
 

 أ

 

 

 

 گروه زبان وادبيات فارسي

 

 

 سيماي قوم تركمن در ادبيات معاصر فارسي

 

 استاد راهنما:

 دكتر حسين نوين

 

 :استاد مشاور

 دكتر ابراهيم رنجبر

 توسط:

 كمال الدين آرخي

 

 

 دانشگاه محقق اردبيلي

 88مهر



 

 ب

 



 

 ت

 

 

 

 

 

 ام: کمال الدينن                                                           آرخي     خانوادگي دانشجو:نام 



 

 ث

 رست مطالبف 

 صفحه       عنوان

 :سيمای قوم ترکمن درادبيات معاصر فارسی عنوان پايان نامه
 

 استاد راهنما: دکتر حسين نوين

 اساتيد مشاور: دکتر ابراهيم رنجبر

 محقق گرايش: دانشگاه:زبان وادبيات فارسی      رشته: ارشد   کارشناسیمقطع تحصيلي: 

   اردبيلی

 : عداد صفحهت                9/7/1388تاريخ فارغ التحصيلي:    ادبيات و علوم انسانی   دانشکده: 

105 

 اسطوره  –فولکلور  –شامان  –مختومقلي  –ترکمن  –ادبيات معاصر    کلمات کليدی:

 

 چکيده

ادبيات  ان دراس ادبيات و هويّت قوم ترکمن و تأثير و تأثر اجتماعي آناين پژوهش بررسي انعک

ي قوم ترکمن اند که يا دربارهي معاصر است. در اين پژوهش آثاري بررسي شدهفارسي دوره

، اعتقادات اند. در اين آثار باورها وهستند يا به حيات علمي و فکري و فرهنگي آنها توجه کرده

و دسته  هاي خاص اين قوم نمود يافته است. ميزان و چگونگي اين انعکاسهآداب و رسوم و اسطور

ا قوم و دکي ببندي آنها از اهم کارها و اهداف اين پروژه است. شاعران و نويسندگان معاصر ان

ر اي دانست که دتوان قضاوتهاي تاريخي مغرضانهادبيات ترکمن آشنا بودند. يکي از علل آن را مي

 اند.ي عقب مانده و غارتگر به تصوير کشيده شدهآن ترکمنها قوم

 

 

  

 



 

 ج

  

 صل اول:مقدمه و مروری بر تحقيقات گذشتهف-1

 2.. ......................................................................................................................................... يشگفتار...پ -1-1       

 3.............................................................................ضيات.........................................تعريف مساله وفر -1-2       

  ..... ..................................................................................................................... هدف وضرورت تحقيق– 1-3      

 5.. ................................................................................... ......................................وجه تسميه ترکمن - 1-4     

 6 ................................................................................................................................... هويت ترکمن - 1-5       

 7 ............................................................................................................................ جغرافياي تاريخي - 1-6     

 9 ................................................................................................................................................... زبان - 1-7       

 10... ............................................................................................................................ اعتقادات ديني - 1-8       

 11... ................................................................................................................... تحقيق مباني نظري - 1-9       

 11.. ................................................................................................................ ظاهر فرهنگيم -1-9-1            

ن ومعرفي ادبيات ترکم - 1-9-2           

 24......................................شاعران...................................................

ادب  معاصر نشرح حال شاعران ونويسندگا  - 1-9-3           

 34........................................فارسي............

پيشينه  - 1-9-4           

 39..................................................تحقيق....................................................................

 41......................................................................................د وروش تحقيق......فصل دوم: موا-2

 ................................................................حقيق........................................................تمواد و روش  -1-2       

42 



 

 ح

 43. ......................................................................................................فصل سوم: بحث.-3

قوم  - 3-1     

 44......................................................................................................کمن.........................تر

زنان و  - 3-2      

 46.......................................................دختران...................................................................

     3-3 -

 54........................................................................................مختومقلي..........................................

آداب  - 3-4     

 64..................................................................ورسوم...........................................................

 74................................................................................................................ضرب المثل............... - 3-5      

 78..................................................................................................پوشاك ..................................... - 3-6      

 84......................................................................................................سطوره ..................................ا - 3-7    

 87............................................................................................................................ زهره وطاهر – 3-7-1    

 87............................................................................................................................. صايدوهمراه - 3-7-2    

 88.................................................................................................................... حماسه کوراوغلي– 3-7-3    

 89.........................................................................................................................................شامان - 3-7-4    

 90.............................................................................................................................................کوه - 3-7-5    

 92.............................................................................................................................................  ماه- 3-7-6    

 95 .............................................................................................................................................. آبايي-3-7-7    

 98.................................................فصل چهارم: نتایج..........................................................-4

 99.........................................................................................................نتايج............................................ 1-4     



 

 خ

 101 ............................................................................................................................................................. .......منابع..

 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 ومروری بر تحقيقات گذشته مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 پيشگفتار -1-1

ي در کنار يکديگر کات ملّي اشتراها در سايهرنقهاي مختلف که ايران کشوري است با قوميت   

 ها و، قصههاالي افسانههنوز از البهها ترين فرهنگها و باستانينترين تمدّهاي کهناند. نشانهزيسته

شود. شاهده ميهاي اوليه خويش مبلوچ، تالش، ترکمن، گيلك و ... در قالب داب و رسوم اقوام لر، کرد،آ

ر هم د ورکمن ولکلور خاصي است که هم در ادبيات معاصر تدر اين ميان قوم ترکمن داراي فرهنگ و ف

اصر دبيات معابازتاب آن در انواع است. در اين پژوهش به بررسي ادبيات معاصر فارسي نمود داشته

 ايم.ايران پرداخته

اي از اوضاع هتحقيق در چگونگي انعکاس فرهنگ و باورهاي مردم در آثار شعرا و نويسندگان، گوش   

شود. ادبيات معاصر پرداخته ن قوم دراي از اين نظر الزم بود که به بررسي سازد؛گر ميي را جلوهاجتماع

هاي کهن قوم ترکمن و طبيعت ها و آيينمورد ديگري که اساس اين پژوهش شد اين است که افسانه

من ي قوم ترکهارن دربصحرا چگونه در ادبيات معاصر ايران نمود يافته و نوع نگرش شاعران و نويسندگا

 است. چگونه بوده

شش سال پيش -ر بود که از پنجمواردي از اين قبيل آغازي براي پژوهشي گسترده در ادب معاص   

ي به ده نتايجنجام ششد و با خواندن آثار شاملو و نادر ابراهيمي به اوج خود رسيد. در تحقيقات اشروع

 بود.اهديده خوادب مفيد و مقرون به فاصوص اهل دست آمد که دانستن آن براي عموم ايرانيان و به خ

دبيات امنشأ آثار بزرگي در  ،تي همين قوم اساز آنجا که فرهنگ و اعتقادات ترکمن، خاص و ويژه   

م ها زياد اد آنهاست. نگارنده با تفحّص در ميان آثار شاعران و نويسندگان معاصر که تعدمعاصر شده

 که در تيومقاال و گاهي از نقدهاست اهاي ترکمن پرداخته ها و اسطورهورنبود به استخراج فرهنگ و با

رهنگي بيعي و فبا شناخت تاثير محيط طتوان گفت که ي. مبود هم استفاده کردماين مورد نوشته شده

 توان به نقد وتحليل اشعارشان پرداخت. در شعر شاعران مي
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 تعریف مسئله و فرضيات: - 1-2

اشتراك  گروهي خودباشند که با اعضاي درون هاي مختلف اجتماعي يك ملت ميگروهها قوميت   

ارتباط  هاي همان ملت از طريق زبان ملي درزباني، فرهنگي، ادبي و نژادي دارند و با ديگر گروه

هاي فرهنگي اجتماعي، اقتصادي و معنوي و نيز ي جنبههستند. اقوام مختلف درون يك کشور از همه

ير ومي در زداف قاه .يکسان دارند يمطالبات ياز حاکميت ملّ  يات ملي منافع مشترك دارند وو ادبزبان 

گيرد و هيچ گاه در کشمکش و تعارض با منافع ملي ها و کارکردهاي ملي قرار ميي آرمانمجموعه

ني ترکم آن چنان که زبان و نيست. بلکه تأمين منافع قومي سبب تشديد و تقويت وفاق ملي است

 (.7: 1373برون،داشليفارسي نماد هويت ملي ماست )رحيمييت قومي ترکمن است، زبان هو

اند و داراي هاي ايران است که در کرانه شرقي درياي خزر ساکن شدهقوم ترکمن يکي از قوميت    

 باشند.ود ميخها و باورهاي خاص فرهنگ و آداب و رسوم و اسطوره

ران، کردند، در مناطق ترکمنستان، ايميبه زبان فعلي ترکمني تکلم ايي که هدر قرن بيستم ترکمن   

گي باط فرهنع ارتديد مرزها در قرن بيستم و قطوپل روسيه قابل شناسايي بودند. تهافغانستان، استاور

