اين شاعران جويش وپرسش بود دوران ودرشرايط تاريخی مشخص

به گونه ای ھنرورانه عینیت جامعه  رو درھمه آثارآنان ودرجزء جزء آن بطور کل ازاين
ھنرمندان درھنرخود به  اين .ارزش آن بخش ذاتی ومحسوس آن است وکیفیت

موجود درطبیعت  ريخی، زيبايی ھایکه به لحاظ اجتماعی وتا ھیبتی درمی آيند
 می کنند که اين خود موجب رشد وتکامل احساس وجامعه را بدرستی مشاھده

اين نويسندگان به نسبت آگاھی  زيبايی شناختی انسان شده وھم روشنگر وحدت
  .طبیعت است آنان با

ترکمن، ھنری انسانی  محک آرمانھای استه تیک شاعران ونويسندگان سنگ
زمین سخت  آرمان ھايی بسیار نیرومند بودند که در  ،اين آرمان ھا .توانسان اس

بلکه ازمیان  تنھا دربطن تاريخ حضور داشتند ودارند زندگی ريشه دوانده وھمواره نه
 .تراژدی ھا نیز گذار می کنند

در انسان را که آزادی، برابری ،  پیکارگران معنوی اجتماعی ويژگی ھای انسانی اين
میھن دوستی،علیه شرارت  ، عدالت اجتماعی،حق انسانی زيستندرراه پیکار

پراکنده وآشکارا وبا  را به ھمراه تخیل شاعرانه ی خود درجامعه شريران جامعه بودن
يعنی گرايش اين ھنرمندان به واقعیت  اين.در می آورند توصیفی فعال بنمايش



 .اصله داشتفرسنگ ھا ف است، که با انديشه ھای عامیانه اجتماعی اجتماعی
 .را به فرمان تاريخ سرودند سرود نیک بختی انسان راستین وبیداری آن آنھا

ھای بکرنه تنھا زمین وحاصل  استه تیکی اين ھنرمندان به طبیعت واستپ گرايش
فراموش کرد  نبايد.است آنھا بود، بلکه الھام بخش آثار آنان نیزشده زيبايی سرزمین

 خواص،ويژگی وارزش ھای زندگی واقعی است ،که استه تیک آن بخش از کیفیات
 .زندگی وارد می شود که ھنرمند از راه ابزار ھنری به حقیقت

با واقع گرايی خود آنچه را  ونويسندگان کالسیک ترکمن جريات دمکراتیک شاعران
تیکی وبھمراه  ودر جامعه ومحیط خود مرئی بود درکنشی استه که حس می کردند

آن روزگاراِن  کردند تا با اين گاھواره ی واژه گان انساِن ه واژهتخیل ھنری خود تبديل ب
را  خود، اجتماع ومناسبات بین انسان ھا درجامعه پايیزی بتواند جھان محیط

اين  درآثار .سرزمین پدری نزديک ونزديکترشود ازنومشاھده کند واز اين راه به درک
 . انددرھم آمیخته ھنرمندان آرمان ھای نیک ، امید وتراژدی

آنان احساسی از آزمون  احساس.دادند ھنرمندان زندگی را درآثارخودبازتاب اين
متنوع ويژه خود  جوانب گوناگون ھستی اجتماعی با اشکال انسانی درپیوند با

يا اتیک استوار است  استه تیکی که پايه ی آن برپاکیزگی اخالقی احساسی.است
ضرور در جايگاه  پاکیزگی اخالقی بمثابه يکی ازشرايط،  وبنا به گفته بلینسکی
واندرز، تقدس  اخالق- روآماج اين شاعران از اتیک ازاين .واالی انسانی است

 .بخشیدن به زندگی بود

تنھا پیوندی ساده با رويداد ھای رخ  اين ھنرمندان وآثار متنوع آنان با زندگی پیوند
در بازتابش چگونگی زندگی  انه آنھادر جامعه نیست، بلکه تالش ھنرور داده

کالسیک  نويسندگان.بود فرھنگ معنویی که درجامعه حاکم است بھتردرپیوندبا
برده  ھا وآموزه ھايی که از پیشینیان خود به ارث ترکمن جناح دمکراتیک با آموخته

