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Research background 

No Yurt-based study of Turkmen folk culture has been presented thus 

far. Of course, books and articles have been written in which folk 

literature has been investigated. For example, Goli, in his book A 

Survey of the Political and Social History of the Turkmen, outlines the 

spiritual elements such as language and literature, instrumentation, 

folk culture, and Turkmen mythology. Aman Qelich Shadmehr in the 

book of Songs of Turkmen Women has dealt with the songs of 

Turkmen mothers, women and girls, and their oral literature such as 

hoodies, tulips, and mourning letters. Ghobadi in his article "Tulips in 

the folklore of the Turkmen people" has considered tulips to express 

individual feelings (girls and newlywed) of the social life conditions 

governing the environment, and the attitude of individuals to the value 

and normative system of the governing society. 
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Objectives, questions, and assumptions 

Zolfaghari has published a book on the popular language and 
literature, popular culture into the material elements (tools, housing, 
foods, clothing, jobs and livelihood), and the spiritual elements 
(customs, religious, artistic, entertainment, folk literature, folk 
language, and beliefs). Based on this division, we examine the causes 
of forming these elements and their evolution in terms of time and 
their role in the culture of this people, and compare it with smokeless 
fire. Afterwards, we will show the role of these elements in advancing 
the novel to answer the following questions. 

1. What is the evolution of the prominent material and spiritual 

manifestations of the folk culture of the Turkmen people in the novel?  

2. What is the role and function of these elements?  

3. What causes and factors have been effective in the form and 

nature of these elements from the past to the present? 

Main discussion 

In Yurt, the material and spiritual elements are presented in an 

integrated way with precise details in the course of events of the story. 

The separation of these elements has been done in order to better 

understand the reader of the article and analyze it. These elements, 

which are influenced by the socio-cultural origin of this people, have 

changed in the course of the novel for various reasons, the traces of 

which we see in the whole work. These developments in the 

traditional form of these elements such as housing, tools, clothing, 

customs, etc. have been inevitable. The climatic colors of the work 

along with these elements in shaping the elements of the novel such as 

character and characterization, scene and staging, space, time and 

place, and verisimilitude have all formed an effective novel and a 

realistic style for the author. The novelist, with Turkmen words, and 

the words of a climate that have an objective, tangible, and partial 
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burden, has introduced folk culture of the people. By presenting this 

lovely and historical novel, he has been able to attract the audience 

with this indirect culture through visual prose. In fact, by writing Yurt, 

the author has tried to transmit and protect this culture from 

destruction over time. 

In Yurt, the spiritual elements are presented in a more extensive 

way. The socio-cultural traditions and customs are at the forefront of 

these elements, which go back to the form of Turkmen life and its 

collective identity, and preserve its indigenous and ethnic identity. In 

the next stage, there are traditions that are consistent, like the clan 

element, weddings, and others. The novelist's attention to spiritual 

elements, especially ethnic customs, songs and oral literature, is not 

random but cleverly chosen. The material elements complement the 

spiritual elements and both serve the Turkmen socio-cultural identity 

and identity-building. 

Conclusion 

The socio-cultural origin among various causes in terms of inclusion 

in the emergence, formation, continuity, change, and transformation in 

the material and spiritual elements of this nation is highly effective. 

Causes and factors from within such as religion, language, and race 

are distinct from the outside. The environment (climate), the nomadic 

life form of the Turkmen nation, the livelihood and economy, life in 

the unprotected desert, the tendency to centers of power, the readiness 

to defend against invading tribes and being influenced by other tribes 

are also significant. In the past, the primitive way of life, and the 

nomads and useless wars have caused less attention to knowledge, 

emergence, and spread of superstitions and cultural poverty in this 

nation. The causes of the evolution of these elements in the present 

age go back to the establishment of governments, forced housing, way 
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of life, urbanization, the passage of time, literacy, and the change 

mentality and communication. 

Today, due to religious, linguistic and racial differences from other 

Iranian ethnic nations, this ethnic nation has been able to maintain its 

identity with material and spiritual elements, mainly within ethnic and 

traditional aspects, along with its Iranian national identity, which is 

one of the irreplaceable roles of these identity-building elements. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0044 مهر و آبان، 04، شمـارة 9 سال

 پژوهشی ۀمقال

 
 یورتهای فرهنگ عامۀ قوم ترکمن در رمان جلوه

 

 3، فرهاد طهماسبی2لو، علیرضا نبی1پیشهمحمد دست
 

 (04/45/0044پذیرش:  22/02/0999)دریافت:  

 

 چکیده

وعات جذاب در شناخت عناصر مادی و معنوی لحاظ گستردگی حوزه از موضفرهنگ عامه به

منزلۀ یکی شناسی مهم است. قوم ترکمن نیز بهشناسی و روانشناسی، مردماقوام و از نظر جامعه

ها معلم هاست. میرکاظمی که سالاز اقوام ایرانی دارای جذابیت بسیاری در تنوع این جلوه

المعارفی از این عناصر را در یورت ۀت، دایرباری از تجربیاصحرا بوده با کولهروستاهای ترکمن

بندی آن و ای به استخراج این عناصر و دستهشیوة کتابخانهگرد آورده است. در این پژوهش، به

پردازیم. از نتایج این پژوهش، تقسیم فرهنگ ها میتوصیفی به بررسی آن ـ با روشی تحلیلی

منزلۀ ذشته خاستگاه اجتماعی ـ فرهنگی بهعامۀ ترکمن به عناصر مادی و معنوی است که در گ

عالوه، علل و عواملی ساز مؤثر بوده است. بهعامل مهم، بر شکل و ماهیت این عناصر هویت
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های جواری با اقوام و سیاستچون مذهب، زبان و نژاد از درون، و محیط زیست )اقلیم(، هم

ها، قرن اخیر، با استقرار دولت های ایران و روس، از بیرون نیز بر آن مؤثر است. دردولت

اسکان اجباری، ایجاد ثبات و امنیت، سواد، گذر زمان، تغییر تفکر و ارتباطات دگرگونی در 

عالوه، رنگ پردازیم. بهها نیز میآن شود که به بررسی و نقششکل این عناصر تسریع می

برد عناصر می است به پیشگرای آن که برآیند این عناصر و رنگ اقلیاقلیمی اثر و سبک واقع

نمایی کمک پردازی، فضا و واقعیتپردازی، صحنه و صحنهویژه شخصیت و شخصیترمان به

 شایان کرده است.

 یورت، ترکمن، علل، تحول، نقش، عناصر مادی و معنوی. های کلیدی:واژه

 . مقدمه1

برد. در ایران کار را به 2م واژة فولکلور 0885در سال  0نخستین بار آمبرواز مورتن

انتشار داد  سخنای مفصل در مجلۀ صادق هدایت آن را فرهنگ توده خواند و مقاله

آوری فولکلور یا فرهنگ عامه در قرن پانزدهم در جمع(. »95، ص. 0982)محجوب، 

صورت ها قبل از آن بهشد و مدتاروپا توسط رابله کشیش معروف فرانسوی انجام 

(. قلمرو فرهنگ عامه گسترده 250، ص. 0930االمینی، روح« )شدشفاهی نیز انجام می

توان تعریف کرد: نظر محققان در مصادیقش آن را چنین میرغم اختالفاست و علی

ها و ها، ترانهها، حکایات، افسانهها، افسانهبه مجموع آداب و رسوم، عقاید، عادت»

 و عمومی امری عامه فرهنگ(. »059، ص. 0984)رادفر،« شوداشعار عامیانه اطالق می

 و رسوم و روساختی جامعه مانند: آداب هایجنبه تمام و است مردم تودة به متعلق

ها، بایدها و نبایدها را ، دانستهاعتقادات ها،نجش ،اهسوگواری و هاآیین ها،سنت

 (. 20، ص. 0982)بختیاری، « گیرددربرمی
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شود. سنت در فرهنگ عامه یاد میهای شفاهی گاه از فرهنگ عامه با عنوان سنت

های کلیدی است. سنت تجربیات مردمان و مجموعه افکار، اعمال و از واژه

های احساسات و میراث مشترک زندگی اجتماعی یک گروه است که از نسل

دهند شامل هایی که فرهنگ عامه را تشکیل میگذشته برجای مانده است. سنت

، 0990)ذوالفقاری،  های گفتاری استسنت های رفتاری وهای مادی، سنتسنت

 (. 01ـ03صص. 