کردند، موجبات روند متفاوت ادبي شد و در برخي الذکر زندگي ميترکمنهايي که در کشورهاي فوق

، غرافياييهاي جثار ادبي قطع گرديد. ادبيات ترکمن در اين کشورها مطابق خواستگاهنقاط روند خلق آ

 ( 16: 1382سمت و سوق يافت ) اماني،  رهنگيفاي، و گرايشهاي سياسي، اجتماعي و منطقه

کوسايف و اُف و ماتيك ترکمن توسط کساني چون گلديف و گل محمددر ترکمنستان آثار کالسي   

فکر تلطبع از دند باران منتشر گرديد. عالوه بر اين، آنان که خود موجد آثار جديدي بوبابايف و ديگکر

ت ني داشحاکم ملهم بودند. جهت انتشار متون کالسيك ترکمن که رنگ و بوي دي يستي نظامسمارک

 (5:  1377 ايي به وجود آمد ) سارلي،همحدوديت

يطي طبعاً اند؛ در چنين شراتأثير گذار بوده رانعي و سياسي ايها در تغيير و تحوالت اجتماترکمن   

-اشليد)رحيمي اشتتأثير و تأثر متقابلي بين ادبيات فارسي و ادبيات ترکمن وجود خواهد د

  (11: 1373برون،

در اين پژوهش نيز سعي شده است، ابتدا قوم ترکمن معرفي شود و به گسترش دانش معلومات    

معاصر فارسي  شود و در ادامه چگونگي نمود اين قوم در ادبياتي ايل ترکمن کمك علمي درباره

سپس نقطه نظرهاي نويسندگان و شاعران ادبيات معاصر در مورد مسائل  تحليل و بررسي شود؛

شد. براي نمونه، احمد شاملو شاعر بزرگ و اعتقادات اين قوم آورده خواهد اجتماعي و فرهنگي و باورها
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به  اي کهاست، در نامهده است و حتي در ميان آنها زيستهها سروترکمن يچند شعر درباره –معاصر 

دانم دارم. نميمن تراکمه را بيش از هر قوم و نژادي دوست مي» گويد: ميآق چلي شاعر ترکمن 

 (9: 1385شاه حسيني، « ) چرا؟

من » نويسد: مي« د آتش بدون دو» د داستان بلن هاي پاياني کتاب سومنادر ابراهيمي در يادداشت   

خواهد شد تا نو آتش بدون دود تمام  مها هستي ترکمنکنم که شيفتهو انکار نمي معاشق صحرا هست

 1 «ممن تمام شو

 ي آسماني ) ايران ( را به چشمان ترکمنيصادق هدايت در بوف کور، چشمهاي افسونگر فرشته   

 هر خاستگا: چشمهاي مورب ترکمني او حکايتگنويسدکند. غياثي در تأويل بوف کور ميتشبيه مي

)  اصلي خود آريايي از سرزمين کند که اقواماي زندگي ميختر اثيري در دوره. ظاهراً داو است نخستين

-ي رفتهويها از همديگر جداشده و هر گروهي به سآسياي ميانه ( به سوي هند کوچ کرده، پس از سده

 (.158:  1381اند )غياثي، 

 اند.ها نگاشتهه آثاري در مورد ترکمندر اين پژوهش به کساني اشاره خواهد شد کالبته  

اصر ات معدر حقيقت ما در پي يافتن پاسخي براي اين سؤال هستيم که قوم ترکمن چگونه در ادبي

 خواهيم بهس مينمود پيدا کرده و ذهنيت شاعران و نويسندگان نسبت به آنان چگونه است؟ بر اين اسا

 ت زير پاسخ مناسب پيدا کنيم.فرضيا

 .صرتعيين جايگاه قوم ترکمن در ادبيات معا -1

 .و نويسندگان معاصر با قوم ترکمن اعرانشتعيين ميزان آشنايي  -2

 .نويسندگان معاصر از ادبيات ترکمنرسي چگونگي تأثير پذيري شاعران و بر -3

 .ها در ادبيات معاصرناورهاي ترکمتعيين نقش فرهنگ و ب -4

 

 هدف و ضرورت تحقيق: - 1-3

 دهد. از نشان در اين پژوهش نگارنده بر آن است که جايگاه قوم ترکمن را در ادبيات غالب کشور   

ر باشند و انعکاس زيادي دها و باورهاي خاص خودشان ميجا که قوم ترکمن که داراي اسطورهآن

 ف دارد. هد قوم و آداب و رسوم آنها وجود ي ايناند؛ نياز اساسي به معرفادبيات معاصر فارسي داشته

 باشد.ديگر اين پژوهش تبيين نوع تأثير ادبيات ترکمن بر ادبيات معاصر ايران مي
 

 باشد.صفحه مي 4هاي پاياني کتاب سوم که صفحه گذاري نشده و حدود يادداشت -1
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ين من و تبيترک اصر با قوماز اهداف ديگر اين پژوهش بررسي ميزان آشنايي شاعران و نويسندگان مع   

 علل و عوامل آن است.

 اند و ضرورتها را در آثار خود آوردهبرخي از شاعران و نويسندگان معاصر فرهنگ و اعتقادات ترکمن   

 د.شوانعکاس و دسته بندي آنها پرداختهکرد که به چگونگي ايجاب مي

خاطر اغراض  خان بهاند و مورّاقع شدهي خود مظلوم وها در تاريخ گذشتهدر نهايت چون ترکمن   

وجود  ي اين قوماند، نياز به معرفخود با نقدهاي غير منصفانه آنها را قومي شقي و خونخوار معرفي کرده

 داشت.

 وجه تسميه واژۀ ترکمن: - 1-4

دکتر  ان تأليفت ايردر بيان واژه ترکمن تعاريف گوناگوني وجود دارد، از جمله در کتاب تاريخ ادبيا   

زبان اسم در  ان چندان روشن نيست. هميني ترکممعني کلمه» : ستذبيح اله صفا چنين آمده ا

حسن کر شده، اترين مأخذ از مآخذ اسالمي که اين اسم در آن ذقديميآمده است و« توکومونگ»چيني

 الخصوصيلگرديده و عو خلّخان اطالق مي سي است، اسم ترکمان معموالً بر غزانالتقاسيم تأليف مقد

 (84: 1369صفا،« ) اند شدهنده ميغزان بدين نام خوا

ي وسيعي از ترکمنستان و ي چنگيز در حوزه( نام اقوامي ترك که همزمان با حمله OGUZEاوغز )    

 ا... اين قوم را ترکمن دانسته است. در منابع عربي به غزانزيستند. رشيدالدين فضلدشت قبچاق مي

 (. 117: 1380مشيري،گفتند )شدند ترکمان ميلسالم ميدارا مسلماني که وارد

گويد: اين وس وامبري در اين خصوص در کتاب سياحت درويش دروغين مييينسياح مجاري، آرم   

 , dom( است. ) مطابق با پسوند انگليسي )Man( و پسوند )TURKواژه مرکب از اسم خاص ترك )

shipبايد اين طور تعبير شود که اين چادرنشينان مخصوصاً خود را  گيرد و( و به تمام نژاد تعلق مي

: 1370کنيم تعريف لغت بومي است )وامبري،ي ترکمن که ما استعمال ميخوانند. کلمهترك مي

384.) 

ترين تواند درستدهد نيز ميي مينورسکي تعبيري که جين دني در کتاب خود ارائه ميبنا به گفته   

ر لفظي که د« نم»و پسوند « ترك»رکمن باشد. طبق اين تعبير ترکمن از ترکيب ي تمفهوم از کلمه

 .(227: 1383است )معطوفي،يا بزرگ نمودن را دارد تشکيل شدهزبان ترکي مفهوم تشديد 
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ز نخستين اها منرسد چون ترکدانند. به نظر ميي آن را از ترك+ ايمان مياما اغلب ترکمنها ريشه   

 اسالم بودند، به اين نام ناميده شدند.مبين به دين ايمان آورندگان 

 

 ترکمن قوم  هویت - 1-5

 بسياري صورت گرفته که درخور توجه است. در اتي شناخت قوم ترکمن، تا کنون تحقيقدرباره   

 ، اطالعاتها، اوغوز اجداد تمام قبايل ترك و ترکمن معرفي شده و مورخان و محققان قديمتاريخ ترك

قي از يافت حقايگونگي آن ما را به درکه با وجود افسانه اندرا در اين مورد به دست داده آميزي افسانه

سازد. يشنا متاريخ اقوام ترك و قبايل انشعابي از اوغوز و پيدايش ترکمانان راهنمايي کرده و آ

اشغري، ي محمود کشتهه در اين مورد در دست است، ديوان لغات ترك، نوترين اسنادي کقديمي