ادبیات  وازاين راه به آيندگان وبه حلقه ی تکامل بودند به زندگی وجامعه ورود کردند
 ونیز به فرھنگ تکامل ادبیات جھان ياری درعصرخود ودرمحیط جغرافیايی خود

 .رساندند

درشکلی مشخص با ذھنیت خالق  ھنرمندان خواسته ھا وآرمان ھای خود را اين
که اين ھنروران  الگويی.نو از زندگی درشکل اجتماعی آن بازتاباندن ونو وبا تجلیاتی

واقعی، نه  میدھند نه تصورذھنی ازجھاناجتماعی ارائه  ازھستی واقعی وزندگی
 ونه بد شکل نشان دادن واقعیت ھستی است درون نگری صرف ، نه تحريف واقعیت

 .بلکه الگويی است درخدمت جامعه ومردم

ھنرمندان ترکمن درشاھراه ادبیات  ما با گروه گرايی موافق نباشیم ، آثاراين چنانچه
بسیار مثبت برجای گذاشته  ن اثریودرروح انترناسیونالیسم وسنتھای آ جھان
درپیوند با سنن ملی  اين بزرگان ومحتوای موجود درآن گرچه دراساس،آثار.است

ملی  – وبه مکان معینی مربوط ودر شرايط خاص تاريخی ھنراست وريشه ملی دارد
 معین ھم نیست، زيرا محتوا ودرونه آن برای است، اما محدود به مکان يا زمان

ھای گوناگون، جوامعه ھايی که  ردھای مشترک انسان درجامعهبشريت مترقی ود
 .بود ومیھن درخطر، نیزآشنا است درآن بیداد



ادبیات ترکمن درآثارخود نه  ونويسندگان کالسیک جناح مترقی ودمکراتیک شاعران
ونه نگرش ھنری به زندگی  کورکورانه اززندگی وواقعیت ھای آن کردند کپی برداری
مصنع است ونه ساختگی بلکه سرايشی  نه ھای آنان  و نوشتهسروده ھا .داشتند

 .مشخص تاريخی است گرا، زنده وانسانی اززندگی وجھان درشرايط واقع

نويسندگان  اين.ادبیات ترکمن ارائه دادند با روان نیرومند خود چیزی نو را به تاريخ آنھا
 خويشفلسفی، اخالقی ومذھبی مربوط به  ھنرمند ومتفکر، با نگرش ھای

پرتضاد رخنه کنند وپرسمان ھايی را  توانستند به درون روندھای متنوع اجتماعی
درآن دوران ودوران ھای  دھند که وجه مشترک آرمان ھا ودردھای بشريت ارائه

خاص است،  درعین حالی که درشرايط تاريخی خاص درمکانی يعنی.سپسین است
 د وحس کردند که شکلی عامرا ديدند، شناختن ولی بمثابه يک ھنرمند چیزھايی

 .دارند

 واز اين .ومکان نبوده ونیست ھنری واسته تیک اين ھنرمندان فرای جامعه تخیل
آن نقش سترگ اين  اين.ھا را برانگیزد روتوانست عواطف انسانی بسیاری از توده

آن ادبیات  نويسندگان ھنری بود دارای ابتکارو فرآورد ھنراين.ھنر درمیان مردم است
 ھای زنده اجتماعی است ونوعی پاسخگويی را زنده ومبارز دررخدادھا وسوگنامه

 .دربرابر مردم ارائه میداد

 

 وانسانیت عشق، زيبايی اخالق ومھرورزی به انسان اندوه

 

ادبیات کالسیک ترکمن جناح  فکری،روانی وعاطفی نويسندگان وشاعران محتوای
وتخیل ھنری  تر وتوصیف نافذتری دراسته تیکتصوير عمیق  دمکراتیک توانست

 عشق، آزادی ، اخالق وانسان دوستی ارائه نسبت به عصر خود درباره مقوالت
زندگی واقعی است ،  حِس عشِق جان نواز اين ھنرمندان فرآورد ،درمجموع .دھد

معنوی  آن از دنیای واقعی واشکال واالی فعالیت احساسی است که بالندگی
ومحصول عصاره ھمه تاريخ تکامل بشر   گرفته ونتیجه نھايیانسان سرچشمه