معنای اعم دارد که عناصر مادی و معنوی رابطۀ نزدیک با محیط زیست یا اقلیم به

تری دارد که به بررسی آن از گذشته تاکنون نیز بعضی از این عوامل نقش مهم

 پردازیم. می

تری های جزئیشاخهشود و هر کدام نیز فرهنگ عامه شامل دو بخش کلی می

. عناصر مادی: شامل ابزارها، مسکن، خوراک، پوشاک، مشاغل و معیشت، 0دارند: 

ها، های مذهبی، هنری، سرگرمیشامل آداب و رسوم، آیین. عناصر معنوی: 2

 (. 08 ص.ادبیات عامه، زبان عامه، باورها، عقاید و ...  )همان، 

اخت این سرزمین، اقوام آن و درک بررسی این فرهنگ و عناصر سازندة آن در شن

بهتر ادبیاتشان نقش بسزایی دارد. حفظ این میراث ارزشمند میرکاظمی را واداشت که 

های مادی و معنوی به رشتۀ تحریر درآورد. یورت را با نثری تصویری و غنی از جلوه

در دو بخش جداگانه و  ها راما نخست به استخراج شواهد پرداختیم. سپس آن

بندی کردیم. به نظر ما نخست، نام عناصر مادی و معنوی دستهناپذیر از هم بهتفکیک

منزلۀ عامل مهم بر شکل و ماهیت این عناصر مؤثر بوده بهفرهنگی  ـ  خاستگاه اجتماعی

نظیری شده که توانسته است این قوم را در گذر زمان از و سبب یکپارچگی قومی کم

ساز سبب استحکام و استمرار قومیت ناصر هویتمخاطرات مصون بدارد. نقش این ع
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بر این، علل و عوامل دیگری از درون و برون بر این عناصر است. عالوه ترکمن شده

 پردازیم. ها نیز میند که به بررسی آنساز مؤثرهویت

ای است و با شیوة تحلیلی ـ توصیفی به روش کار ما در این پژوهش کتابخانه

پردازیم و به سؤاالت زیر ای یورت میصفحه 991ستخرج از رمان های مهبررسی داد

 دهیم:پاسخ می

های برجستۀ مادی و معنوی فرهنگ عامۀ قوم ترکمن در رمان . سیر تحول جلوه0 

 چگونه است؟

 . نقش و کارکرد این عناصر چیست؟2 

ه . چه علل و عواملی در شکل و ماهیت این عناصر از گذشته تاکنون مؤثر بود9 

 است؟ 

 . پیشینۀ پژوهش2

تاکنون پژوهشی براساس موضوع ما ارائه نشده و این تحقیق از این نظر بکر است، ولی 

ها و مقاالتی نوشته شده که هر یک از نویسندگان دربارة فرهنگ عامۀ قوم ترکمن، کتاب

 شود:ها اشاره میترین آناند که به بعضی از مهمبا زاویۀ دید خود بدان نگریسته

در  هاسیری در تاریخ سیاسی و اجتماعی ترکمن( در کتاب 0933. گلی امین )0

ها تا زمان نگارش کتاب، به بحث صفحه و شش فصل، به تاریخ سیاسی ترکمن 905

شان چون زبان و ادبیات، ساز و آواز، فرهنگ عامه های ترکمن و به عناصر معنویطایفه

 رهنگ این مردم ارائه کرده است.و اساطیر پرداخته و اطالعات جامعی از ف

-به ترانه های زنان ترکمننغمهنام ( درکتابی مختصر به0911قلیچ ). شادمهر امان2

-ها و سوگها نظیر هودی، اللههای مادران، زنان و دختران ترکمن و ادبیات شفاهی آن
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بندی ا دستهها و ... پرداخته و ادبیات شفاهی و منظوم آنان را از نظر قالب و محتونامه

 کرده و به نگارش درآورده است.

بازتاب باورهای عامۀ دو قوم گوکالن و »( در مقالۀ 0999فر و جالیریان ). وحدانی9

اند که باورهای عامۀ دو قوم مذکور به این نتیجه رسیده« یموت در رمان آتش بدون دود

ط به زندگی و . باورهای مربو2. باورهای فلسفی و اساطیری، 0دسته شامل:  0در 

شماری و هواشناسی عامه قرار . گاه0. باورهای طبی و درمان عامه، 9مراحل آن، 

 گردد.گیرد که ریشۀ این باورها به دین، اساطیر، فرهنگ ایرانی و خرافات برمیمی

پرخوانی و ذکر خنجر: بقایای اعتقادات کهن در »( در مقالۀ 0993. تقوی عقیل )0

به این نتیجه رسیده که آیین پرخوانی و ذکر خنجر از  «صحراهای ترکمنترکمن

 های ماقبل اسالم مثل شمنیسم، فرهنگ ایرانی و تصوف تأثیر پذیرفته است. آیین

خوانی در میان سنت مطالعۀ دِسان»( در مقالۀ 0991نسب آرمان ). گوهری5

انه و ایران به این نتیجه رسیده که این سنت تشابهاتی با فرهنگ آسیای می« هاترکمن

 موسیقایی سنت دهندگانانتقال و مجریان عنوانبه باغشی و باغشیدِسان نۀپیشی»دارد. 

 (. 220، ص. 0991نسب، )گوهری« رسدمی «هابَخشی»به گری، شعریِ شفاهیِ باغشی

نتیجه گرفته که در « الله در فولکلور قوم ترکمن»(، در مقالۀ 0983. قبادی علیرضا )3

 شرایط از )دختران و نوعروسان ترکمن(فردی  احساسها بیانگر انه اللهسطح فردگرای

 به افراد نگرش نوع بیانگر جمعی لحاظبه و پیرامون محیط بر اجتماعی حاکم زندگی

 اجتماعی است.  محیط بر حاکم هنجاری و ارزشی نظام

شواهد مستخرج ما به درک موضوعاتی که در تحقیقات باال تأکید شده است کمک 

تر از آن، به بررسی سیر تحول عناصر مادی و معنوی، علل و عوامل مؤثر بر کند. مهممی

 پردازد.آن از گذشته تاکنون و نقششان نیز می
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 . میرکاظمی و یورت3

اثر در حوزة داستان، رمان و  92گرگان است. تاکنون  0920سیدحسین میرکاظمی زادة 

( 0912) یورت( و 0959) گندم شورا(، 0959) آالمانفرهنگ عامه به چاپ رسانده که 

 از آن جمله است که رمان اخیر برندة جایزه ادبی گردون و رمان سال شده است. 

دربارة قوم یُموت در اواخر قاجار و دورة  یورتموضوع رمان عشقی ـ تاریخی 

طوایف بنابه نوشتۀ وامبری »پهلوی اول در دشت گرگان، گمیشان و استرآباد است. 

، تکه ،ساریق ،ریسالا، راق، لییآل ،ارساری ،ریچاود :شوندتقسیم می دسته 9ه ترکمن ب

کنند و . سه طایفۀ اخیر در ایران زندگی می(035، ص. 0933گلی، « )یموت و گوگالن

ها به دو شاخۀ کلی جعفربای و یموت»دو طایفۀ گوکالن و یموت در استان گلستان. 

 طایفه، دوازده از یموت مرکب طایفۀ» (.010همان، ص. « )شوندآتابای تقسیم می

 بدرا، جی،دوه داز، یلقی، آتابای، جعفربای، :از اندعبارت که هستند اُبه و تیره چندین

، 0910شریف کمالی،  و خانقاه )عسگری« قان یَخمَز قوجق، ایگدِر، ایمِرکوچک، سلّاخ،

ازی عشق آبای و خوبی از عهدة ارائۀ دو موضوع موبه یورتمیرکاظمی در (. 59ص. 

آنابخت و موضوع اجتماعی ـ سیاسی قوم ترکمن در ارتباط با مردم منطقه و در تعامل 

 با دولت قاجار، پهلوی و سیاست روسیه برآمده که از نقاط قوت کار اوست. 

ها و آداب رسوم اجتماعی ـ فرهنگی قوم ترکمن به سنت یورتبخش بزرگی از 

بوی ترکمنی، مذهبی، اساطیری، واین عناصر دارای رنگپردازد که بسیار متنوع است. می

ای و کوچندة این قوم در خصوص متأثر از شکل زندگی طایفهخرافی، ایرانی و به

صحراست که عمدتاً خاستگاه اجتماعی ـ فرهنگی و حفاظ ترکمنگذشته در صحرای بی

قـاپو کـردن ـهسیاسـت تختاقتصادی دارد. با سکونت اجباری در دورة پهلوی اول با 

(، تحدید مرز آهنین توسط شوروی سابق )روسیه( و 0904)عشـایر توسـط رضاشـاه 
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با کاهشی  ترکمنرواج زنــدگی ماشــینی جمعیت عشایری ملی اعالم کردن مراتع و 