ي مسعودي است ج الذهب نوشتهاثر خواجه رشيدالدين فضل ا... و مرو جامع التواريخ

 (.1366:13ا،ين)مير

ق به از ) اوق + اوز( تشکيل شده، او NEMETبزرگ مجار، نمت  ي اوغوز به نظر تورکولوژيستکلمه   

باشد ها ميه معني قبيلهمعني تيره و قبيله و اوز هم عالمت جمع ترکي است. بنابراين اوغوز ب

 (.35: 1366)ميرنيا،

 چنين آمده است: ي ترکمني کلمهي دهخدا دربارهدر لغت نامه   

قند و ارا و سمراي است معروف و مشهور از گرگان استراباد تا خوارزم و از آنجا تا بلخ و بخنام طايفه» 

زينند گشالق قه و آالچيق، ييالق و مرو و سرخس. ايالت ايشان صحرا نشيني کنند و به خيمه و خرگا

ت. در ساسطورماند و بعضي از ايشان در آذربايجان سالها سلطنت داشتند و در تواريخ طايفه و چندين

هر واقع ند شسي در شرح چکتب جغرافيايي عرب، ترکمان ) الترکمان يا الترکمانيون( فقط توسط مقدّ

 ر باب اصللوم نيست، آمده. دموقع آن درست مع که« سيرام»يا « اربيجاب»در شمال و شمال غربي 

اند فتهگر« انند مترك » ترکيب فارسي  م اطالعي نداشته و اينکه آن را ازترکمان در قرن پنج يکلمه

 کزي، شمال( وجه اشتقاقي عاميانه است. امروزه ترکمانان در آسياي مر307،ص 3کاشغري،ج)محمود 

 (.610- 611 :1343گرگان و خراسان سکونت دارند) دهخدا،

 عات موردبه دف واژه ترکمن را ي تاريخمورخان و جغرافي نويسان از روزگار ظهور سلجوقيان در پهنه   

نامد يمترکمان  را اند. چنانکه مؤلّف تاريخ سيستان ترکان وارد شده به ايالت سيستاناستفاده قرار داده

 (.364 :1314اند )تاريخ سيستان،که همان سلجوقيان بوده
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است.  سم بردهاابوالفضل بيهقي هم در تاريخ معروف خود چند بار از سلجوقيان به نام ترکمانان    

( را ي بيك داود ) برادر طغرل سلجوقيرم( چغ1050 -هـ 422گرديزي هم در زين االخبار )حدود

 (223: 1383عطوفي،ماست ) داود ترکمان ناميده

ه البي آمدآميز و جآمدن اوغوز شرح افسانه درباره ي به وجود هللين فضل اددرجامع التواريخ رشيد ال

 اش چنين است:که خالصه

 پسر بود چهار ارايابولجه خان پسري داشت به نام ديب بايقوي، بسيار با کفايت و با شوکت و او د»    

د ي به وجورو پساپدر جانشين او شد و از  اخان بعد ازبه اسامي قراخان، اورخان، کرخان و گزخان. قر

ر هشد و  شبانه روز پستان مادر را نگرفت و شير نخورد، مادرش سخت مضطرب و نگران سهآمد که 

 گويد: اگر تو خدا را بپرستي من شير تو را خواهم خورد.ديد که آن بچه به مادر ميشب در خواب مي

ترسيد که او و ز نمايد و ميتوانست به کسي ابرامادر اين مطلب را به سبب آنکه آن قوم کافر بودند نمي

آتيه  سر درفرزندش را خواهند کشت، ولي در نهان خداپرست شد و آن پسر شير مادررا خورد، اين پ

ت ه قدربشخص بزرگ و معتبري خواهد شد، براي نامگذاري او با خويشان به مشورت پرداخت، بچه 

ا رنام او  دند وشحبت بچه دچار تعجب الهي به زبان آمد و گفت: نام مرا اوغوز بگذاريد. حاضران از ص

 ( 14-15: 1366اوغوز گذاشتند )ميرنيا،

ظر قطعي نها درآميخته است و مورخان پس ماهيت ترکمنها و اينکه اصل آنها از کجا بوده با افسانه   

بايل قيکي است و آنها  ي ترك و ترکمننچه مسلم است ريشهاند. اما آدر اين مورد به دست نداده

 ابي از اوغوزها هستند.انشع

 

 جغرافيای تاریخی -1-6

ه در هاي کشف شدترکي در کتيبهنام اوغوز اولين بار در اوايل قرن هشتم بعد از ميالد به زبان    

 نمايد. ي مياوغوزها را به عنوان مردم خود معرف ،ها خاقان تركشود. در اين کتيبهمغولستان ظاهر مي

دانستند مي سانا خراترا از سير دريا تا درياي خزر و از شمال درياي آرال  نويسندگان، کشور اوغوزها   

 ( 15: 10شماره :1379)ساراي،

ان نواحي مجاور آن يعني تووا و آباق و VENISET« يني سئي»سواحل رود ها، ترکمني مقرّ اوليه   

يخ نقش بسيار مهمّي ي سيحون در تار)شمال مغولستان و جنوب سيبري( بوده است. اوغوزهاي ناحيه

ها اصالت خود را ايفا نمودند، امپراطوري سلجوقي و عثماني را آنها تشکيل دادند و بر خالف ساير ترك
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را حفظ نمودند. اوغوزها در سواحل سيحون با سغدها که قومي آريايي بودند، همسايه شدند. اسالم در 

گفتند. در اوايل قرن مسلمان ترکمن مي قرن يازدهم به صورت عمومي درآمد. مسلمانان به اوغوزهاي

  (. 35-36: 1366)ميرنيا، ي اوغوز شدسيزدهم نام ترکمن جايگزين کلمه

ه بهاي ترك و مغول آسياي مرکزي طي قرون گذشته جريان مداومي از حرکت اقوام و طايفهدر    

ط و کي و فقر محيتواند خشسرزمينهاي ديگر چون ايران و چين برقرار بود. علل اين حرکتها مي

دمي خشن، ي معيشت آنان ) دامپروري(، افزايش زاد و ولد و غيره باشد که اين امر از آنان مرشيوه

 سختکوش و آزاده ساخته است.

ردند. کتر آغاز در اواخر قرن چهارم هجري طوايف اوغوز حرکت خود را از آسياي مرکزي به سوي باخ   

ند جوقي بودان سله دوم به ايران رسيدند و تحت فرمانروايي خاندنخستين گروه به منقشالق رفتند، گرو

ان يره بالکبه جزشکه نخستين امپراطوري ترکمانان را ايجاد کردند، گروه سوم از طريق درياي سياه به 

دند. باقي مان ي سير دريا )سيحون(، اسکان يافته، در منطقهرفتند، گروه چهارم که از همه بيشتر بودند

لي ها و اقوام ترك از سرحدات شماکبير با قصد سياسي براي جلوگيري از هجوم ترکمنشاه عباس 

 (.117-118: 1380)مشيري، ل کرد را به حدود بجنورد کوچ داداي از قبايعده

 ترکمن صحراي ايران:

توان به دو بخش کوهستاني و دشتي تقسيم هاي ايراني را ميترکمن صحرا يا محل زندگي ترکمن   

ليداغ، هاي کالله و گبخش کوهستاني که در شرق ترکمن صحرا قرار دارد، شامل روستاها و بخشکرد. 

باشد و قسمتي از کوهستانهاي مغرب و شمال غربي بلخان، مراوه تپه، حصارچه و جرگالن ميقره

 گيرد.بجنورد را نيز در بر مي

رد و از نه اترك قرار داوب رودخانامند در جنبخش دشتي که آن را ترکمن صحرا و يا دشت گرگان مي

شود. ارتفاع اين دشت از سطح درياي هاي جنگلي البرز محدود ميجنوب و جنوب شرقي به کوهپايه

ج ه تدريرسد که با کم شدن آب درياي خزر و در نتيجه عقب نشيني آن بخزر زياد نيست و به نظر مي

 (.159: 1376به وجود آمده است )کمالي،

 نسبت به طوايف يموت، گوگالن و تکه فهطاي سهشوند که طوايف متعددي تقسيم مي ها بهترکمن   

 شوند.م ميديگر از اهميت و نفوذ بيشتري برخوردارند و هر يك از اين طوايف به چند تيره تقسي
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و ق قلعه ها بيشترين منطقه را در ترکمن صحرا اشغال کرده، در مناطق گميشان، داشلي برون، آيموت

 (.64: 1374نقاه؛ کمالي، کنند )عسگري خانبد کاووس زندگي ميحومه گ

 

 : زبان - 1-7

هاي ر دارد. زبانآلتائيك قرا -هاي اورال هاي ترکي در گروه زباني زبانجزء شاخه يزبان ترکمن   

هاي آن زبان اوغوزي است و باشد که يکي از شاخهآلتائيك، زبان ساکنين ترکستان چين مي –اورال 

 (. 234: 1366ني امروز از آن است )گلي، ي زبان ترکمهريش

ها( ها )واجهاي واحدي دارند که تنها در فونمقزاقي، شيوه –آذربايجاني  –قرقيزي  –زبان ترکمني    