 .وضوح ديده میشود عشق درآثار اين شاعران ونويسندگان به اندوه .است

ونويسندگان ترکمن فنا ناپذير  وموضوع آن در آثار نظم، نثر وغزل شاعران عشق
انسان ،ھم احساس ھمواره  بیانگروھم منبع زيبايی وظرافت درونی ھم .است
وھم نشان از روحی  کننده است وھم بیان اندوه ھا ، شادی ھا سانی و متاثران

 غزل ھای عاشقانه اين شاعران ھنر نمايشگر در .است آزرده وقلبی رنجور ومجروح
ودارای ظرايف ومعیار ھای اخالقی  انسان گرايی است که عشق بدان دست يافته

  .معیارھا دارای اھمیت استه تیک و اتیک است اين.است

پراھمیت موجود درزندگی را  مختومقلی درھنرخود تالش می کند مفاھیم ھنگامیکه
گرايانه نشان دھد چه  می کند درزندگی اجتماعی به گونه ای واقع بیان کند تالش

 احساس زيبايی شناختی موجود در آثارش را او .نازيبا است چیزی خوب وچه چیزی
خود را بیش از ھرچیز مقدس میداند؛  با اخالق وآموزش عجین می کند؛ میھن وملت

 . ؛علیه ظلم وستم است انسان ھا ودوستی بین آنھا را طرح میکند اتحاد



وعلیه نگرش فئودال مابانه به اين امر  برابری زنان با مردان انديشه می ورزد برای
به کار واحترام به آن را پاس  از زيبايی ھای زندگی سرمشق میگیرد وعشق است؛

است وبرای حرمت به  پاکی انسان را می ستايد وعلیه رياکاری بهمی دارد و
 نیت) – نیت ياريم دولت ياغشی » انسانیت عبارت شخصیت انسانی وارزش به

  ،طرح می کند را «(است وھدف نیک بمثابه نیمی از ثروت معنويی

از نان تاپم کیم »:فرياد برمی آورد علیه فقر ونابرابری اجتماعی موجود درجامعه يا
 که نانی برای خوردن يافت نمی تواند، آنکس آنکس -ايماگه، کیم تیرمه وشال گوزلر

آنھا سخن  ازتزمناسبات دوستی بین انسان ھا واتحاد ويا «درپی ترمه وشال است
آنھا  اين مسائل اززندگی اجتماعی نیست بلکه بمیان می آورد،ھدف وی جدا کردن
 .را درھمان زندگی اجتماعی میخواھد

 او وبا عقايد فلسفی وعرفانی وحتی بودن «آلیست ايده » ھمه اين باورھا با ھرچند
واقع گرايانه ، دارای خوش  به ھمراه باشد، اما ھنر نھفته درآثارش اوھم«بدبینی »

اصیل است وافکار  اشعارش.وانسان گرايی دمکراتیسم بود بینی بزرگ تاريخی
والھام  خی او انسان نقش عمده ای داردبینی تاري درخوش.انگیز دمکراتیک او حیرت

 .او الھامی خالق است

درد ورنج مردم فقیر وبی  ،مالنفس که فرآورد ھنرش در شرح عشق است شاعر
ھمراه تحوالت عینی زندگی خود نیز تحول  به.مردم را روا نمیدارد عدالتی نسبت به

 ھوادار با سری بلند او.میشود يابد وبه شخصیت سیاسی وانقالبی تبديل می
 .انسان است وخفت را ھرگزبرنتابید زندگی، علیه خواردارندگان

او درگذر زمان به ترانه ھای  که نگاشته ھای عاشقانه شاعرسید نظرسیدی ويا
دوستی چنین واژگانی را به تصوير  مردم درآمدند، درباره انسانیت ومیھن فولکلوريک
آتشی فروزنده ام که  ،مآفريدگار سوگند که از نامردمان نیست به »:می کشد

میھن  درراه .مردم از جان شیرين خود خواھم گذشت برای .خاموشی درآن نیست
 .«میھن ندھم برنخواھم گشت سوار برمرکب قیرات ام، تا جان درراه

میھن دوستی انسان گرا وخود درفقر  اوکه. ديگرقربان دوردی ذلیلی است شاعری
زبانت روان  بر.آنک سخن بگو آنچه میدانی ذلیلی »:میزيد،چنین مینويسد وشوربختی