بر آن شد و سبب تغییر در شکل زندگی کوچنده و تغییر معیشت مبتنیجدی مواجه 

(. این عوامل در ماهیت و شکل بسیاری از عناصر 0981؛ مطلبی، 0994)آنامرادنژاد،

به زندگی ثابت و  مادی و معنوی این قوم تأثیر گذاشته و سبب تغییر در زندگی کوچنده

پیدایش مفاهیمی چون مالکیت زمین، مسکن و اهمیت کشاورزی شد. یورت به خانۀ 

و پرزادی رنگ؛ نقش طایفه چوبی، سیمانی و آجری تبدیل؛ نقش اسب و شتر کم

تر سابقه خانواده کاسته شد و مزدوری )کار برای غیر( در قوم ترکمن ظهور کرد که پیش

بیان دیگر، با افول خاستگاه اجتماعی ـ فرهنگی تحول در شکل عناصر مادی نداشت. به

 شد.  رنگو معنوی رخ داد و نقش این عناصر کم

 . عناصر مادی 2

مسکن، ابزارها، مشاغل و معیشت است با شواهد  عناصر مادی که شامل غذاها، پوشاک،

شکل ، عناصر مادی و معنوی بهیورتاند. در و جزئیات متنوع و گسترده ارائه شده

 گیرد. ها صورت میها از هم جهت شناخت دقیق آنغیرمجزا مطرح است که تفکیک آن

 . انواع غذاها1ـ2

ها در مراسم مختلف وة کاربرد آندر رمان، انواع غذاها با جزئیات و ترکیب، طبخ و نح

است. غذاها از عناصر مادی و  ها برجستهذکر شده که صبغۀ اقلیمی، زبانی و قومی آن

خصوص مراسم عروسی، ها و آداب و رسوم بهاز نظر نقش با عناصر معنوی چون سنت

 ترین تغییر در شکل غذاها تاکنون رخ داده است.اند. کمها و اعیاد عجینجشن
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چوربا )شوربا( و  : برنج با گوشت و روغن فراوان؛. چکدرمه یا چخدرمه1ـ1ـ2

شیرینی؛ ماهی چای سبز؛ دِرتی؛ نان قاتلمه و اکمک؛ پَتیر: نان محلی؛ کولچ: نوعی نان

 بورک.برون؛ بالیقناوزو

عایشه نه چوربا پخته بود و نه نان و چای سبز سر سفره گذاشته بود. گوشت بیبی»

  9(.02، ص. 0995)میرکاظمی، « رخ کرده بود و یک دیگ هم چکدرمهسود، سنمک

برون مثل نِزمی از سطح جوشان طعم اشتهاآور چکدرمه با گوشت ماهی اوزون»

های قاتلمه )نان روغنی ضخیم( و اکمک )نان روغنی نازک( سر خاست. نانغذاها برمی

 (.080)ص.« سفره بود

  (.85)ص.« شت، ماهی را الی خمیر پخته بودعایشه غذای بالیق بورک هم دابیبی»

نمایی رمان برای از آن جایی که رمان بازتاب زندگی است غذا توانسته در واقعیت

ای ایفا کند. توصیف انواع غذاها با واژگان ترکمنی و جزئیات مخاطب نقش سازنده

یات دقیق، طرز پخت، نقش و کارکرد آن در مراسم از تبحر نویسنده در ارائۀ جزئ

کند؛ موضوعی که سبب تمایز می فرهنگ عامۀ ترکمنی و از مشاهدات دقیق او حکایت

این اثر از سایر آثار مشابه است. ذکر غذاهای متنوع با اسامی ترکمنی و جزئیات دقیق و 

 است.  آتش بدون دودبا  یورتهای عینی از تفاوت

 . پوشاک2ـ2

بینیم که ترکیبِ رنگ، تنوع، ترکمن می های اقوام را در زنانیکی از زیباترین پوشش

به سن، نوع کاربرد آن  نظیر است. لباسبرش، شکل، اجزای مختلف و زیورآالت آن کم

دوزی دوزی و سکهدر خانه، بیرون از آن و کار بستگی دارد که از هنرهایی مانند سوزن

ی، اقلیمی و برخوردار است. لباس ترکمن از خاستگاه اجتماعی ـ فرهنگی، قومی، زبان

ها برجسته و در مراسم عروسی اقتصادی تأثیر پذیرفته است. تنوع رنگ قرمز در لباس
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شود. تغییرات در شکل لباس ترکمن عمدتاً در محیط تری از آن ذکر میجزئیات دقیق

 رسمی و اداری رخ داده و در زنان، لباس سنتی کماکان با قوت رواج دارد. 

 . پوشش زن و مرد1ـ2ـ2

 (.09)ص.« بندش را به دور سر و روی یالِق )روسری( بسته ... بودعایشه پیشانیبیبی»

عنوان اش بهتاج گل دستار تاخورده و سفیدرنگی را در باالی پیشانی چروکیده»

 (.043)ص.« بند( گره زده بودآلیندانی )پیشانی

اسش هایش گوشوارة زرین مدور با نقش ماه آویزان بود. زینت لببه جفت گوش

یقه( بود که در قسمت باالی یقه درست چسبیده یاکا )گلقپه، گل یقۀ طالیی گول

یقه روی پوست عریان گردن به زیر گلو سمت راست قرار داشت و قوسی از گل

 (.041بود )ص.

چینِ کودکان، بُرُوک )کاله دخترانه( دختران، آلیندانی زنان، چارقدها، شمشیر، عرق»

 (.923)ص. « سر چارقد( را درید ها )انتهای یکیاشماق

دار قرمز رنگ و تنبان گشاد نیلی ... پوست سیاه، پیراهنی فراخ آستینآبای با کاله»

 .(52)ص. «سوار بر قرقی بود

چین سرش پوست ترکمنی( هشترخانی را روی عرقپنگ( وقتی تیلپاق )کاله»)

 (.25)ص.« دار بودگذاشت ... جذبهمی

در مراسم عروسی و در سایر مراسم ذکر شده که وجه پوشش مرد و زن ترکمن 

با سایر آثار است؛ پوشش زنان با یالق، باشماق، آلیندانی، دون، بروک، و  یورتتمایز 

چود، و پوشش مردان با انواع کاله، پیراهن فراخ، قبای بلند، خرقه و تنبان گشاد است. 

اصر متنوع و جزئی اقلیمی و غنای این اثر از نظر واژگانی، زبانی، ادبی، سبکی و عن

که  آتش بدون دودتر از همه ارائۀ تصویری آن به اشکال متعدد در مقایسه با رمان مهم
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پردازد دهد و به جزئیات دقیق نمیتوصیف کلی، محدود و سطحی ارائه می

را با جمالت قصار،  آتش بدون دودنظر میرعابدینی، ابراهیمی بهبرانگیز است. حیرت

پروری و خوارسازی مردم های سیاسی ـ تاریخی، قهرمانیرطبیعی، تحلیلمکالمات غ

ای که به ادعای نویسنده قرار است تاریخ خلق ترکمن باشد، در قصه»نابود کرده است. 

ربط، حرکات گسسته، جمالت حکیمانۀ تئاترهای مرکز شهر مانده است. اما حد اعمال بی

 (.589/ص.0، ج.0991)میرعابدینی، « دهددست نمیها بههیچ سندی از زندگی ترکمن

 پردازیم:کنیم و به تحلیل آن میدر ادامه شواهدی از دو اثر ارائه می

« رسیدنظر میوارو به های سیاهکاسهشان در سیاهی شب مثل قواره هایورت» 

  (.08)ص.

 را از جا کنده و حدود های البرزکوه، انگار صحراغبار خورده و بیهوای باران

در آسمان از این  قوش صحرایینشانده بود.  اُمچلیدویست متری جنوب ساحل 

ها )نوعی خار که در صحرا یاناقبود.  خیسخورد. زمین سو به آن سو چرخ می

 . (20بودند )ص. ترروید( که نوکشان از گرما سوخته و زرد شده بود هنوز می

، 0990)ابراهیمی،  «یک سینی بزرگاند مثل بزرگ ساخته یک اوبهیک شبه »

 (.008ص.

)همان،  «یک میدان جنگ متروک، یک کشتارگاه بزرگشده بود مثل  بروناینچه»

 (.981ص. 