 گيرند.ه و همگي از زبان ترکي منشأ ميها( تفاوت داشتها )واژهو مورفم

 ا تسلطکه ب ،ي اوغوزي، اويغوري بودهکزي در دورهخط ترکمني که قبل از تسلط اعراب بر آسياي مر

حرف  9دا و حرف بي ص 24اسالم و رواج الفباي عربي، آن خط از ميان رفته و خط ساده معمولي با 

 (. 91 :1378ين آن گرديده است )نديمي، صدادار جانش

ي از نظر کمنزبان تر » در کتاب جغرافياي کوچ نشيني آقاي دکتر سيد رحيم مشيري آمده است:   

ي ترکي اوغوز يا ترکان غربي است و به رود که از شاخههاي ترکي به شمار ميزبان شناسي جزء زبان

کنند گي ميزبان ترکي آذري شباهت دارد. هر يك از طوايف ترکمن بر مبناي مناطقي که در آن زند

ي يموت و گوگالن ديده هبين دو طايف جهيشترين اختالفات، در لهبهاي مخصوص به خود دارند. لهجه

ر منطقه دشود که از نظر جغرافيايي از هم دورند. در وضعيت کنوني به علت ايجاد مدارس فراوان مي

 .(125: 1380دت رواج يافته است )مشيري، زبان فارسي به ش

 زبان ترکمنی با ترکی: وجه تمایز 

گويند گيجه و ذري( ميآاي گئجه )شب شود. مثالً به جل به ي ميتيك اغلب کسره تبدياز نظر فونه   

گويند يازمار، همچنين به جاي و، ب نويسد( ميگردد مثالً به جاي يازماز )نميبعضاً ز تبديل به ر مي

 گويند: بر.آمده مثالً به جاي وئر )بده( مي

تقسيم  ي ترکمني به دو گروه و شيوهگويند حانم. لهجهي ترکمني خ وجود ندارد. به خانم ميدر لهجه

 :شوديم

 موت، تکه، گوکلي، ارساري، صالير، صاريق.ي اقوام يرکمني خالص مانند شيوهت -1
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شود؛ به ي اخير تحت تأثير اوزبکي صرف ميستان. شيوهمنکترط، مرزهاي ايران و ترکمني مخلو -2

ي نوخور به شيوهي مانيشالق )آال من( و ي خازارلي )آله من( و به شيوهگيرم( به شيوهجاي آليرام )مي

 .(283-284: 1365شود )هيئت، )آالمان( گفته مي

 اعتقادات دینی: - 1-8

ها قبل از ايمان آوردن آيد چنين است که مذهب ترکمندر مورد مذهب آنچه از متون مختلف بر مي   

ين د دي( بهبوده است و به تدريج از اوايل قرن چهارم هجري )قرن دهم ميال« شمني»به دين اسالم 

 (. 249: 1366مبين اسالم روي آوردند )اشتري،

يين شاماني ( يا پيرو آshamanisteاوغوزها تا قبل از ورود اعراب به آسياي ميانه، شامانيست )   

ها و اشراف( در بين آنان يادگار همين دوران ها، بگبودند که پرستش ارواح نياکان )به ويژه خان

 شود.محسوب مي

گون  ي )ماه(،يا شمني اعتقاد به آسمان و پرستش طبيعت و مظاهر آن از جمله آ در تفکر شاماني   

اشتند و دقدسي م)خورشيد(، دانگ )سحر(، ييلدوز )ستاره(، ير )زمين( و ... محوريت و جايگاه خاص و 

 دانستند.آنها را سمبل، مظهر و نمادي از قدرت الهي مي

ر ين تاثرنوشت انساامروزه هم ترکمن ها ستاره ها را در س ،م ين نکته را بگوينجا الزم است ايدر ا   

نند کيم يرسحرکت ستارگان را بر يا بافتن قالي يمشخص کردن روز عروس يدانند،مثال برايگذار م

 رند.يگيم ميوبعد تصم

دادند، چنانکه ها در مقابل آتش انجام ميها( بعضي از مراسم ديني را شبروحانيون شمني )شامان   

ي اخير هنوز گوسفندان بيمار خود را براي شفا از رو( تا همين دههکوچ –هاي چاروا )دامدار کمنتر

 .(1929-1930: 1383دادند )معطوفي، هاي آتش عبور ميزير شعله

زي شد که علت آن را در ريزش باران و به دنبال آن سرسبآسمان يکي از عناصر مقدس محسوب مي   

 (. 292: 1366کردند )گلي، و براي آن مراسم خاص را اجرا ميدانستند و آباداني مي

ها را با تغييراتي در ظاهر و اجراي آن، همچنان ها بعد از پذيرش اسالم بخشي از آيين شمنترکمن   

حفظ کردند و آن، آيين پرخواني است. پرخوان يعني کسي که براي نجات بيمار رواني از دست 

ها در شامانيسم با شمشير آخته و آتشين، خواند و همچون شمنن ميموجودات ناپاك، دعاي فراوا
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او را همراهي « تامدره/دوتار»اي با شود، در تمام اين مراسم نوازندهحرکاتي جنون آميز مرتکب مي

 (.44: 1383کند )کر،مي

ابله با مق ها هم مثل ديگر اقوام مشرق زمين، به موضوع چشم زخم اعتقاد زيادي دارند. برايترکمن   

شود و ه مي)رنگارنگ( گفت« آالجا»تابند که به آن چشم زخم آنها دو رشته نخ سياه و سفيد به هم مي

 بندند.آويزند و يا به عنوان دستبند به مچ دست آنان ميآن را به گردن کودکان مي

د ن در شاهنب ايرانياها از ذکر دائمي اسم خدا و پيغمبر از جاترکمن»د:يگويم ياح فرانسوينو سيراب   

خورد و وقت به خدا قسم نميت دارند. چون يك نفر ترکمن هيچرگرفتن آنها به درستي گفتار خود نف

الباً غکند. حرمت و ستايش ايشان نسبت به خدا آنقدر زياد است که خيلي به ندرت سوگندي ياد مي

ود ا از آن خکه به قيد سوگند مالي ر شم بپوشند تا آنچشتر يا صد گوسفند حاضرند از ادعايي مثالً ده

 (.90: 1336)رابينو،  «سازند

 هاي خود روي تپهرسوم تدفين اموات نزد تراکمه نيز به وضع مخصوصي است. ميت را با لباس   

نمايند؛ آن تپه موسوم به شود حمل و نقل ميمصنوعي که نزديکي هر قبرستاني مالحظه مي

توان ترجمه نمود و در آن جا لباس ميت را ي شستن ميرا به تپهباشد و اين لفظ مي «ووشايون»

ت در ايي که ميبرند که دفن نمايند. لباسهبيرون آورده و او را شسته و کفن کرده و بعد به قبرستان مي

رار قکنند، روي قبر جميع اسبابي را که تعلق به ميت داشته است بر دارد در همان تپه دفن مي

شود و روي قبر اطفال هاي کهنه و اسباب خانه مالحظه ميها غالباً صندوقروي قبر زن ؛مثالً  .دهندمي

گذارند. در اين باب چه تعلق به او داشته است مياسباب بازي از قبيل قايق کوچك و غيره و آن

کشد که باد و خواهند قبر کسان خود را بشناسند ولي طولي نميي اسباب ميگويند که به واسطهمي

رود ل مينمايد. جهت قرار دادن اسباب روي قبر احتمان اين اسباب را از روي قبر برده مفقود ميش

از  اند، اين فقره نيزداشتهبسي از اعتقادات و رسوم قديمي خود را تا به حال نگهاين است که تراکمه 

 (.195: 1363ي آنها است )ذبيحي،هم و آداب قديمجمله رسو

 :قيق تح ینظر یمبان - 1-9

  )فولکلور(مظاهر فرهنگی 1-9-1

ن ه و به دوراحفظ شد، قرارداد هاي اجتماعي است که در طي قرون هايان ترکمنمظاهر فرهنگي م   

 . ما رسيده است
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 فولکلور: »کندفولکلور را چنين تعريف مي ،«مباني انسان شناسي»دکتر روح االميني در کتاب    

مقدار  ،تعريف ي وپشتوانه منطقي. بنابرايني علموهي بدون نظريهاعمال گر ها وعبارت است از باور

ربوط رسوم مي لباس پوشيدن،آداب وهاي روزمره جوامع،چون نحوه غذا خوردن،شيوهزيادي از فعاليت

)روح « شوند.به کفن ودفن ومراسم عروسي ومانند اين ها در شمار فولکلور محسوب مي

 .(277: 1375االميني،

 ا عبارتند از:اين سنت ه   

، يستان هاچباران(،  سويد قازان )مراسم تمناي ، الاليي مادران،زهاي دسته جمعي دختران )الله(آوا-

  .ها، اسطورهبازي کودکان، آواز موسيقي، ذکر خنجر

 :LALAآواز های دسته جمعی دختران ) الله (  -1

 ا بازگوختران ايل ردرد و رنج مصراعش د زند و در هر، تاريخ زندگي زنان ترکمن را ورق ميهاالله»    

محلي ح شود و در اصطالته جمعي خوانده ميبه طور آواز دس، که اندکند که در سينه پنهان کردهيم

ف ساسات لطي. الله بيانگر احشودآالچيق خوانده مي. الله در زير مهتاب در کنار گويندمي« الله»به آن 

 ،کلته)« کندميکه عليه نظام اجتماعي حاکم طغيان است من قلب هاي جريحه دار شده دختران ترک

1375 :34) . 