 ...،نباشد شد بنام خلق عاشق، زبھر دنیا اندوه دردلش وياوه ،آنکه نشود مبادا دروغ
عمده نگاشته ھای  ويژگی.«نیست فنا میشوند، دربیک وخان انسانیتی مسکینان

الھام  مضامین رزمی وحماسی آن است، که ساختار و اين شاعردرآثارخود وجود
  .شاعرعمل بود او.زمانه بود مبارزات مردم علیه خودکامانبخش 

ومجنون  شاعری که خود روايت گرملی منظومه لیلی نورمحمدعندلیب
 اودرلیلی.طبقاتی است آگاه ازمحیط خود وعلیه مناسبات ناعادالنه ھنرمندی.است

 انکارکنندگان عشق وآزادی است وانسان ومجنون با نگرش ملی خود به اين اثرعلیه
دوست است واز  میھن (ماتاجی)شاعرمحتاجی .درجايگاه وااليی قرار میدھد را

 .دارد اخالقی وزيبايی، دوستی وخوشبختی انسان عشق میسرايد وباور به نیروی
اش که درآن انديشه  او در وصف طبیعت میھن خود وغزل ھای عاشقانه شعرھای

نیز  او.است  برجستهنھفته، خود درمیان مردم بسیار واحساس عمیق استه تیکی



 نرم کرد اما ھرگزازاھداف معنوی وانسانی با محرومیت وفقردرزندگی دست وپنجه
 .ھنرخود دست نکشید

ترکمن بسته به ادراک، حس  ھنرمندان مترقی ودمکراتیک ادبیات کالسیک اين
بصورتی بالقوه  وتجربه ی خود درشناخت خود از واقعیت بیرون عاطفی، تخیل ھنری

آرمان خود  وبه ھمراه تفکر فلسفی خود امکان چیرگی مداخله می کننددرواقعیت 
 .امید ھای انسانی را برانگیزند برعلیه ضرورت را آشکار کرده تا

اين ھنروران نسبت به درک  در ادبیات فوق می بینیم حس عاطفی ودرونی چنانچه
 ات آن جدا ھمآنھا از واقعیت بیرون ومقتضی اما .ھمانند ويکسان نیست واقعیت بیرون

پديده اجتماعی که با نیاز زمانه  نیست وبا اشکال متنوع ولی ھمنوا به يک
 .داشت، اشاره می کنند ھماھنگی

گرايانه ،کشش وجذابیت  ستايش عشق، انسان گرايی با بیانی واقع ،دراساس
حکومت  عندلیب ، میھن دوستی، انسان گرايی وعلیه عشق در لیلی مجنون
اشعار  يوسف وزلیخا ، در زھره وطاھِر ودر بنام ودن دراثر ديگرشخودکامه وفئودال ب

 مھرورزی به انسان جوھر درونی آن است ،غزل وار مالنفس موضوع عشق، زيبايی
ودمکراتیسم موجود درآن ازنکات  وھواخواھی از حقوق زنان وخوش بینی تاريخی

  .نمايد است که در آثار اين شاعرترکمن چھره می برجسته

صنم وغريب وھوير لوقغا  تان ھای صايد ھمراه، زھره وطاھر ،شاهداس در
شورانگیز وتکان  روحیات ملی نويسندگان آن با آنچنان واژگان وھمرا،عشق به ھمراه

غرورانگیزعشق  اين احساس واقعی دراين اثرھا با اثبات دھنده تجلی می کنند که
معیار  د که در آنھااحساس معمولی سخن بمیان می آي بمثابه احساسی فراتر از

 .آن الزمه وجود عشق است ھای اخالقی واھمیت معنوی بیکران

شاعری خالق در ساخِت طنز منظوم در  کمینه که عاشقانه غزل وار شعرھای
 درعین سادگی خود ، دارای انتقادات شديد آثاراو .ادبیات ترکمن است حیطه ى

و طنزھای خود  اروی می کوشد در اشع .علیه نابرابری ھای اجتماعی است
مھمترين  .برگشته بخت جامعه ى خود را بازتاب دھد رويدادھای واقعی زندگی مردم

اقشای بیدادگری وجوالن گری  ،آثار کمینه ستیز او با مالکان فئودال بخش اجتماعی
جانمايه اين بیدادگری  کمینه.بدنھاد وبدنژاد زمانه ی خود او است ھای خودکامان
 .زتاب داده استبا ھای را در اثارش