اش را بر کالهک چادرها از خط افق باال نیامده بود و نور نارنجی خورشیدهنوز »

« ها جلوی دهان را با چارقدهای گلدار پوشاندندزن(. »994)همان، ص. « نینداخته بود

 (.009همان، ص.)
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توان بیان تصویری و نمایشی، جزئی و دقیق در این چند مثال و در اغلب شواهد می

که گیرد دید، درحالیمیرکاظمی را با واژگان اقلیمی که از مشاهدات او نشئت می

سالی در گنبد گذارنده ابراهیمی که بومی این منطقه نیست و فقط سالیانی را در میان

شواهد اندک  کند.ها را ذکر میاصطالح شنیدهتصاویر غیرخالق و بهاست، توصیفاتی و 

با واژگان اقلیمی و عناصر مادی و معنوی  یورتاست؛ در  یورتما بیانگر تفاوت آن با 

آتش بدون که دهد. درحالیایم که برجستگی خاصی به اثر میدار مواجهو واژگان نشان

 بهره است.از این نظر فقیر و کم دود

 . مسکن 3ـ 2

خانۀ ترکمن یورت )چادر( بود که یورت عامه دارای اسکلت چوبی و نمدهای سیاه و 

ها ثروتمند خانۀ اُی )چادر سفید( سکونت داشته است. بعضی از بایبای اُبه در آق

 تام( داشتند.چوبی )ایاقلی

د ها( طراحی شده بوها )دهاین شکل مسکن برای زندگی کوچندة قوم ترکمن در اُبه

کرد و آسانی یورت را بر شتر و ارابه بار میکه ترکمن بعد از هجوم دشمن غالب، به

شد. از دورة پهلوی اول با اجبار قانون اتحاد سرعت در صحرای گسترده متواری میبه

 شکل، تغییرات گسترده در آن رخ داد که در انتهای رمان منعکس است: 

های آجری سفیدرنگ ها، خانهی یورتآبای در بازگشت از ترکمنستان( به جا»)

 (.991)ص.« دواتاقه با ایوان و بام شیروانی دید

 . یورت )آالچیق(1ـ3ـ2

بار تودة مردم با جزئیات دقیقش از وارستگی و سادگی زندگی یورت مسکن سبک

حکایت دارد که شاملِ رنگ، اسکلت چوبی و اجزای آن است که با شکل زندگی 
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تصادی ترکمن سازگار و عنصر مکان و زمان، فضا و اجتماعی ـ فرهنگی و اق

 نمایی رمان را دوچندان کرده است. واقعیت

 تام. چادر سفید؛ چادر سیاه و ایاقلی2ـ3ـ2

اُی که با نمدهای نو و سفید پوشانده شده بود نام خانوادة پرزاد پنگ در یک یورت آق»

 (.00)ص.« و نشان داشت

اُی هشتاد، نودِ یورت اُمچلی مثل آن یکی یورت، آق یورت قدیمی و کهنۀ پنگ یکی از»

خصوص سرپِک )نمد باالی یورت( از دود اجاق سیاه شده نبود. تیرک و نمدهای آن به

 (.00)ص.« کرداُی )چادر سیاه( زندگی میبود ... خانواده پنگ در همین قره

بودند. سفرة بوری )بخش زنانۀ یورت( دخترها با ماما کنار اجاق سر سفره در آش»

 (.00)ص.« بوری )بخش مردانۀ یورت(مردان هم جدا در آشلیق

های آمد به بنادر روسیه خانهوبه مرور زمان، با ارتباط بیشتر با سایر ملل و رفت

صحرا ها رواج یافت که با اقلیم مناطق دریایی و مرطوب ترکمنچوبی روسی در ترکمن

ها که مکنت بیشتری از سایر اعضای قبیله ها در بایسازگار است. رواج این خانه

ها به مکان و عدم ها و دلبستگی بایداشتند سبب بروز اختالف و اعتراض در ترکمن

 کوچ شد:

ها تپه اولین آئول در خاک یموت بود که آرام و آهسته از زندگی در یورتگمیش 

نفس  جوشید و در هوای سنگینش گوییکه از کف زمینش از نموری گویی آب می

بندی های چوبی که بازرگانان هشترخان بستهلولید به خانهمرطوب صدها آبزی می

 (.10شده با خود آورده بودند، نقل مکان کرد )ص. 

بر رنگ اقلیمی، مسکن قوم ترکمن با انواع و اجزای دقیق آن توصیف شده که عالوه

صویر روشن از این عناصر ارتباط مستقیم با مکان و زمان داستان نیز دارد که در ارائۀ ت
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برد رمان کمک شایانی کند که به غنای اثر افزوده و در پیشسهمی برجسته بازی می

جای رمان توصیفات دقیق و جزئی، ملموس و عینی از مکان و کرده است. در جای

صورت کلی، به آتش بدون دودپردازی ارائه شده است. این موضوع در زمان و صحنه

 هاست:یدهسطحی و در حد شن

شده و تک ها چوبی خانهزد و از اینکه توی قشالق بیشتر آال از گومیشان حرف می»

 (.958، ص. 0990)ابراهیمی، « تک آجری

 ها )وسایل سفر(. ابزار2ـ2

شکل زندگی کوچنده و به زندگی فردی و به اسب و شتر مرکب محبوب ترکمن

تواند مسیرها مقاوم است و می اش وابسته بود. اسب اصیل ترکمنی بسیاراجتماعی

 طوالنی را طی کند. اسب و شتر هم نقش مرکب و هم نقش دوست را داشت. 

 . اسب1ـ2ـ2

 (. 00)ص.« آیددنیا میاعتقاد پنگ بود مرد ترکمن با اسب ... به»

هاست. امروزه نقش این حیوان پررنگ است و به جملۀ فوق اعتقاد همه ترکمن

شود. نقش اسب ترکمن را در مواجهه با انبوه گلۀ گاوها نمی دوانی محدودمسابقۀ اسب

بینیم که سوار و اسب با مانور دقیق توانستند از های بلند و تیز در مثال زیر میبا شاخ

 بان گاوها را برانگیخت: صدمۀ جدی محفوظ بمانند که تحسین گله

سب چست و ساقل! بارک اهلل! جوان! هر سوار جز این سوار و هر اسبی جز ا»

توانست از عهدة چنین پا نبود نمیوچاالک ترکمنی با نرمش حرکات سحرآمیز دست

 (. 14)ص.« مانوری برآید



 0044 مهر و آبان ،04، شمـارة 9 سال__________________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

42 

 

در رمان، مردم استرآباد اعتقاد دارند در جنگ، در مواجهه با ترکمن اولین کار ازپای 

 درآوردن اسب اوست که به نقش آن در برتری جنگی اشاره دارد.

های دیرسال ترکمنی و در گذشته باتوجه به شکل سنت سواری یکی ازاسب

های فردی و زندگی؛ در حضر و سفر، جنگ و حمله مهم بوده و جزئی از مهارت

جمعی، سرگرمی و تفریحی بوده است. امروزه اسب در فرهنگ ترکمن با گذشت زمان 

دبیات سواری، در زبان و او تغییر در شکل زندگی، در قالب پرورش آن، مسابقۀ اسب

 شفاهی و مکتوب و موسیقی سنتی حضور و استمرار دارد.

 . شتر 2ـ2ـ2

منزلۀ کجاوة عروس و در سفر، برای حمل بار کاربرد داشته شتر با بسامد فراوان به

های رنگارنگ بر کوهان شتر بود. پارچهکجاوة عروس با روپوش سفید و تکه»است: 

چوبی متصل به بینی شتر گره خورده بود های هوای افسار را که به چرم تکترکمن کوسه

 (.208)ص.« ای کشید و برخاستداشت. شتر نعره

 . مشاغل و معیشت4ـ2

 پروری و کشاورزی. دام1ـ4ـ2

-در گذشته، قوم ترکمن کوچنده بوده و قشالق و ییالق از خصوصیات بارز زندگی 

تر بوده است. پروری از کشاورزی برایش مهماش بوده و داماجتماعی ـ اقتصادی

پروری به کشاورزی شد. موضوع تحوالت سیاسی سبب تغییر اقتصاد قوم ترکمن از دام

مالکیت و اهمیت کشاورزی، سبب توجه به زمین و سکونت دائمی در مکان ثابت شد. 

 شد: هایی انجام میصورت سنتی و در حد نیاز و با تفاوتپیش از این کشاورزی به
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ها( را که چنین ناشیانه به کشت دانه و زمین پرداخته بودند منها )ترکها، ایندهیان»

کار و پرت اش انس به خاک و کاشت داشت، ندانمدر قیاس با خود که گرده

کار ) ترکمن( به این صورت نبود که اول زمین را شخم کنند و (. »91)ص. « دانستمی

 (. 91)ص. « کردندبعد بذر پاشند و چنگه کشند کاری که دهیان می

 بافی. قالی2ـ4ـ2

ها که نقش محوری در معیشت خانواده داشته، از وظایف سال ترکمناز مشاغل کهن

بافی با رنگ، نقش و پروری دارد. شغل قالیزنان و دختران است و ارتباط مستقیم با دام

اش بازتاب عناصر مادی و معنوی و هویت قومی است. در سایر خصوصیات فرهنگی

گیری نیز وجود بافی و ماهیمالی، ابریشمبافی، نمداغل دیگری چون گلیمکنار آن، مش

 (.00)ص.« آیددنیا میاعتقاد پنگ بود ... زن ترکمن با دار قالی به»داشته و دارد: 

را در  آتش بدون دودبافی در صور خیال اقلیمی یورت و انعکاس قالی و قالی  

مشهود است. در این  یورتخالقیت تصاویر در بینیم که رنگ اقلیمی و های زیر میمثال

توان پژوهش، بنا به اجمال به این موضوع پرداخته شد و گرنه در مجال موسع می

 تری ارائه کرد: تر و کاملشواهد دقیق

 (. 029)ص. « است گل قالییار من قلبش مثل »

)ص. « را داشتزنی قالی بافی آهنگ شانهضرب صدای سم اسبان بر کف چوبی پل»

203.) 

