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 مقاله

 

 ترکمنهای ایران

 سهیال شهشهانی

 

جمعیت حدود دو میلیون نفری ترکمن ها در ایران و خاور میانه هر چند رقم نسبتا پائینی است، اما آنها در 

آنها در مرز شمال شرقی ایران بین ایران و همسایه شمالی صحنه اقوام منطقه جای قابل توجهی دارند. 

 ترکمنستان هستند، اما طی تاریخ آنها از غرب چین آمدند، و بین روسیه و ایران بوده اند. 

هایی بصورت ادواری باز از چین می آمدند و این قوم بر سر راه جاده ابریشم بوده که تجارت، جنگ و  جمعیت

 کاروان از عمق چین و هند و اندونزی تا به بغداد و یونان و ایتالیا یا روم باستان برای عبورجاده امن برای عبور 

 را کیلومترن ازاره ،اقوام همسایه ، با دانش راه و روابط با. اینها مردان جنگی سوار بر اسباست امتعه الزم داشته

کشاورزی، راهداری و تجارت روزگار گذرانده  ه اند. آنها با دامداری وتنسل ها بر آن زیس  خودو کرده نگهبانی 

  .اند
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زمانیکه در مورد خانه های قدیمی شهر کاشان تحقیق می کردم، وحشت از هجوم اقوام ترکمن به شهر و غارت و 

بردن دارایی های تجار به عنوان واهمه و دلیل برای نغم زدن زیر خانه ها برای پنهان کردن و فرار کردن از 

این قوم بود. در سفرنامه های دوره قاجار تصاویری از مردان ترکمن داریم با کالههای برجسته سفید بالیای افواج 

یا مشکی که هنگام حمله بر پیشانی پائین می آوردند و پس از خواندن اورادی، کار تاخت و تاز حمله را آغاز می 

الی بر دوش می دیدیم که آماده معامله مردان ترکمن را در خیابانهای تهران ق 0631کردند. در اوایل سالهای 

دسترنج زنان بودند. هنر یا صنعت قالیبافی ترکمن آوازه جهانی دارد و زنان در آرامش و سکوت مشغول بافتن تار 

و پودها به رنگهای قرمز، سفید و مشگی و کمتر قهوه ای، سبز و آبی بوده اند. طرح ها تعلق منطقه ای را داشته 

محل تولد خود را در گوشه ای تکرار کرده تا نشان دهد از کجا آمده: در این آرامش و  صِگل مخت ،و بافنده

 زنان تار و پود جامعه را سالهای سال بهم گره زده اند.... ،سکوت

شاهد سرایداری برخی خانواده های جوان ترکمن در شمال شهر تهران، و تاکسی  0631و ... در این سالهای 

در یک پراید سفید رنگ که هم محل اقامت آنها و هم وسیله معیشت شان شده، با نمره  رانانی هستیم که برخی

شهرهای مختلف استان گلستان، به سرعت رو به آینده ای مبهم می رانند. همچنان حرکت می کنند، نه بر 

 دوره گذار یا تغییر و یک اتومبیل .....مسئله ما اینجا این تغییر که نامش را نمیدانیم باید توسعه یا اسب، بلکه بر

به خود وانهادگی گذاشت نیست، بلکه نگاه به هویت ترکمن است که از البالی کتب و مقاالت مربوط به آنها 

نظرتان بگذرانیم و بصورت  یافته ایم. هدف ما در این چند صفحه آن است که مطالبی کوتاه در مورد این قوم از
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ده و ء ترکمن ها، اسطوره یا تاریخ، معنی کلمه و منطقه مورد استفاجمعیت امروز شروع می کنیم، منشا منظم از

ست که بصورت مبسوط بررسی می کنیم. مهم است که ساختار سیاسی و نمونه های مختلف معیشت آنها

 اجتماعی آنها را نیز در یک متن انسان شناختی ساده معرفی نماییم.

به اغوزخان نسبت می دهند وکمتر می توانیم بدانیم او که  در متون مکتوب در مورد ترکمنها همه منشاء آنها را

بوده و زمان زندگی کردنش چه زمانی بوده است. اما در خانه بزرگان ترکمن شجره آنها موجود است که ارتباط 

یان در روستای نامه ارایه می شود از خانواده ایشان خاندان را با اغوز خان نشان می دهد )مثال عکسی که از شجره

   قاپان گرفته شده است(.
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استان گلستان بوسیله وزارت کشور مشخص شد و منطقه ای که قبال بین مازندران و استان  0633در سال 

خود گرفت. گرگان یا استرآباد )تا ه خراسان بود با مرکزیت شهر گرگان و شهر مهم گنبد کاووس نام استان ب

مرکز کشاورزی، دامداری و تجاری در شرق ایران بحساب می آمد. اما این  ( شهر مهمی بوده و یک0603سال 

.% ترکمن می باشد. شهر های مهم دیگر این استان گنبد کاووس، کالله، آق قال، 3% فارس و فقط 01شهر امروز 

( و % فارس )که البته مازندرانی هم هستند24% ساکنین ترکمن دارند. کل استان 30% تا 30بندر ترکمن بین 

% 2% و بلوچها و ترکهای آذربایجان به ترتیب 01% ترکمن می باشند. بقیه جمعیت این استان را سیستانی ها 66