اوکه انسان، زيبايی، نیروی خرد  شاه بنده و داستان شاه بھرام ، گل وبلبل عبداهللا
غزلی اش سخت قابل  نیکی بربدی، نیروی عشق و واقع گرايی وھنر وپیروزی

 .ستايش است

ادبیات کالسیک ترکمن  است سرچشمه وحدت اين شاعران ونويسندگان اين
زيبايی  به سوی واقعیت موجود درجامعه آن روز واسلوب ورھیافت مشترک آنان

 .واقعیت از راه تخیل ھنری با ماھیتی مشترک شناسانه آنان درھنرورخنه آنھا به

 



مردم ، شاعران صدجان فدای  ترکمن، شاعران چکامه صداقت ووفاداری به شاعران
 ترانه ھایشاعراِن  .خاری وطن ماتم گرفته خود را نمی خواستند میھن بودند که

آتشین گون عشق آنان  دِم.پايیز بودند آزادی، صلح وسعادت انسان در روزگاران
 آنھا نھفته ترين خواست بشری درھمین زمین خواست .وربود ھمواره برمیھن شعله

  .بود انسان

تاريخ رشد خودآگاھی ملی وھم پديده  فراموش کنیم که تاريخ ادبیات وھنر ھم نبايد
آتی دررشد وتکامل خود  ريت مترقی است که به نسل ھایجھانی بش – تاريخی

مناسبات انسانی  ،نھفته درآثار اين شاعران ترکمن ازجامعه تحلیل.گذار کرده است
نظام نابرابری  ھای اجتماعی درآن وناسازگاری آنان با اين درجامعه،شالوده نابرابری

 .اجتماعی را نشانه می گیرد

به بازتاب حقیقی شرايط   واسته تیکی خودترکمن درتخیل خالق ھنری شاعران
انسان گرايی، ، بغرنجی وگاھا تناقض جھان ، خوش بینی تاريخی ،اجتماعی، تنوع

دارای  مربوط به جوانب پرتنوع زندگی ورخدادھای اخالقی –به مسائل معنويی 
به بیان سیمای اخالقی انسان تالش  ،اھمیت اجتماعی درچشم انداز تاريخی

 .کردند

عنصری دارای کیفیت زيبايی  اھی اجتماعی اين شاعران انسان بمثابهآگ در
پرپیچ وخم تاريخ،  اجتماعی خود است که در امتداد جاده ھای شناختی در حیات
مرکز  نقش اصلی ،سازنده وقھرمان آينده است ودر انسان.دارد آينده به او تعلق
 .برخیزانند اھی واالترتالش کردند تا انسان را به جايگ آنھا .توجه قرارمی گیرد

پیرامون وزندگی اجتماعی  شاعران از طريق تخیل ھنری به شناخت جھان اين
اين رواست که ھنر اين ھنرمندان  از.ھا درآن، نزديکتر میشوند ومناسبات انسان
ھنری اين شاعران ھمان  تخیل.خود را دراين شناخت پیدا می کند جوھر وسرشت
ومناسبات اجتماعی  کی شناخت ازجامعه، از انساندرشکل ديالکتی تصور ھنری آنان

است واز واقعیت جھان  آنچه را که شعور ازجامعه بازتاب میدھد يعنی.آنان است
 .تاريخی بیرون نیست خارج در شرايط معین

درآن مرحله معین برمی  توقع وچشمداشت زمان وتاريخ را ھنرمندان اين
دارای اھمیت بسزايی  راه تجربه اجتماعی، تاريخی ھنرمند وانسان دراين.آوردند

 استه تیکی که خود نوع خاصی از شناخت جھان معرفت.درجھت شناخت است
 .دراين روند میدھد واقعی است به تخیل ھنری جايگاه خاصی را

ھای آرمانی طبقات وگروه  استه تیکی فعال است زيرا با نیازھا وخواسته معرفت
استه  اين رابطه عمیق تر باشد بھمان سان معرفت ھرقدر.دارد اعی رابطهھای اجتم

 .تیکی ژرفتر وغنی تر میشود

جناح دمکراتیک، بازتاباندن  اساسی آثارشاعران ادبیات کالسیک ترکمن ويژگی
وتصويرگری تصور ذھنی  ھنری بخشی از واقعیت از نظرگاه ھنروادبیات وبازآفرينی