 (.243، ص. 0990)ابراهیمی، « پهن و بزرگ بود یک قالیچۀهای گاالن مثل دست»

 (.245)همان، ص....« بود  ترین قالیچۀ صحرانقشخوشسولماز که »

 . عناصر معنوی 4

ها و آداب و رسوم، ترکمن و طایفه، ها، سنتزبان، اسامی و واژگان، اشعار و ترانه

ر معنوی مهم اجتماعی ـ فرهنگی این قوم است. این عناصر با ها و اعیاد از عناصجشن
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که از خاستگاه قومی، زبانی و  های آناینکه مشترکاتی با سایر اقوام ایرانی دارد تفاوت

تر است. قوم ترکمن از نظر مذهب، زبان و نژاد از سایر گیرد، برجستهمذهبی نشئت می

ها ترکمن ةچهر»و سنی حنفی و از نظر نژاد، این قوم مسلمان اقوام ایرانی متمایز است. 

سنگینی  ۀی سیاه که چهره و قیافیاند نسبتاً بلندقد با موهاست. مردمیقدری شبیه مغول

بر (. شکل زندگی آنان مبتنی999، ص. 0933 )بیگدلی،« باشنددارند و عموماً الغر می

قومی سبب درونساز اجتماعی ـ فرهنگی است. عناصر مادی و معنوی عناصر هویت

شکلی بسته هویت خود را در عین ارتباط با سایر اقوام حفظ کنند. این شده این قوم به

 گردد.موضوع به نقش عناصر مادی و معنوی متمایز این قوم برمی

 . زبان ترکمنی1ـ4

 تعلق غربی )اُغوز( جنوب یا جنوبی خۀ ترکیهای ترکی نو، به شازبان ترکمنی از زبان

های ترکی زبان ترکمنی جزو شاخه زبان(. »552، ص. 0984بیدی،ی باغد )رضایدار

های اورال ـ آلتاتیک، زبان ساکنین آلتاتیک قرار دارد. زبانـ  های اورالدرگروه زبان

 (. 209، ص. 0933)گلی، « باشدترکستان چین می

کمنی در هایی دربارة زبان، اسامی، واژگان و جمالت ترباتوجه به ارائۀ گستردة مثال

 نظر شد.این مقاله، از ارائۀ دوبارة آن در این قسمت صرف

 ها. اشعار و ترانه2ـ4

سرزمینم » هایی به زبان ترکمنی یا فارسی ارائه شده است:اشعار و ترانه در رمان،

 زنندهای رنگ به رنگ/ شکوفه میهای گلهای پرخطر/ با بادهای مالیم دارد/ غنچهراه

«! در زندگی سربلند باشکنم/ ده و شادی به روی دوستان/ نگاه میدر زمینم با خن/ 

 (.10)ص. 
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معنای شعر: به ایلی بیفتد نفاق « آغزی آله بوالن ایلینگ/ دولتی قاچان یالی دور»

 . (002زیاد/ ز دولت بیفتد زود اعتبار )ص. 

 ها در تمامها و ادبیات شفاهی این قوم با موسیقی سنتی و بخشیحضور ترانه

نظیر آن است. امروزه این موضوع، در عناصر معنوی رمان نشان از غنای فرهنگی کم

اند تر از گذشته شده که بحث آماری را محققان ارائه کردهرنگفرهنگ این قوم کم

 (.004ـ009، صص. 0983)رضایی و همکاران، 

 ها و آداب و رسوم . سنت3ـ4

 . رقص خنجر1ـ3ـ4

ست. این رقص هاترکمن در میان رقص نمایش هنریِ رایج در قالب آیین نوعی

 گیرد، حالتیبر کمر صورت می خنجر و محلی لباس جمعی و باطور دستهبه

قبایل ترکمن،  .صوفیانجذبۀ  الت واز ح عارفانه دارد و برداشتی است ذکرگونه

کردند تا روحیه بگیرند و در مبارزه پیروز قبل از شکار این مراسم را اجرا می

م ای از کارشناسان و پژوهشگران آداب و رسوم و فرهنگ قوشوند؛ بنابراین، عده

های دور ترکمن، این نمایش هنری را یک نوع آمادگی کامل برای مبارزه در گذشته

را  شمشیرها دانند که طی آن، جنگجویان صحرا، پیش از عزیمت به میدان نبرد،می

ع شدن و چرخیدن و انجام حرکات موزون که با فریاد به دست بگیرند، با جم

 نبرد میدان ۀهمراه بوده، خود را برای نبرد با دشمنان آماده کنند و بعد از آن روان

 است دوران آن یادگار گروه، خوانغزل دستِ به خنجر گرفتن امروزه. شوند

 (.39، ص. 0993؛ تقوی، 04، ص. 0985)عابدینی، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%AC%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%AC%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1
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 هایجشن یا و اعیاد جشن، نظیرجر را در مراسم مختلف ها ... ذکر خنترکمن»

 ها،عروسی و جشن در قدیم هاىدر زمان مذهبى آیین کنند. اینمی اجرا ایقبیله بزرگ

 (.054ـ009، صص. 0988)حسنی،  «شدسوران و تولد فرزند نیز برگزار میختنه

 شود: نقل می کرده در ادامه، بند کوتاهی از رقص خنجر که آبای اجرا

خواهد/ نگرد/ زبانم گویای توست/ قلبم ترا میهو، ها، هو/ چشمانم ترا می

این آوای رقص خنجر بود که « شمشیرم نگهبان توست/ ترا، ترا، ترا/ هو، ها، هو

انداز شود. حال بر آبای چه رفته باید از حلقوم شش نفر یا بیشتر درفضا طنینمی

 (.225بود )ص. تنه دست به رقص خنجر زده بود که یک

امروزه این سنت در روستاهای اندکی رواج دارد که علت آن تغییر در شکل زندگی 

 است.

 چینی. پشم2ـ3ـ4

شود. زنان و مردان شکل زندگی کوچندة ترکمن و با آداب خاص اجرا میچینی بهپشم

کنند. برگزاری بازیِ ربایش پشم در چهار گروه با وظایف مشخص آن را برگزار می

ترها در حین کار سبب رفع خستگی و تنوع آن است. وسط کودکان از مقابل بزرگت

چینی در قوم ترکمن با یاوری در این مراسم و سایر مراسم سبب اتحاد است. پشم

 شود:جزئیات کمی متفاوت از سایر اقوام ایرانی برگزار می

که قدم اول  زدندبردند و به آب میها گوسفندها را کنار رود گرگان میچوپان

ها را چیدند. زنان پشمچینی( پشم را میچینی بود. سپس با قرکلق )قیچی پشمپشم

ها از هم باز شود ... کوفتند تا کرکداشتند و با چوب میاز جلوی مردان برمی

 (. 040ـ99غذای مخصوص این روز دِرتی )برنج با شکر سرخ( است )صص. 
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 بست. خون3ـ3ـ4

 قصاص از و ستدن قتل ، دیۀدیه بدل کردن یقصاص قتلی را به ادا»نامه آمده: در لغت

در قوم ترکمن این سنت بدین شکل است:  ، ذیل واژه(.0952)دهخدا، « ردنک عفو

سفیدان طایفه موافقت خانوادة مقتول برای بخشش قاتل نخست با وساطت ریش

 شود:گیرد، سپس این سنت با مراسم خاص اجرا میصورت می

خان دوخت. قرآن و شمشیر را م به صندوقچۀ جلوی در یورت برجهآبای چش 

روی آن گذاشت. ریسمانی که پای در حلقه خورده بود برداشت و به گردن 

انداخت و سر دیگرش را به در یورت بست. بار اول ... بار دوم ... و بار سوم از 

. ریسمان ضرب شمشیر را فرود آوردخان بهشد که برجهزیر شمشیر داشت رد می

تواند روی خاک و دوپاره شد ... آبای ریسمان را از گردنش باز کرده بود. حاال می

اش از او پشتیبانی خواهند کرد ولی هرگز خان و خانوادهدر اُمچلی باشد. برجه

 .(944ـ 299شان بخندد )صص. تواند پیش روینمی

کمنی که در بین گذشت از خون در منازعات قومی و فراقومی سنتی اسالمی ـ تر

 (. 099)اعراف: « خذ العفو»این مردم رایج و در قرآن نیز بدان مکرر توصیه شده است: 

 . سنت پناه دادن2ـ3ـ4

 کند: دهد تا در خانۀ اوست به او تعرض نمیاگر ترکمن به قاتل فرزند خود نیز پناه 

پناه را در این تلخی آدین، دمی دوام داشت. آبای به خانه او آمده بود. جاناوقات

اش که پناهنده به خانه جسته بود. صاحب خون حتی به قاتل اعضای خانواده

گذارد. دهد و تا زمانی که در یورتش هست به او حرمت مییورتش شود، جا می

کند. بعد به دنبال قصاص است. مثل بیرون که رفت تا گم شدن اثرش تعقیب نمی

 (. 213سایه تا او را بکشد )ص. 
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 خوانی یا الالیی. هودی4ـ3ـ4