الله  وار بعدير ادد. اي نتوانست به يار خود برسدالله نام دختر روستايي بوده که بنا به تعصبات قبيله

 .ندتوانند به يار خود برسکه نمي شود براي دخترانيسمبلي مي

 . دائي هاستچاه عميق و نفرت آور ج حکايت ه عميق است کهيا چا« چونقير قوي » مشهورترين آنها 

 چونگِر گيدِر اِجِه جان   چونقير قويا داش آستانگ                   

 يتيرِ گيدِر اِجِه جان   ياد ايل لِرَه قيز بِر سِنگ                   

 مِدااُوترد مادي اُرن   ياد ايل لِر يامان ايل لِر                      

 وقتندا يداوردردمِ   ينوخته قارا ساچم                 

 جه جاندولدان آسقن اِ   يوساميلن يگنام بيا                

  جه جان                        ن اِيگيد يدي لندا                            زام گِيم دايدا               
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 جه جانجاينگ قالدي اِ   وستندهنگ اُ يآق کچان              

 پاينگ قالدي اجه جان   دورلي تاونگ ايچنده              

                                                       كودين سوندر کولن چِاُ    چلم چکا چلم چك             

 لن چكندن دِ ينگ سه سِ                 نگرِيادا قيزين بِ              

 :ترجمه   

دهي گم شود مادر جان و اگر به جاي دوري دختر بندازي گم مياگر به چاه عميقي سنگ بيا   

زن مرا وس ،يم را ببافمشود مادر جان غربت جاي بدي است و مرا نگذاشت در جايم بنشينم و موهامي

ر اگ نند(،کي خانه آويزان مي)ترکمن ها وسايل مرده را از گوشه ي آالچيق آويزان کناز گوشه

جاي  ان هنوزجمادر  ام،وم وخويشانم آمدند بگو من گم شدهاگر ق همساالنم آمدند بگو من مرده ام،

يال خه بي اي کسي ک پاي تو که به ديدارم آمدي روي قالي مانده است وسهمت هنوز در بشقاب است.

به  کسي را که )آتش دل من کافي است(. آتشش را خاموش کن،خاکسترش را بکش کشي،قليان مي

 .( 276: 1366، ) گلي سرش را ببرند دهد بايد دمر خوابانده،جاي دوري دختر مي

نقل  عطوفيماينك چند نمونه ديگر از کتاب تاريخ فرهنگ و هنر ترکمان اثر استاد بزرگ اسداهلل 

 :کنيممي

 :مهر و محبت و وفاداري به يار بودهايي که در وصف اي از اللهنمونه

 سيقليقِ چاالر گيدِر   ساوار گيدِر       غُيونوني

 گُل يوزيم سُوالر گيدِر   هِر هِپده دا گِلمه سِنگ   

 گول لِر آچيلسه گِرِگ  غار شيميزده آق تِرِك    

 گِزماگَه گِلسه گِرِك  مِنينك سِوه ر ياريم       

 گوزيم گيتمِز آشاغدان   آشاغدانا ، آشاغدان      

 حاچان گِلجِگ آشاغدان             آغاچ آتلي آن يلکُن 

 آرامِيز بير آقين دِر   چال تويدِيگيِم چاقِيندِر 
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 اُوزان يول لر ياقين دِر      اِکي يورك بير بُولسا  

رويم  يي، گلشود، اگر در هر هفته نيا، سوت زنان از ده دور ميکندگوسفندانش را راهي مي :ترجمه

ر ازنينم بن ، ياها خواهد روييدها بر سبزه، گلرخت بلندي قرار داردمان د. در جلوي دهشودپژمرده مي

ي . بنال ابگذرد است ) کشتي ( يارم از آنجا. اي غروب واي مغرب جايي که قرار اين گلزار خواهد آمد

ز ميان ا راه . وقتي که دو دل يکي باشند درازين من و يار فاصله خيلي نزديك استني هفت بند ميا

  .خواهد رفت

ي ه در خانهکق نداشت به ديدار زنش سال ( ح 2، داماد تا مدتي ) حدود در گذشته پس از عروسي   

به اين  ان اقدامپنه ، مي بايدمي پروراند ر قصد ديدار نو عروس خود را بر سر، بيايد و اگماندپدر زن مي

 . اين اللهخوردروس مينان ايل عشد کتك مفصلي از جوااه اگر شناسايي مي؛ در اين رنمودکار مي

 :شدمي يا زن چنين دامادي خوانده ها دارد که توسط عروساشاره به اين آداب و رسوم ترکمن

   پدِير حط ياناق   آي دوغو

 دِر ياناق پت يِليچِي                        

 ورِاکين    کُوپ گِلمه گين ک

 گ اِيت ياناقنييِنجيلِر س                         

 :ترجمه

 . ) پارچه ( چند خط به رويش افتاد تماه چون خطي طلوع کرد و چون چي

 (1893 – 1859: 1383،ه جانت خواند افتاد ) معطوفيزياد اينجا نيا اي داماد جوان چون سگي ب

 الالئی مادران ) هودی ( -2

 ه صداي شيقکيد ران شنتوان در الاليي گفتن مادي اجتماعي را ميهاي ديگر اين واقعيتنمونه   

ي ههاي لرزان و رنج کشيدي آالچيق وصل است و صداي شکسته و دستکه بر گوشه شيق گهواره

 : شودنقل مي ،اي که نگارنده از مادر بزرگ پيرش شنيده. نمونهمادر نوايي شنيدني دارد

 آلّي اوغليم آالنچاق     

 آقِر سو بُوالنچاق                        
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 لي آق اونيگ   آلتميش ياش

 گِلشيگي سالّنچاق                        

 سالّانچاقدان سالّايِن         

 قاقانك مِکّا يولّايِن                         

 قاقانك مِکَّه دِن لِليِذا    

 آلتِن يوزِك پاياليِن                        

 :ترجمه

ز مکه وقتي ا ،فرستيم. پدرت را به مکه ميمان خواهي شدقبيله« آق اويلر » ، فردا بخواب فرزندم   

 . طاليي بين ايل تقسيم خواهيم کرد آمد انگشتر

سبت به ني نعميق انسا لکلور ترکمن مضامين مختلف داشته و در آنها عموماً عشقواين بخش از ف»  

)  ميهن ، دفاع ازعانها و همنو؛ به عالوه مسايل اجتماعي همچون عشق به انسانزدندکودکان موج مي

ها و ابيات صراع، شرافت در البالي مايل و قبيله( وفاداري، پاسداري از هنر سنتي، صداقت، مردانگي

 . خورندها به چشم ميهودي

 :تالش براي فرزند مادر خواهد بود ، صداقت وهودي که نمادي از شرف

 ار باد بيلِن   راِيشَه با

 آدبيلِن  آبراي آالر                   

 بُول حاصيلي قاز انيب    

 تاناالر الر شُهرات بيلن                     

 :ترجمه

 وداد  واهدهاي بسياري ختي خواهد شد و ثمرحيثي آبرو وسربلند به سر کار خواهي رفت و صاحب    

 . نامي پر آوازه خواهد يافت
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 هودي رزمي و حماسي 

 ه        ، آتالن دِييلِندآتالن

 اُونگي بيلِن آتالر                        

 باتير سايالنگ دِييلِندَه   

 نايزاسينا دايانار                       

 :ترجمه

اش هنيز شمارند بهيان را ميروزي که جنگجو .تاز قبل از همه سوار اسب خوهد شددر روز تاخت و    

 (1907 :1383 ،خواهد باليد )معطوفي

 ن بازی های ترکم -3

که  واج داردهاي جذاب ر، نوعي بازيه جوانان و افراد سن باالي ترکمندر بين کودکان و نوجوانان و گا

 . شودبعضي از آنها شبها انجام مي

ه از طرف . اين بازي ها کبازي باشد، يك درس اجتماعي است هاي کودکان قبل از آنکهبازي»    

)  «ه دارد.ناسانروانش ي روانکاوي و، بيشتر جنبهگرفتمي در اختيار نوجوانان قراربزرگساالن تهيه و 

 (280: 1366گلي،

ه بخشي از کسرگرمي محلي  بازي و اي،سفانه به دليل رواج بازي هاي متنوع رايانهأامروزه مت   

ر ه ها دديگر صداي بچ فرهنگ عامه است به دست فراموشي سپرده شده يا بسيار کمرنگ شده است.