خاص، معین وشکل دھی  تخیلی. تخیل ھنری استبه کمک آنان از جھان عینی
 .در آمیخت نمیتوان با تخیل ھنری ديگری درمکانی ديگر شده از مکانی خاص که



اين است که در مجموعه  مھم واساسی در خاصیت اين تخیل ھنری است آنچه
ھنری شاعرمختومقلی جای مالنفس را  تخیل.اعتبار دارد تخیالت ھنری معین

 اما.نگرفت وبرعکس ری کمینه جای شاعر ذلیلی وسیدی راتخیل ھن يا.نگرفت
ھم به حیات خود ادامه داد تا به  ماھیت آنھا چون ھمه جانبه بود، دست دردست

 .ھنری دردوران نوين درشکلی نوين گذارکرد مراحل نوين

چشمزد تاريخی کوچک به نظر آيد  اصیل اين شاعران گرچه درقیاس با جھان ودر کار
 که درآن مناسبات اجتماعی،ساختمان دنیايی.ی کاملی استدنیا اما خود

 .است وآنھا را دربرابرانسان قرارمی دھد يانگرااقتصادی،روحیات واخالقیات را نم

که  عنصری.ارزيابی نیز ھست ھنری شاعران ترکمن دارای محتوی عنصر تخیل
 ه استهجھت ھم جنبه ھنری دارد وھم جنب درباره واقعیت داوری می کند وبه ھمین

انسان ھا تاثیر خود را می  رو نه تنھا روی انديشه بلکه روی عواطف ازاين.تیکی
ھنری برای  تخیل.ھنری است که فاقد ضرورت باال باشد، عاری از تخیل تخیلی.گذارد

 .کند بلحاظ فلسفی کل را بوسیله جزء بايد منتقل ،آنکه جنبه ھنری بخود بگیردريا

درآثارخود نظام واژه ھا  جناح دمکراتیک ھريکادبیات کالسیک ترکمن  شاعران
توانسته اند ھنر خودرا  ھنری خويش را دارند وبا اين زبان است که وھنجار ھای زبان
 ھدف.وزمان معین است آنھا تجلی گاه انسان واجتماع در محیط ھنر.انسانی کنند

 نھاآ.دريک نظام اجتماعی منحط است اين شاعران نجات انسان از انحطاط انسان
 .نماينده کوچکی از فرھنگ بزرگ جھان بودند

آنان تنیده بود، بشردوستانه  ھا وآرمان ھای آنان که درقدرت تفکرھنری خواسته
آرمان ھا چونکه  اين.است زيبايی حقیقی وآرمان ھای جامعه وطبقات وبیانگر

ارزش ماندگاری  ،پیشرو ھر عصری درپیوند تنگاتنگ بوده درپروسه تاريخ با نیروھای
 درسمت وسوی تکامل مداوم وپیوسته فرھنگ زيرا.کرده اند خود را تا به امروز حفظ

 -برای حرکت ھای مترقی اجتماعی منطقه وجھان گام برداشته وبه نقطه عطفی
 .بعدی درآمده است معنوی

مربوط است آنطورکه پیشتر  تخیل واسته تیک مثال آنچه که به مختومقلی درعرصه
ويا کمینه  واسته تیک ديگرشاعران ترکمن منجمله مالنفس ، با تخیلگفته شد

 ھمه آنھا بیان يک واقعیت درجامعه با اشکال وبرعکس آمیخته نیست، اما تنوع
 .متنوع است که درتضاد باھم نبودند

که درزندگی او مسئله ای  ھنری واسته تیک خاص مختومقلی نشان میدھد تخیل
بیرون وخارج از  ت را اشاره می کند وآنچه درزندگِیاھمیت اس که برای او دارای

تیک وتخیل  استه.او تلخ، اندوه آلود ونا انسانی است برای اراده ی او رخ می دھد
 میشود، خوِد زندگی است که ھمه جانبه بمثابه ھنری او که در اشعارش متجلی

دگی ھای بازآفرين شده ونو با پیچی واقعیت تاثیر خود را گذاشته است وبا شکلی
 .وضروری گزيده شده است درشکل ھنری وبمثابه عنصری اصلی ،برجسته خود