نظیر ادبیات شفاهی ترکمنی شود از غنای بیخوانی که توسط مادران اجرا میهودی

هودی معموالً دارای مفاهیمی چون آرزو، احساس و دعای مادر »کند. حکایت می

به معنای خدا « هو»از  هودی (.2، ص. 0990چی، )هیوه« دربارة فرزند خود و ... است

زنان ترکمن (. 2، ص. 0911، شادمهراست )« خدا بگو»نای بگو یعنی معبه« دی»و 

که کودک  ها و هجاها، با حرکت دادن و جنباندن گهوارهها را به نوع آن سیالبهودی

د که از بُعد موسیقایی نیز نوعی هماهنگی خاص با نخواندر آن خوابیده است می

  (.0ـ9)همان، صص.  اندها چهارمصراعیاکثر هودی .شودحرکات احساس می

عایشه هودی خواند: بخواب پسرم! فردا آق اویلر طایفۀ ما خواهی شد/ بیبی

ام که ام که خداوند تو را به یورت ما داد/ الالیی بگویم برای بچهنیت بودهخوش

شود/ وقتی که به های زیبایی بر درخت انار ظاهر میشود/ گلرنگ به رنگ می

 (.253شود )ص. شیرینش باز می سن سه سالگی رسید زبان

 ها. الله4ـ3ـ4

 که است ترکمن قوم نوعروسان و دختران هایترانه (laleیا به لهجۀ محلی) هاالله»

 محورهای به دهیشکل در خود اجتماعی ـ  فرهنگی به وضعیت وسیلۀ آن، نسبتبه

قبادی، ) «دارندمی ابراز خود از را هاییدلتنگی گاهی و خویش انتقادها مشترک زندگی

های غمناک و سوزناکی هستند که دختران و نوعروسان ها ترانهالله (.34، ص. 0983

-(. الله29،ص.0911خوانند )شادمهر، آیند و میهای مهتابی گرد هم میترکمن در شب

شوند. بند استعمال میهجایی هستند وگاهی به صورت ترجیعها چهارمصراعی و هفت

ها موضوعات متعددی شود. اللهبا حرکات پا و بدون آن برگزار می هادر میان یموت

های زیر آنابخت به انتخاب همسر آینده توسط (. در مثال94ـ29دارند )همان، صص. 
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پدر و مادر، سکونت اجباری در قبیلۀ شوهر و دوری از خانواده با زبان شعر اعتراض 

دختران با او از درد مشترک و خواستۀ کند. او در این موضوع تنها نبوده و همسرایی می

ها وجود لَه خواند: کاش این کوهآنابخت به جای جواب لَه»جمعی حکایت دارد: 

دل است، راحتم شدند/ ناشناس خیلی سنگهایم کهنه نمیداشتند/ کاش لباسنمی

گذارد شانه بزنم/ از شیر شیرینت، مادر! / ای گذارد/ زلف بلند و سیاهم را نمینمی

 (.220)ص. « شدم/ ای الله، الله، الله! جانم الله الله!کاش دور نمی

دلیل تغییر امروزه، این سنت از لحاظ تاریخی اهمیت داشته، بعضی از ابعاد آن به

ها با شرایط زندگی اجتماعی ـ تاریخی محتوای الله»شکل زندگی، تحول یافته است. 

 (.29، ص. 0911 )شادمهر،« زنان و دختران کامالً پیوند دارد

ها در این قوم را نقل کرده که از گستردگی الله نوعی از الله یورتمیرکاظمی در 

آید همه میان میوقتی حرف از الله به»حکایت دارد و محدود به نوعی خاص نیست: 

آورند و تصورشان بر این است را به یاد می...« چونقور قویا داش آتسانگ »الله معروف 

« باشدهمین صورت است. اما درواقع خود الله هم به انواع مختلف می که الله فقط

(www.Bayragh.ir). المعارف ترکمن، ذیل مونجوق آتدی الر، ۀ)ر.ک: به بایراق دایر

 (.0911، شادمهر، 0983قبادی، 

 . ازدواج 4ـ3ـ4

 کرد.داد و به سختی با قول ازدواج میترکمن در ازدواج به اصالت نژادی اهمیت می

توجه به ایک از خانواده و عشیرة اوست که قول فاقد آن بود. ازدواج در سن پایین 

گرفت. وجود دختر باعث ازدیاد نسل و مغتنم بود، قوم و عشیره با وجودش صورت می

 شد تا در برابر دشمن حسرت نخورد:مستحکم می
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رکمن کنند که ایک )کسی که پدر و مادرش تها، قضات ترکمن شماتت مییاشولی

باشد( صاحب طایفه، قوم و عشیره با قول که مادرش از طایفۀ یموت نیست و قوم و 

ای ندارد ازدواج کند. نجابت طایفه در بین یموت جعفربای محال است نادیده عشیره

دست تر و ارزشمندتر است تا آنجا که اگر قولی بهگرفته شود. خون ایک از قول سرخ

کنند، عار گیرد. از او حمایت نمیوجه یموت قرار میتر موردتوالیتی کشته شود کم

آیند. اگر والیتی گیرند برایش سواران یموتی به حرکت درنمیکشند، تقاص نمینمی

 (.023کند )ص. خواهی میایک را بکشد یموت خون

تر رنگ و با ارتباط بیشبا توجه به تغییر شکل زندگی و تفکر کم امروزه این سنت

البته در این قوم هنوز هم ازدواج  شده استمرار دارد.م به صورت تعدیلبا سایر اقوا

 دختر ترکمن با فارس روا نیست.

 . ازدواج و زمین1ـ4ـ3ـ4

شود به مردان متأهل، زمین برای ها تشکیل میسقالها و آقمجلس گِنگِش که از یاشولی

ن اشاره دارد که این موضوع به اهمیت ازدواج و تشویق بدا (.19)ص. دهد کشت می

باعث استحکام قوم و عشیره و در برابر تجاوز دشمن مؤثر و در امور روزمره کمک 

که به شکل زندگی کوچندة ترکمن در گذشته مرتبط بوده  حال خانواده است. این سنت

 امروزه ازبین رفته است.

 . مراسم عروسی2ـ4

در چند روز، یاوری در های بارز فرهنگ عامه است. شکل برگزاری آن یکی از جلوه

شده که در اجرای آن سبب اتحاد و تأثیربخشی بیشتر و گسترش قوم و جمعیت می

آداب و رسوم متنوع، پوشش خاص، ادبیات  صحرا مهم است . این مراسم ازترکمن
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هایی چون دوتار، ها و دستگاهشفاهی غنی، و از موسیقی سنتی ترکمنی شامل بخشی

تأثیر شکل برگزاری این مراسم تحت شده است.میتشکیل کمانچه، قووز )زنبورک( 

شکل زندگی امروز، تغییراتی یافته است. بعضی از رسوم آن مانند پوشش سنتی و مبلغ 

ها نویس به علل ونقش این رسمهای زیر، رمانعروس کماکان استمرار دارد. در مثال

 پرداخته که در درک فرهنگ عامه مؤثر است. 

های متنوع آن به رنگ اقلیمی اثر و غنای ا جزئیات دقیق و سنتمراسم عروسی ب

پردازی و نمایی، به صحنهبر واقعیتعناصر مادی و معنوی کمک شایان کرده که عالوه

پردازی رمان تشخص داده است. بیان جزئیات پوشش، آداب و مراسم، غذاها شخصیت

یشی اثر را پررنگ و تأثیر که جنبۀ نمااست  یورتو ادبیات شفاهی آن از نقاط قوت 

گذارد و با بسامد باال سبک تشبیهی، نثر نمایشی بخش در ذهن مخاطب برجا میحیات

درادامه به اجمال به جزئیاتی از آن مراسم  سازد.نویس را برجسته میگرای رمانو واقع

 شود.اشاره می

 . توقف عروس در خانۀ پدرش بعد از عروسی1ـ2ـ4

اش بماند و برای یورت مردش قالیچه و گلیم و سال در یورت دَدِهتا به سنت ترکمن د 

 (.245تر شود )ص.تر و با تجربهبافد، وسایل زندگی جور کند، پخته

 . پیوند دادن انگشت کوچک دست راست عروس و داماد2ـ2ـ4

قبل از غروب آفتاب زمستانی یکی از زنان انگشت کوچک دست راست عروس و 

پیراهن بد مپوشان! / نان جو مده!/  خواندند:ند داد. زنان طایفه میداماد را به هم پیو

دست راستش را در روغن زرد، دست چپش را در آرد بگذار! / مگذار کسی او را نیش 
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بزند/ مگذار کسی لگدش بزند یا گازش بگیرد!/ مثل یونجه به هم بچسبید!/ پیراهن 

 (.092را به خدا! )ص.بها برایش بخر! / ماه را به تو سپردم، تو گران

ها و ادبیات شفاهی ترکمنی در مراسم عروسی بسیار گسترده بوده که نقش ترانه

 رنگ شده است.مرور کمبه

 . مبلغ قیمت عروس 3ـ2ـ4

های خانوادة داماد و عروس تعیین و از خانوادة نوعی شیربهاست که توسط یاشولی

رواج دارد که سبب تأخیر در سن ازدواج شود. این سنت امروزه نیز داماد نقداً گرفته می

 شده است:

پذیریم سخن حرف پنگ را می»پیشنهاد پنگ را خانوادة گوندوقدی قبول کردند: 

های های طایفۀ داماد با یاشولیو این زمانی بود که یاشولی« مان نشستپنگ بر دل

ایفۀ های طگوندوقدی بر سر مبلغ قیمت عروس به توافق رسیده بودند و یاشولی

 (.089عروس سیصد تومان بهای عروس را نقدًا گرفتند )ص.