 شود.ر شنيده ميکوي و برزن کمت

. ردکل ( اشاره ن ترك و آشيق ) بجوگو –، آي ترك توان به قره گوردم، آراکسيرها مياز اين بازي   

 . پردازيمها مياين بازي برخي . حال به توضيحقره گوردم و آشيق شرکت داشته استنگارنده در بازي 

 :پچك (قره گوردم ) گيزگن 

ي اول براي پنهان به مکاني دور . دستهشوندپر تعداد تشکيل مي، دو گروه در اين بازي شبانه   

شود به ( ناميده مي)خان جلودار« اوحان» ي اول که ي دستهروند تا گروه دوم به همراه نمايندهمي

گردند افتند و آنقدر مي، راه ميدکنها را براي گروه اول اعالم ميطور مداوم صداي بلند موقعيت يابنده
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، در «پرق » گويند: ؛ در اين صورت بالفاصله ميها را بيابند و ببينندکنند تا پنهان شدهوي ميو کنجکا

، در غير اينصورت بازنده برساند« تارپ » را به محل اصلي  بايد با سرعت خود اين ميان آنکه ديده شده

 (1922: 1383، معطوفي. )گرددويض ميبود و جاي دو گروه در عمل تعخواهد

  ) بجول (آشيق 

 ها طرفداراناوبه هاي ترکمن صحرا بود که هنوز در روستاها واين بازي يکي از پرطرفدار ترين بازي   

دايره  ك خطي، پس با کردنداي را بر روي زميني صاف رسم مي. در اين بازي نخست دايرهبسياري دارد

دن کنار يستاا، آنگاه با نهادند( را بر روي خط مياستخوان مچ پاي گوسفندرا نصف نموده يك آشيق )

بند که ن بکوکردند با آشيق ديگري که در دست داشتند ) ساقا ( بر آشيق روي خط چنادايره سعي مي

. برد و باشد هاي ديگرتر از آشيقتر و تراشيدهآن را از دايره بيرون بيندازند. ساقا معموالً بايد سنگين

. اين شده ميو پول و گاه با رد و بدل کردن آشيق محاسب باخت اين بازي گاه بر اساس چند امتياز

فت هاي زيادي ياشد و بالطبع آشيقهاي زيادي قرباني ميبازي در مراسم عيد قربان که گوسفند

 .           شد، بيشتر رواج داشتمي

 آواز و موسيقی  -4 

ي يست طبيعرفته از محيط ز، که برگي موزون و متناسبي استي صداها و نغمه هاموسيقي مجموعه   

امعه جگ يك ن برگرفته از فرهني زندگي مردم است و به ديگر سخو نيز باورها و اعتقادات و نحوه

شان رزوهايو آو از ذهن  دارد . موسيقي ترکمن همانند موسيقي ساير ملل ريشه در عقايد مردماست

 ها ي ترکمن. از وسايل موسيقدشوه ميناميد «بخشي»ي گيرد. نوازنده به زبان ترکمنالهام مي

 (103: 1383، کرتوان نام برد. )ي، قاووز ) زنبورك ( را م، کمانچه، تويتوك ) ني (دوتار (« ) تامدرا» 

 :پردازيمها ميبه معرفي اين ساز اينك

 :) دوتار ( تامدرا

والً ود و معمبيك اي بلند و باري کوچك و دسته، کاسهن هاست. داراي دو سيمدوتار ساز ملي ترکم   

 . نواختندجاي زخمه با سه انگشت ميآن را به 
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 :کمانچه یا غيژك

ستفاده هاي دور در ايران مورد ا، سازي بود که از گذشتهنامندها آن را غيجق ميکه ترکمنکمانچه    

، وفيعطساختند. ) ممي کمانچه را از چوب به صورت يك کره مجوف. بدنه يا کاسه گرفته استمي ار قر

1383 :2383) 

 :تویتوك

 «فالژوله »  و در اروپا« طوتك » فارس ها « دودك » ها به آن همان ني لبك و سوت است که ترك   

ي يد»ا ي« ك غارغي توتيو» ساختند و به ني ( مي« ) غارغي » . هنرمندان ترکمن آن را ازگويندمي

 ( 24248: 1383، طوفيشوند. )معيم مي، شاديان تقس، ديللي تويتوك«بورغين 

تهديد  ها خطرات زيادي حيات اجتماعي آنان رادر دوران زندگي دامداري و کوچندگي ترکمن   

اي هصداي نفس  ،ندگي بود که صداي حرکت ايل ترکمن، صداي سم اسبان. در طول چنين زکردمي

يات ذهن ساسات و، احريه کودکان، صداي خنده و گصيادان و نمدماالن، صداي خيش و بيل دهقانان

همين ؛ به گرديداش ميفرينش هنريانگيخت و موجب آها را بر ميرکمننده ت( يا نوازبخشي)باغشي 

ي ساده، بين اناش و متجلي از جه( ترکمن را بايد بازتاب حيات تاريخيجهت موسيقي و آيديم )ترانه

 (2387 :1383، معطوفيست. )آنها داناي قبيله –ي و ايلي م، زنده و صميگرابي پيرايه، و واقع

 « جوق جوق »کنند که به آن ي خود خارج ميع اجراي آواز صداي مخصوصي از گلوقها در موبخشي   

 .(287 – 288: 1366، باشد. )گليي آن ميهنرمندي هنرمند در اداي هنرمندانهگويند و گويا مي

ردي استاد د. استاد دردي طريك نام بردق پنق و توان از مرحوم قزاهاي معروف ترکمن مياز بخشي   

ها و مباشد و هنوز در قيد حيات است و در مراسر شهرستان آق قال ميطريك از روستاي آق قب

ت ود کنسرخ... با صداي دلنشين شاعران بزرگي چون مختومقلي فراغي، مالنفس و ها از اشعار جشن

 . حرا استکند و از افتخارات ترکمن صاجرا مي
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 از بخشي هاي ترکمنعکسي 

 رقص خنجر: -5

مثل و  ، ذکر خنجراتا مشهورترين و ريشه دار ترين رقصهوازهاي ترکمنها وآدر ميان رقص   

و با  جمعي ي ريشه در گذشته دور دارد. اين رقص که به طور دستهبسياري از بازيهاي محلي و بوم

 ت و جذبهز حالبر داشتي است عارفانه ا گيرد، حالتي ذکر گونه دارد ولباس سنتي و خنجر بر کمر مي

 (38: 1385)عابديني،  گيرد.صوفيان. اين رقص به صورت دسته جمعي توسط مردان صورت مي

هاي پوستين دراين رقص مردان کالهين رقص اطالعات کاملي وجود ندارد. ي ريشه تاريخي ادر باره

هاي کمهچموال پوشند و پا پوش آنها نيز معگذارند و لباس سفيد و قرمز رنگي ميسفيد رنگ بر سر مي

ت در ها را همانند آيين گوا، رقص خنجر ترکمنسوار کاري مي باشد. برخي از محققان معاصر

و هاي روحي ريدانند و اين نوع آيين و مراسم را عالج بيمابلوچستان و آيين زار در خليج فارس مي

 .(288 :1366دانند )گلي،رواني مي
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 نمايي از مراسم ذکر خنجر است.تصوير زير 

 

تر در ي اين مراسم را به شکلي ملموسشايد بتوان ريشه» : استنوشته از محققان ترکمن ديمين   

کسي است  «شامان »  آيين اين طبق يان ترکان آسياي مرکزي جستجو کرد.در م« شامانيم » آيين 

اي خاص ها اجراي حرکات چرخشي و جهش، بفوق طبيعي ) نامريي ( استالم مامدعي ارتباط با ع که

ه توسط آمد ک، در صدد خارج نمودن ارواح از جسم بيماراني بر ميرقص گونه با شمشيري آتشين

. طبق اين آيين است که نيروهاي نامريي چون ارواح، شياطين، ديو، جن و پري تسخير شده بودند

جذبه و خلسه به حال رند تا بلکه بر اثر يك بمي« ذکر خنجر » ، ي بيماران رواني را در ميان حلقهبرخ

اجتماعي و با پذيرش  –. اين مراسم در طي گذار از مراحل تطوري جريانات فرهنگي طبيعي برگردد

فرهنگي جامعه، دين اسالم توسط ترکان آسياي مرکزي در قرن چهارم و هم راستا با تحوالت و پويايي 

هاي علميه رنگ مذهبي م و تالش صوفيان و طالب حوزه، با گسترش اسالتغييراتي را در خود پذيرفت

 .( 51-52:  1378) . به خود گرفت
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 اسطوره  -6

سازد ه را مي. آنچه اسطوراي جهان بيني باستاني است، گونهاسطوره، در گسترده ترين معناي آن   