وبطورواقع گرايانه به آن پرداخته  ھمان نکته ای است که مختومقلی ھمه جانبه اين
تیک وتخیل ھنری شاعران  استه.جانبه است زيرا واقع گرايانه است ھمه.است

درکل يک پديده  وح آن است کهجامعه با ھمه ی جنبه ھا وسط ترکمن مستقیم از



رواست که آثار  از اين .ھا وکیفیت خاص خود ارائه شده واحد را با اشکال، ويژگی
ھای گرسنه  انسان را بخود جلب کنند وبر روان ھا وجان آنان توانسته است عواطف

 .تاثیر خود را بگذارد

گی مادی آنان ھای متعادل روند زند وذھن شاعران ترکمن ضرورتا تخیل وپندار تخیل
اين ذھن وتخیل  يعنی.است وابسته به محصول شرايط مادی درجامعه بود که

 است که میتواند درتغییر ناگھانی زيربنای ھمچون شکلی از شعوراجتماعی
ومضامین آثار اين  آنچه درمحتوا .اجتماعی جامعه به راه رشد خود ادامه دھد

اجتماعی است که  دھای عینیانعکاس اجتناب ناپذير تضا نويسندگان مطرح است
 .میشود ذھنی برای دربرابرشعور اجتماعی گذاشته ازراه تخیل ھنری وعنصر

اين  به.ھنری بشری است تفکر ھنری اين شاعران دردرون مجموعه تالش نیروی
 وروند تاريخ درسمت وسوی وبشردوستانه است خاطر که ضرورتا ھنر آنھا انسان گرا

 اين شاعران درقیاس با تاريخ ھرچند يک لحظه ھنر.انديشه ھای مترقی آنھا بود
ھنرتخیل صرف وجادوی انسان  آنان ھنر.است ولی فراتر از اين آِن تاريخی است

درپیوند با تکامل تاريخی ھنر  انسان از طلسمی نبود، بلکه بلحاظ تاريخی ورھايی
 .است

عمل ، مردم درجھت انديشه و ھنری اين ھنروران خود رھنمودی شد برای شعور
شاعران درعرصه  آنھا ونشاندھنده قدرت فنا ناپذيری اين اتحاد احساسات

عینی وبا بازتاب دنیای  اشکال تخیل وشعور ھنری آنان با واقعیت انعکاس.ادبیات
 .نجستند وھیچگاه آنرا دردرون خود ودرجھان توھمات عینی تطابق داشت

درجناح دمکراتیک بطورکل  ای که درآثار اين شاعران ونويیندگان ترکمن عنصرعمده
که دارای واقعیت  است که تخیل ھنری آنان با چیزی ھمسان است ديده میشود آن
واقعیت به ھمراه  ھمسانی سبب آن میشود که ويژگی ھای خاص اين.عینی است

با واقع  در مراحل گوناگون در آثار ھنری اين ھنرمندان رشد وتکامل جامعه انسانی
 .محیط اجتماعی جدا نیست آنھم ازگرايی بازتاب يابد که 

وتضاد ھای آن بطورعینی  اجتماعی ای که دارای مناسبات اجتماعی است محیط
می کند وھنرمند  عامل عینی بگونه ی عامل ذھنی درھنر رخنه وھمین.بروزمی کند

نسبت به  وفراترازآن اين مناسبات اجتماعی درجامعه را وا میدارد که نسبت به
دمکراتیک ترکمن  انديشه وتفکر که درنزد شاعران جناح اين .ه کندجھان تفکر وانديش

بود، تبديل به  انتقاد ازجامعه درشکل واقعی آن ھمراه درادبیات کالسیک با نیروی
که به جھان فکر، اخالق وکاراکتر  امری.میشود نیروی آگاھی وانديشه اجتماعی

نیروی آگاھی وانديشه اين  تاثیر گذار است ودرروند تاريخ رخ داده که انسانی
 .است مادی تبديل شده، که عامل تغییر جامعه نیز اجتماعی به نیروی

دمکراتیک ، ھنرمندانی علیه  ونويسندگان ادبیات کالسیک ترکمن جناح شاعران
 ھايی که تمامی شادی ھا ، اندوه انسانی انسان.سرنوشت بودند ضرورت، علیه

نترسیدند اما از دروغ ھراس  اقوبشری را در خود داشتند وھیچگاه از اغر
 واقع.بسوی آينده بود ھم وغم اينان ھمان انسانی کردن ھنر وحرکت تمام.داشتند