 . ممانعت از رفتن عروس به یورت داماد توسط نزدیکان عروس2ـ2ـ4

کاروان عروس  کرد:صورت نمایشی اجرا میاین رسم را یکی از خانوادة عروس به

 خواست به سالخ حرکت کند که سارجه سر راه شتر را ... از چنگ ترکمن کوسهمی

های کلفت کبود، رگ گردن گذارم خواهرم را ببرید! آماس نخربود و داد زد: نمی

 .(209کند )ص. سارجه. و انگار نه انگار که نقش بازی می

 . پرت کردن روسری توسط خانوادة داماد و عروس4ـ2ـ4

ای را پرت کرده زنانی از طرف داماد و عروس به سوی بستگان عروس داماد روسری

زن نسبتاً جوانی... روسری قرمزی را برای زنان »کردند: روس را معرفی میداماد و ع
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طایفۀ عروس پرت کرد و گفت: داماد ... . زنی از طایفۀ عروس ... روسری آبی را برای 

 (. 224)ص. ...« گروه زنان فامیل داماد انداخت و گفت: عروس 

 رت غریبه های اُبه عروس به فرستادن دختر به یو. اعتراض بچه4ـ2ـ2

ها و جوانان اُمچلی به دنبال شتر و کاروان، سنگ و کلوخ انداختند و این آخرین بچه»

رسد نظر می(. به224)ص. « ای بود که دختر به اُبه غریبه داده بودواکنش نارضامندی اُبه

 از دست دادن یک عضو از طایفه و غم غربت عروس از علل برگزاری این رسم است.

 ن مشتی آرد بر پیشانی شتر. پاشید4ـ2ـ4

عایشه ... مشتی آرد روی پیشانی شتر به نشانه آرزوی بخت سفید برای عروس و بیبی»

 (.090)ص.« داماد ریخت

 . قیچی زدن در خطبۀ عقد 4ـ2ـ4

تا پایان خطبۀ عقد بیرون از یورت پنگ، سه زن جوان در سه جانب مدام به قیچی زدن 

 (.090هنگام خطبه ریز ریز شود و مؤثر نیفتد )ص.مشغول بودند تا نیت هر دشمنی 

 های عروسیها و ترانه. بخشی4ـ2ـ4

بخشی به سیم دو تار زد و آواز را یله کرد: او را چهل هزار اسب است بستۀ اصطبل/ »

« هایشان الماس آویز استهایشان طلسم آویخته/ بر دمهایشان جواهر نشان/ بر یالزین

 (.085)ص. 
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 اس زنان و مردان در عروسی. لب15ـ2ـ4

سینۀ های بلند ترکمانی و پیشساالن با لبادهپوش )خرقۀ نمدی( میانپیرمردان کپنک

های نخی و بعضی با های گشاد از پارچههای فراخ و آستین بلند و تنبانقرمز و پیراهن

کج حریر با رنگ انگلیسی، جوانان با جامۀ یقهرنگ نیلیهای ماهوت پشمیتنبان

ردیفه با های دون چابیت که از یقه تا کمر سهشده، زنان با جامهسرآستین گلدوزی

ابریشمی قرمزرنگ پایین  ای زینت یافته بود و پارچههای نقرهها و پولکسکه

ای با کرههای نیمهای پاپاخی سیاه و سفید، دختران با کالهشلوارشان، مردان با کاله

هایشان، ای با زنجیره آویزان بر سر زلفهای نقرهسکه ای وشدة نقرههای دوختهسکه

-هایریزها و دستبندها و گل یقهها و سینهچیندار زنان شوهردار روی عرقروسری گل

 (.085های پنگ در عروسی بود )ص.طایفهشان؛ ظاهر غنی و فقیر هم

 . ترکمن و طایفه4ـ4

ای خیلی اهمیت زندگی قبیله سبب شکلترکمن در گذشته به عشیره، قوم و طایفه به

داد؛ طایفه در جنگ و الغار نشانۀ قدرت و حامی بود؛ زمین کشاورزی متعلق به می

گرفت که بدان اشاره شد. طایفه بود نه فرد؛ حمایت از ایک هم بدین دلیل صورت می

دگرگونی در شکل این عنصر بیشتر از سایر عناصر است و عمدتاً به تغییر در شکل 

 گردد. رمیزندگی ب

 ای. تعصب قبیله1ـ4ـ4

های شکل زندگی کوچندة ترکمن، اتحاد با طوایف در حمله و دفاع، اتکا به کانون

های متعدد در این قوم قدرت برای حفظ طایفه و عشیره از دشمنان سبب ایجاد تعصب
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های قدرت قاجاری، پهلوی، روس و انگلیس از همین ضعف ترکمن برای شد. کانون

 کردند.های خود سودجویی میخواستهنیل به 

یموت این تعصب را داشت که جنازه باید در خاک یموت دفن شود نه روی زمین »

 (.50)ص.« حرمت بیفتدوالیت بی

 . گوراوغلو 2ـ4ـ4

ای ترکمنی با کوراوغلو در افسانۀ آذری دارای مشترکات و گوراوغلو پهلوان افسانه

(. 0938اند )رئیس دانا، دربارة آن تحقیق کرده اختالفاتی در روایت است که محققان

زمانی که دو سپاه در  الل،هـا بـرای استقدر طول نبـردهـای تـرکمن :گویدمی خوجکو

نشـین بـا چهای کـوو ترکمن شاهنامهبـا خواندن  هاایرانی گرفتندمی مقابل هم قرار

از  نقلبه) اندکردهانی میبـرای هـم رجزخو )گوراوغلو( گـوراُغلی خوانـدن آوازهـای

 (.229، ص. 0991نسب، گوهری

)آبای( به یاد خوابی افتاد که شب قبل دیده بود. برای آنابخت تعریف کرد: خواب 

عجیبی بود! گوراوغلو با قیرات )اسبش( به یورت ما آمد. سر و صدای چهل 

افسار قیرات پهلوانش را هم شنیدم ... شمشیرش را از کمرش باز کرد و به من داد. 

 (.222را هم به من داد )ص.

 . ایلغار و بسخو3ـ4ـ4

شد. های قدرت از آن ناشی میاین رسم از تعصب، جهل ترکمن و سودجویی کانون

یافت و در صحرا ها رسمیت میهای طایفهسقالمجلس گنگش با شرکت و تایید آق

 مصلحت مجلس گنگش اعتبار داشت و الغیر.
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خواهان ها در ورامین از مشروطهشاه و ترکمنه محمدعلیآبای بعد از شکست سپا

 (. 09)ص. « ملتیان ما را نفله کردند، برای تالفی باید به استرآباد الغار زد»گفت: 

 . برپایی چادر عزاداری 2ـ4ـ4

هایی است که با یاوری انجام خوانی از سنتبرپایی چادر عزا به مدت یک هفته و مرثیه

ها برپا شد. مردان، زنان فامیل و هم طایفه با هدایای لوی یورتچادر عزا ج»شد: می

 (.234)ص.« گویی آمده بودندقند و چای گوسفند و روسری برای تسلیت

 ها . اعیاد، جشن4ـ4

های گوناگونی دارند که عمدتاً علل مذهبی و قومی دارد: ارزا بایرام ها جشنترکمن

 از آن جمله است.)عید فطر( و قربان بایرام )عید قربان( 

ها ها، ظروف و رختخوابها و قوریها، استکانزنان دستی به اثاثیۀ زندگی، فرش»

های روغنی پختند. کولچ، کشیده بودند. با آرد، شکر، شیر و تخم مرغ، شیرینی و نان

 (.902ـ900)صص. « قاتلمه و اکمک سر سفره عید گذاشتند

 یورتتوان گفت که در می دود آتش بدونو  یورتدرمجموع، در مقایسه بین 

دار و اقلیمی که خصوصیت ملموس و عینی بودن آن برجسته نویسنده با واژگان نشان

است مشاهدات خود را از فرهنگ عامه و رنگ اقلیمی با جزئیات دقیق و با توصیف و 

تصاویری خالق ارائه کرده و این توصیفات حاصل تجریبات اوست که سبب غنای 

آتش بدون پررنگ شدن عناصر مادی و معنوی آن شده است. در مقابل، در  اقلیمی اثر و

با عناصر مادی و معنوی ترکمنی با واژگان خنثی، غیردقیق، کلی و سطحی  دود

های نویسنده حکایت دارد و مخاطب را با کلیاتی مبهم از فرهنگ ایم که از شنیدهمواجه
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از این نظر، در جذب مخاطب و  سازد که ملموس نیست. این اثرترکمنی مواجه می

 اثرگذاری بر او ناموفق است.