ود و شناخت خ اي دراست. تالشهاي انسان آغازين و اسطوره هاي انسان ديرينهها و دستاورديافته

د ا پديي وي در گزارش جهان و انسان دبستاني جهانشناختي رجهان و کوششهاي گرم و تب آلوده

و  هان بينيز جاي ا، چونان گونهخوانيم. کارايي و توانمندي اسطورهآورده است که آن را اسطوره ميمي

دمي را رهنگي آفروي نيازهاي ديري توانسته است از هر ، تابدان جا بوده است که جهانشناسي باستاني

 ( 6: 1372 ،)کزازي نسان پاسخ دهدي جهان و ا، به پرسشهاي او دربارههابرآورد؛ و در درازناي هزاره

ا برخي ر« آشينا » ي ، واژهدهندهاي قديمي اجداد ترکان را به گرگ نسبت ميدر اساطير و افسانه   

هاي مذهبي . از عادتباشدنصد خانوار ترك شمال چين ميي پااند و نام اتحاديهبه معناي گرگ دانسته

زرگان ها و بي خانترکان پرستش ارواح نياکان و پرستش روح آسمان بود. پرستش ارواح نياکان ويژه

ا نيز رها هي ترکان بود. در ضمن ترکان کو( آيين همهبود ولي پرستش روح آسمان )تانگري، تنگري

 . پرستيدندمي

حافظ « يي الهه اوما» يکي  ،کان چند خداي ديگر نيز وجود داشتهاي ترر و افسانهدر اساطي    

مقدس  يکنهمها و سرچشمه ها و احافظ ارواح در کوه« ايدوك » ب و حافظ خاك و آ« يرسو»اطفال، 

 (72: 1366، ) گليبود.

 اساطير ترکمن ها

 :ارکنه گون -1 

هاي ر کوهدي ارکنه گون است که داستان گم شدن قوم ، اسطورههاي ترکاناز مشهورترين اسطوره   

صر با ، معا، نسل پنجم اغوزخانست. ايل خانارکنه گون و بازگشت موفقيت آميز به سرزمين پدري ا

ه رفتصورت نگ جنگي ها هيچگونه برخورد نظامي وغوزها و تاتار، تا اين زمان بين اسيونچ خان تاتار بود

. قيان آيدر مياتار دکند و زن و فرزندان ايل خان به اسارت تا نابود مير ها. سيونچ خان تمام اغوزبود

 وبه کوه  ر کردهزن و فرزندان از اسارت تاتارها فرا فرزند ايل خان به همراه پسر عموي خود نکوز و

فراوان  شکار درختان ميوه و هاي فراوان وهاي پر آب و چشمهاي رسيدند که رود. به جلگهتنددشت رف

ا رن منطقه آ، نام کردندهاي خود و در بهار از شير آنها تغذيه مي. آنان در زمستان از گوشت رمهشتدا

 .(ز استي کوه و گون به معناي صحرا و محل سر سبرهمگون گذاشتند ) ارکنه به معناي کارکنه
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عداد تن از نظر ايناگفتند که . فرزندان قيان را قيات ميا ماندند و فرزندان زيادي آوردندآنان در آن ج

عني مقيان به )فتند. گميلقان اي دوراي نکوزلي و عده، فرزندان نکوز را عدهزيادتر از اوالد نکوز بودند

ند شدمي ، چون فرزندان ايل خان مانند سيل روانشودکه از کوه سرازير مياست اي سيل و چشمه

 .(قيان است آنان را قيان گفته که قيات جمع

 ورولتايقعد از آن ب. داد زيادي طايفه و تيره پديد آمد، تعر آنجا به مدت چهارصد سال ماندهدآنان     

که ت عي اس، گفتند که ما از پدرانمان شنيديم که در بيرون از کوه جاي وسي)مجلس( تشکيل داده

ت بازگشاه ند ري هرچه گشت، ول. به آنجا برگرديم، همه موافقت کردنديورت ) سرزمين ( پدرانمان بود

، آهن يمشن کناي است که آهن دارد، اگر آنجا آتش رو. يك آهنگر گفت که در اين کوه منطقهنيافتند

 . شده ما راه عبور پيدا خواهيم کردذوب 

ار روشن ر مجاور غغال و هيزم را دادند و دزطبق دستور آهنگر به تمام افراد ايل دستور جمع آوري    

ن پدري رزميه، به سو بدين ترتيب راه عبور را يافت کوچك ساختند کردند و در هفتاد نقطه پل هاي

تدا خان ن اب، به روي آگرديد که آهني را در آتش گداخته ها رسمن پس در بين اغوزبازگشتند. از آ

، رکند. )گيردهند و عيد مين کار را انجام ميکوبد، سپس بقيه افراد ايل هم ايمي بزرگ باچکش

1383 :105 – 104) 

 اسطوره پيدایش:-2

ر اين د. گالن استو، تکه و گي پيدايش اقوام يموت، افسانههاهاي قديمي و حماسي ترکمناز افسانه   

 قاضايتشکارچي خود ها از شوهر ، هر کدام از زندي سه زن داشته و در ايام حاملگيداستان مر

ومش شکاري دد و براي زن آور. شوهر براي زن اولش قوچ کوهي را شکار کرده ميکنندگوشتي مي

، سومش آورد و براي زنن را براي زنش ميه و جگر آکند در نتيجه گرگي را شکار کردپيدا نمي

براي  ر خودپسران زنان از شوه . هنگام تولددآور، کشته ميآبي رنگ که در ضمن لنگ بوده دگوسفن

ر ترکمن که د يوچ کوهق) .کندب ميل نام تکه را انتخا. شوهر براي پسر اوکنندها تقاضاي اسم ميآن

. وي کنديمخاب ا انتر( و براي فرزند دوم نام يموت و براي فرزند سوم نام گوگالن شودتکه ناميده مي

ها الننسل گوگ موت مردماني شجاع و دلير وي، نسل مردماني با فکر و هنرمند هاگويد که نسل تکهمي

 (290 – 293: 1366، لي)گ. يشه خواهند شدمردماني عاشق و شاعر پ
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 خورشيد -3

يا خيزد و در درمي نزد مردم گيالن و مازندران در مناطق ساحلي خورشيد به اعتقاد مردم از دريا بر   

زمين يا زير به ظلماتخيزد و خورشيد از ظلمات برمينيز کند و نزد برخي از مردمان ترکمن غروب مي

 .(258: 1383، لزنرود )هيمي

 آتش -4

، روح اجاق ، آتش،نهاآ اند. بنا به اعتقادها آتش را حامي خانواده و سرزمين تصور کردهاز تركاي عده   

 ش گناههاي ترك آب ريختن بر روي آت. در بين تعدادي از خلقآتش و پدر آتش داشته استمادر 

 .(38: 1381، شود )سيدافمرده ميش

 قورد:-5

ي که در دوره . لکن از آنجاييکار برد دارد« گرگ و کِرم  » شکل، هم اکنون در دو ي قوردواژه   

ا ت. ستها زياد ا، نقش آن در اساطير و افسانهزبان بوده هاي مهم خلق هاي ترك، گرگ از توتمتوتميزم

 زدند تاي مريض از بازوي گرگ استفاده کرده و آن را به مريض ميچند سال پيش براي معالجه

 . ر اين بود که صورت گرگ مبارك استاعتقاد ب. اش را باز يابدسالمتي

در  کند. نقش گرگي انسان ظاهر شده و او را راهنمايي ميان دده قورقود گرگ به مثابهدر داست   

ان وغوزخهاي گذشته به قدري است که حتي زماني که در صبحگاهان شعاع آفتاب به چادر اداستان

هم گرگ  وغوزا. در داستان آيداي بيرون ميکبود و نقره ، با موهايافتد از درون شعاع گرگي بزرگمي

جود ووير سر گرگ طاليي ها تصتورك ؛ حتي در پرچم گوگها استدوي تركخاکستري راهنماي ار

 . داشته است

 . (176 – 177: 1386، )چايلي شودهاي ترك جايگاه مخصوصي به گرگ داده ميدر اساطير خلق

اي و لهبات قبيبازتاب نوع زندگي اجتماعي، تعصبگوييم فولکلور ترکمن توانيم بنابراين تعريفات مي

عناصر در ادب ترين و ناب ترين يکي از قديمي که باشدمي هايي است که بر آنان روا شده است،ستم

نها ي جديد مردم شناسان از داخل و خارج به کاوش در فرهنگ عامه ترکمعاميانه است. در دوره

ان و گرفت و برگرفته از زندگي دامداري آنمي ن معموالً شبها انجامهاي کودکان ترکمياند. بازپرداخته

 ترس از طبيعت و دشمنان بود.
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 ادبيات ترکمن و معرفی شاعران   2- 9 -1

م با شته باشيچنانچه نگاهي به موقعيت ادبي ترکمن هاي ايران از ابتداي قرن بيستم تاکنون دا   