 پدران معنوی ادبیات کالسیک ترکمن ، بنیان گرايی اين شاعران ونويسندگان بمثابه
  .شد واقع گرايی ادبیات ترکمن در تکامل آتی آن



زندگی واقعی وبیرون بود،   منبع آناشعار شاعران کالسیک ترکمن که محتوای
بلکه اين محتوا  ،ويا ارتعاشات احساس ويا تنش روانی نیست نوعی تخلیه عاطفی

مردم  بازندگی داشت ودرخدمت زندگی وتوده ھای ھماھنگی مادی ومعنوی
درزندگی رخنه کرده  و شاعران ترکمن به تجربه واحساس انسان آثارنويسندگان.بود

 .خواب برد وب روياھای گذرا کند وبه انسان را مجذ نه اينکه .دوبه آن ياری می کن

زنده که  ھنری.دربرابر سم انحطاط واقع گرای وزنده اين شاعران آنتی تزی بود ھنر
 شناخت.که بر انحطاط خود پیروز شدند شاعرانی.حقیقتا ھنری انسانی خلق کرد

نین عدم شکاف درست آن وھمچ درست واقعیت ونفس آن، تخیل واستعداد ترسیم
شاعران  اين.واقعی بود وواقعیت عینی، کارمايه بلورين درزندگی بین استعداد

 .درخشیدند ھمچون نگینی درادبیات ترکمن

سرشارکه جدا از فرھنگ ملی آنان  که آنھا ازآن استفاده کردند زبانی است زبانی
زيدند عشق می ور وازخود گذشتگی را ارج می نھادند، به زندگی قھرمانی.نبود

 آنھا از واقعیت پیرامون، تجسم ھای خیالی تصورات.بودند وشاعرانی اجتماعی
 .مرزھای پندارھای واھی باشد وانتزاعی نبود تا میدانی برای پرواز بسوی

آنان  انتقاد.زندگی را به تصوير کشیدند مواد زنده واقعیت، بازنمود تاريخی وعینی آنھا
وخود  بود، آنچنان که رمانتیسم مترقی چنین کرد از جامعه انتقاد با الھام اجتماعی

تبديل شد وبسوی پیوندی عمیق به  به بخشی از جريان تکامل فرھنگ بشری
 .وانسانیت سمت دھی کرد انسان

ھنرمندان جناح دمکراتیک ادبیات  عمده ويا اعتراض اساسی درآثارھمه اين موضوع
م وکھنه درجامعه حاک ترکمن، مخالفت با شکل ومناسبات اجتماعی کالسیک

 .است ھای طبیعی مردم از سوی اين جامعه کھنه وبرآورد نشدن خواسته

تحلیل وترسیم  اين نويسندگان زندگی وھستی اجتماعی موضوع درآثار
ودرونه آن جدا نیست بلکه  رو انسان، محیط وشرايط اجتماعی ازمحتوا ازھمین.است

 ی روند ھای زندگی ازسوی حکاموظلم درتمام حضورستم .قراردارند درتاثیر متقابل
ھا وتباھی احساسات توده  مستبد، خود تھديدی جدی بود بر شخصیت انسان

خود درمبارزات  شاعران ونويسندگان ترکمن جناح دمکراتیک بسیاری از رو ازاين.ھا
وعدالت جويانه  برمنطقه با انگیزه ھای میھن دوستانه علیه خان ھا وامیران حاکم

 .رزمیدند

جناح دمکراتیک ومترقی اشکال  ران ونويسندگان ادبیات کالسیک ترکمنشاع اين
واين به آن معنا نیست که  ھنری خود را از زندگی زنده درجامعه گرفتند وآرمان ھای
گرايی نامیده شود، بلکه  زندگی گرفته شود، بازتاب يافته ی واقع ھراثری که از
 .تواقعیت يعنی واقع گرايی درھنراس منظوربازآفرينی

اجتماعی نويسندگان ادبیات  – اجتماعی محرک عمده مبارزات اخالقی محیط
ھای مردم نقشی چنین  بود وبرای نخستین بار دراين ادبیات توده کالسیک ترکمن

 .استه تیک وتخیل ھنری ايفا می کنند مھم برای پیشبرد مفاھیم
 