نیز دست یافت.  یورتتوان به سبک می آتش بدون دودو  یورتبا مقایسۀ 

دار اقلیمی، با عناصر مادی و معنوی با بسامد باالی واژگان نشان یورتمیرکاظمی در 

ا شکل داده که جزئی و دقیق و با توصیف و تصاویر خالق سبک زبانی و ادبی اثر ر

، پردازیبرد عناصر داستان چون شخصیتمحصول سبک فکری اوست و توانسته به پیش

نمایی تر از همه به واقعیتپردازی، فضا، مکان و زمان داستان کمک کند و مهمصحنه

نویس تأثیر گرای رمانها با بسامد فراوان از سبک واقعرمان بیفزاید؛ همۀ این ویژگی

 پذیرفته است.

ها و آداب و اند. سنت، عناصر معنوی با گستردگی بیشتری ارائه شدهیورتدر 

شکل زندگی ترکمن و هویت رسوم اجتماعی ـ فرهنگی در رأس این عناصر است که به

اش است. در مرحلۀ بعد نیز گردد و سبب حفظ هویت بومی و قومیجمعی او برمی

انند عنصر طایفه، مراسم عروسی و بخش آن هستند؛ مهایی قرار دارند که قوامسنت

نویس به عناصر معنوی از این نظر اتفاقی نیست و هرچه بدان مربوط است. توجه رمان

تر نیز گفته شد عناصر مادی معین و هوشمندانه انتخاب شده است. همچنانکه پیش

 مکمل عناصر معنوی و هر دو در خدمت هویت اجتماعی ـ فرهنگی ترکمنی هستند. 

با ارائۀ عناصر مادی و معنوی قوم ترکمن از یک قرن پیش تا  یورتی در میرکاظم

اواخر پهلوی اول به سیر تحول و تغییر شکل این عناصر نیز توجه کرده و علل تحول، 

و نقش آن را نیز منعکس کرده است. او که مسحور فرهنگ عامۀ ترکمنی با همۀ عناصر 

رمان به حفظ این عناصر بپردازد، آن را ریز و درشت آن است سعی کرده با نگارش این 

از نابودی در گذر زمان محفوظ بدارد. توصیف و تصاویر رمان توأم با احساس و 
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ای که در ورای آن وجود دارد شدت عالقۀ او را به این فرهنگ بومی نشان عاطفه

 دهد.  می

 . نتیجه4

 ن نتایج رسیدیم:در این پژوهش با استخراج عناصر مادی و معنوی و بررسی آن بدی

خاستگاه اجتماعی ـ فرهنگی در بین علل متعدد از نظر شمول در پیدایش،  -

 گیری، استمرار، تغییر و تحول در فرهنگ عامه این قوم مؤثر بوده است. شکل

عالوه، علل و عواملی از درون چون؛ مذهب، زبان و نژاد متمایز و از بیرون به -

ندگی کوچندة قوم ترکمن، معیشت و اقتصاد، چون؛ محیط زیست )اقلیم(، شکل ز

های قدرت، آمادگی دفاعی در برابر حفاظ، گرایش به کانونزندگی در صحرای بی

 حملۀ اقوام مهاجم و اثرپذیری از سایر اقوام نیز مؤثر بوده است. 

تر فایده سبب توجه کمهای بینشین و جنگدر گذشته، شکل زندگی بدوی، کوچ -

 ایش و رواج خرافات و فقر فرهنگی در این قوم شده است. به دانش و پید

گفته، علل سیر تحول این عناصر در عصر حاضر به استقرار بر مطالب پیشعالوه -

ها، اسکان اجباری، شکل زندگی، شهرنشینی، گذر زمان، سواد، تغییر تفکر و دولت

 گردد. ارتباطات برمی

ذهبی، زبانی و نژادی متفاوت از سایر اقوام امروزه این قوم با توجه به تمایزات م -

قومی و سنتی در ایرانی توانسته هویت خود را با عناصر مادی و معنوی عمدتاً درون

بدیل این عناصر های بیکنار هویت ملی ایرانی خود حفظ کند که یکی از نقش

 ساز است.هویت
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 ها نوشتپی
1. Ambroise Morton 

2. folklore 

 شود.بعد برای اختصار، در ارجاعات به یورت، فقط شماره صفحه ذکر می این به . از9

 منابع

 قرآن کریم.

 ج. تهران: روزبهان.9. آتش بدون دود(. 0990ابراهیمی، ن. )

ریزی برنامه. سال اخیر در بین عشایر ترکمن 54تحوالت اجتماعی (. 0994آنامراد نژاد، ر. )

 .34ـ 91، 0 ،فضایی

 . تهران: ادیبان.فولکلور ادبیات عامیانه(. 0982بختیاری، م. ر. )

  . تهران: پاسارگارد.های ایرانترکمن(. 0939بیگدلی، م. ر. )

صحرا. های ترکمن(. پرخوانی و ذکر خنجر: بقایای اعتقادات کهن در ترکمن0993تقوی، ع. )

 .14ـ01، 05، ادبیات عامهفرهنگ و 

ت تاریخی ساختار فرهنگی ـ اجتماعی اقوام ایرانی (. روند و فرایند تحوال0988حسنی، غ. ر. )

 .051ـ002، 0، نامۀ علوم اجتماعیپژوهشبا تأکید بر قوم ترکمن. 

 نامۀ دهخدا. . تهران: مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدالغت(. 0952دهخدا، ع. ا. )

 . تهران: سمت. زبان و ادبیات عامه(. 0990ذوالفقاری، ح. )

 .058ـ 059، 99، نامۀ فرهنگرهنگ عامه در ادبیات فارسی. های ف(. جلوه0984رادفر، ا. )

. زیر نظر ک. المعارف بزرگ اسالمیدایرههای غیرایرانی. (. زبان0984بیدی، ح. )رضایی باغ

 .المعارف بزرگ اسالمیموسوی بجنوردی. تهران: مرکز دایره

لی و قومی در گرایش به هویت م(. 0983فر، ن. )رضایی، ا.، ریاحی، م. ا.، و سخاوتی

 .004ـ009 ،92، مطالعات ملی. های ایرانترکمن

 . تهران: زمان.گرد شهر با چراغ(. 0930االمینی، م. )روح
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 .. تبریز: نیماکوراوغلو در افسانه و تاریخ(. 0938) .دانا، ر رئیس

 الیی.گرگان: حاجی ط .های زنان ترکمننغمه(. 0911شادمهر، ا. ق. )

 .02ـ98، 99، یاپراق. بررسی عناصر نمایش در مراسم ذکر خنجر. (0985عابدینی، س .م. )

 . تهران: اساطیر.ایرانیان ترکمن(. 0910عسگری خانقاه، ا. و شریف کمالی، م. )

 . 83ـ52،  04، فرهنگ مردم ایران(. الله در فولکلور قوم ترکمن. 0983قبادی، ع. ر. )

 تهران: نشر علم.. هاترکمنتاریخ سیاسی و اجتماعی سیری در (. 0933گلی، ا. )

، فرهنگ و ادبیات عامهها. خوانی در میان ترکمن(. سنت مطالعۀ دِسان0991نسب، آ. )گوهری

 .200ـ209، 29

 کوشش ح. ذوالفقاری. تهران: چشمه. . بهادبیات عامیانۀ ایران(. 0982محجوب، م. ج. )

 . 20ـ 03، 14، زمانه(. جغرافیای سیاسی اقوام ایرانی. 0981مطلبی، م. )

  ج. تهران: چشمه.0. نویسی ایرانصد سال داستان(. 0991میرعابدینی، ح. )

 . تهران: آموت.یورت(. 0995میرکاظمی، س.ح. )

(. بازتاب باورهای عامه دو قوم گوکالن و یموت در رمان 0999فر، ا. و جالیریان، ع. )وحدانی

 .92ـ0،  95، فرهنگ و ادبیات عامهآتش بدون دود. 

های زنانۀ قوم ترکمن با نگاهی ویژه به هودی. شناسی الالیی(. ریخت0990چی، ر. )یوهه

 .همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهریشده در ارائه
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