بل توجه يت قام که کارهاي انجام شده چه از نظر تعداد و چه به لحاظ کيفيبانظري اجمالي در مي ي

ر ، سير تطوا بودهي ميراث ادبي مشترك ترکمنهاي قرن حاضر در برگيرندهين دهه. نخستباشدمي

ليچ، قسکين متداي قرن بيستم همچون ي تأثير گذاري شعراي انتهاي قرن نوزده و ابخود را در سايه

 . دهدو ... ادامه مي ، کمينهمالنفس

ر گذاري با تأثي هاي ايران در قرن بيستمي ادبيات ترکمنهاي ترقي و پيشرفت همه جانبهپله اساساً   

 ني گفتمکتب و اصول بودند و حرفي برا داراي ر و ادبکه هر يك در عالم شع ،اي ياد شدهشعر

ريخ نويسان و ، تاشاعران، نويسندگان( در گذشته تمام 6: 1379ات، نوربداشتند، به دست آمده است )

يات غني ا ادببديکي ؛ به اين دليل آشنايي نزنستندداسواد ترکمن زبان فارسي را ميبيشتر اشخاص با

خيام، ر، عملخيرا. بيشتر اين اشخاص از شاهنامه فردوسي گرفته تا آثار ابوسعيدابوفارسي داشتند

. گفتندر ميکردند و حتي به زبان فارسي شعالعه مي، حافظ و ... را مط، سعدي، جامينظامي، عطار

ي ي درسهاکتاب يهاهکارهاي ادب فارسي همواره در زمر، ديوان حافظ و ديگر شهاي گلستانکتاب

شنا آرکمن ت. در اينجا خوانندگان گرامي را با بنيانگذاران ادبيات مدارس خاور زمين بوده است

 :سازيممي

 مختومقلی فراغی-1

ان عاصر ايرمگر فرهنگ قوم ترکمن است و چنان عظمتي دارد که در ادبيات قلي فراغي احيامختوم   

 . انداسان از او به نيکي ياد کردهنمود يافته است و بسياري از بزرگان و شرق شن

رق گنبد شه.ق از تيره ي کرکز در شمال  1153، م 1733مختوقلي فراغي در سال  ،فتهشاعر شي   

، م 1790اريخ وفات شاعر را در سال . تچشم به جهان گشود «گينگ جاي»نام  هکاوس در محلي ب

 (6: 1379، اند. )شادمهرر کرده( ذکق.ـه 1210)

قلي نوشته تومهاي مختومقلي و مخدومقلي و ماخهاي چاپ عشق آباد به شکلنام شاعر در ديوان   

اين تفاوت ناشي از نزديکي مخرج  البته .قابوس به شکل مختومقلي آمده است شده و در ديوان چاپ

ي شير . مختومقلي در ترکستان در مدرسه(47: 1379است )فداکار،  يترکمن ندر زبا« تاود »حرف 

. عصر گرددگيرد از آنجا به زادگاه خود اترك باز ميغازي علوم ديني و ادبيات شرق را فرا مي
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لمانان را تنها راه نجات ترکمن اتحاد مس . شاعر نازك خيالمرج بودمختومقلي عصر اغتشاش و هرج و 

  .(14 – 15: 1377سارلي،  داند )کت ميفالکت و آباداني ممل از فقر و

م ر شده ناأثها متاز آن ها و دواوين شاعران بزرگ فارس و ترك کهفراغي در اشعار خود از برخي کتاب   

ي مداين و ، قصيدهاهنامه فردوسياست. از جمله قرآن کريم، قصص االنبياء، بوستان سعدي، شبرده

ام برده ثار را ناحب آ... و گاه فقط صلي و ساقي نامه )بخشي از ديوان نوايي( وچهار ديوان و ميزان االو

 ... مولوي و بر و فضولي وبا ، حافظ و ظاهرالدينالخيرابوسعيد ابي، عمرخيام ،است مانند نظامي

 تاب گورديم فتر الر ايچنده بير کِدِ

 ر صص االنبياء آدلي يارانالقِ                                                  

 اوقيب ايديم اول سعدي نينگ بوستاني  

 اني ه عجب خاقاني نينگ ديوگورنِ                                                  

 ايستار من شاهنامه ساقي نامه ني   

 ولسام رالن سليمان بمر بِ مالك عُ                                                   

 (36: 1372،مختومقلي ديوان)

يشتر ست. باصيخميان مردم داراي محبوبيت ، در اشعار اين شاعر شوريده، سينه به سينه نقل گشته   

اري جمردم اه افو رب المثل درو به عنوان ض بوده عام لحاظ ظرافت و لطافت زبانزد خاص و ، بهاشعار او

 . است

ي نهه او آييکمختومقلي فراغي را به جام جم تشبيه کرده است چرا  ،پرفسور برتلس از مستشرقين   

 . لي احساسات و ادراکات يك ملت استنمايان ادبيات ترکمن و تج

ش در کتاب ده و، مختومقلي فراغي را ستوسي شخصيت علمي و فرهنگ اقوام تركتولد ضمن برربار   

 لي داردومقختم: از ميان اقوام ترك اين تنها قوم ترکمن است که شاعر ملي چون نه آورده استاينگو

 .(13: 1379، شادمهر)

( را وارد ترکمن شعر ملي قوشغي يا قوشوق )دو بيتي : مخدومقلي در شعرگويددکتر جواد هيئت مي   

نامي مجار با بررسي و  احامبري زبان شناس و سيرمينيوس و. آگفتکرد و به زبان مردم شعر مي
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ي کاملي از : در زبان و شعر مخدومقلي نمونهنويسداي که روي اشعار مخدومقلي داشت ميمطالعه

 .( 185: 1379، ترکمن است )فداکار هاي خالصلهجه

امي و ، جحافظ، فردوسي، نظامي، او را در رديف شاعراني چون سعدي مخدومقلي دوست دارد    

نين چ« ولسام سان ب» شعر . او در ر و ... به حساب آورده شودي، ابوسعيدابوالخيمولوعارفاني چون 

 :گويدمي

 ابو سعيد عمر خيام همداني 

 فردوسي نظامي حافظ پرواني                                          

 جالل الدين کبي جامي النامي    

  ن هم سان بولسامگ يانينده مِآالرنين                                          

: 1372مختومقلي،ديوان)                                                                                       

269) 

ده عظيم خاص آورتبا تکريم و « بخيشله بيزني » اسامي ائمه بزرگوار و پيشوايان ديني را در شعر    

 . کندآنان و فداي راه آن بزرگوار معرفي مياست و خود را خاك پاي 

 م   مختومقلي آيدار من خاك پايِ 

 امام الر يولوندا جاني فدايم                                             

 م کلب گدايم     مينه بنده يِ کِ

 يا عباس عليه بخيشله بيزني                                             

 :ترجمه

 . پاي امامان و فداي راه آنان هستم: من خاك گويدختومقلي ميم

 . هستم به خاطر عباس ما را عفو کن هستم و گداي کوي او اي عاجز و درمانده بنده

شعرا و  يمختومقلي فراغي در اشعار خود از داستانهاي عاشقانه و عارفانه که ساخته و پرداخته  

به اين  توان؛ از آن جمله مين مقصود خود سود جسته استراي بيا، باندگويندگان فارس و عرب



 

27 

گلشاه و داستان معروف شيخ  ؛ ورقه وکرد: فرهاد و شيرين، وامق و عذرا، ليلي و مجنونداستانها اشاره 

 . براي نمونه :صنعان

 ه هي        دِي دير منزليم صحراگوزوم ايچره يار غم

 صه دير دونميشيم فرهاده هيپوشيشم غم غُ  

 .مانمد ميغم و غصه است و به فرها: در ديدگانم غم يار است و موطنم صحراست و پوشش من رجمهت

 وغلي اونوتماغيل       نگ آدم اُمجنون کيبي عشقه کويسِ

 تر آتش سوزاني بارديردوزخ اوديندان بِ 

وزان تر س شيد که آت: اي انسانها اگر مي خواهيد که در عشق چنان مجنون باشيد فراموش مکنيترجمه

 . از جهنم دارد

 ك اوزين قايغا اوالنسام          شيخ صنعان دِ 

 بلي کمين توز توپراغا دوالنسامشِ 

 .ما گرديا چون شبلي آواره ي بيابانه رو رومف، در اندوهي ژرف ترجمه : اگر چون شيخ صنعان
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Abstract  
This study and reflection of identity, ethnic Turkmen literature and social effects of 

body functions and their contemporary Persian literature course. This research works 

that have been investigated or are about the Turkmen people or intellectual and 

cultural life and scientific attention they have. And beliefs of the values, traditions 

and mythology of this particular nation has be. Rate reflection of how the 

classification and the most important work and goals of this project. Poets and 

writers with little people were familiar with literature and Turkmen. One of its 

causes can be historical Qzavthay Mghrzanhay knew that the robber and backward 

ethnic Turkmen depicts are.  
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