روستا بود، و  333شهر و  44نفر در  0221033،  0606% تشکیل می دهند. جمعیت این استان در سال 1،3و 

 نفر رسید.0333111به   0631در سال 

 ترکمنها در تاریخ

بدانها به کرات رجوع شده است(: مقدسی اولین مورخ  در متون تاریخی مهم، زیر نام قوم ترکمن آمده است )و 

میالدی از آنها نام برد. بیرونی از سغدیه که سرزمین ترکمنها بود نام برد. اسطخری در  303 سالکه دربود عرب 

دو قرن قبل یعنی از قرن  ن ها. اما در منابع چینی ازز ترکمولی نه ابرد، در قرن دهم از اغوزها نام  حدود العالم

از سه قرن قبل، یعنی از قرن پنجم میالدی،  )تونگ تین( T’ung-Tienدر دائره المعارف  وهشتم میالدی 

سخن میاید. در قرن بعدی   منگ -توکو Tükü-mongحضور آنها را در سغدیه )اطراف دریای سیر( با نام  

ید بنا بر منابع چینی ترکمن ها در منطقه بخارا و سمرقند زندگی می کردند. کفش اوگلو عبدالقادر اینان می گو
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(Kafešoglu)  المعارف چینی می گوید وقتی کرلوک هاای دایره باز بر مبن(Kerluks)   به خود عنوان سیاسی

با استناد  (S.G. Agasanov)ترکمن را دادند، قرن یازدهم و اوج قدرت آنها بود. مورخی ترکمن به نام آگاسانوو 

ها خود را ترکمن  (Heleč)به بیرونی می گوید معموال اغوزهای مسلمان و کرلوک ها و گروه دیگری به نام هلچ 

 می نامیدند. 

ابتدا نام های اقیوانلو و قرقیوانلو آنها را تفکیک می  در متون تاریخی ما عمدتا نام ترکمن را مشاهده می کنیم و

قاجار را مشخص می نماید. امروز ما در متون مختلف و حتی در یک متن معتبر مانند واحد کند و پس از آن نام 

امین اله گلی می بینیم درون طایفه های یموت، گوکالن، ، از اجتماعی ترکمن ها -سیری در تاریخ سیاسی

 ره خیلی منظم تفکیک شده نمی باشند.اوسانلو و غی

مینورسکی معتقد است از قرن هشتم غوزها را ترکمن می دانستند و بغیر از حضورشان بین شهرها ، از آنها در 

جزیره ای به نام سیاه کوه در سواحل شمالی دریای خزر نام برده می شده است، که آنجا محل اقامت آنها بوده 

این قوم ظاهرا از  آنها به ماهی دریا و چمنزار برای دامشان دسترسی داشتند. است. با حضور در این منطقه

در غرب آسیا نیز در عهد  .( (Esin Ozalp pps.12-15اغوزها جدا شده بوده و به این منطقه آمده بودند 

بسیار عتیق حضرت ابراهیم از لوط بخاطر کمبود مرتع از یکدیگر جدا می شوند، آنها چادرنشین بودند، دام 

 Jerusalemداشتند و بجای آنکه چوپانانشان با یکدیگر نزاع کنند، یکی به طرف شرق رفت و دیگری غرب  
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Bible, Book of Genesis, p.28).)  بنابراین جدا شدن واحدهای درون ایلی تجربه ای عام در منطقه بوده

 است.

ببینیم در مورد او چه می یابیم: مصطفی موسوی در  حال بد نیست بپردازیم به این شخصیت مهم، اغوزخان، و

اغوز "از روایت اسطوره ای نقل می کند و می گوید  دایره المعارف بزرگ اسالمیدر  "اغوز"مقاله ای تحت عنوان 

 "خداپرست شد قراخان رئیس قبیله و مادر وی مومن و "غاقان پسر قراخان از نسل یافثٍ بن نوح )ع( بود.

پدر وی پنهان ماند و وقتی او از این موضوع مطلع گشت، نیت قتل پسر را کرد... این  از ضوع(. این مو246)ص.

سالگی با  31دو با هم به جنگ پرداختند و پدر در این جنگ کشته شد. اغوز خان پس از پیروزی بر پدر، تا 

شت و هر کدام از اینان خویشان خود جنگید تا باالخره زمام امور را بدست گرفت. او در این زمان شش پسر دا

فرزند و نوه  42ث داشت. اینچنین بود که او قبیله خود را بین وار 42، یعنی قبیله اغوز غاقان چهار پسر داشتند

(. نام شش پسر اغوز نام مهمترین پدیده های طبیعی هستند: خورشید، ماه، ستاره، 66تقسیم کرد)مین گلی: 

خواند و ظاهرا تقسیم کل  "اوچ اق"را  و نسل سوم "بوزاق"اول را ر او نسل سه پس آسمان، کوه و دریا بود و

 42 اینبه دو گروه چپ و راست بوده است.  ارتش بندی را درادامه آن تقسیم  و (moitie)"نیمه"قبیله در دو 

شتن ، عالمات ویژه ای داشتند: هر چهار قبیله عالمت یک حیوان، که این دابر مبنای رشید الدین فضل اله ،نوه

و زمان پخش حیوانات شکار شده یا ذبح شده عالمت و محترم شمردن یک حیوان و احترام به آن و نکشتن آن 

، بر مبنای این تقسیم بندی بخش های متفاوتی از حیوان مورد استفاده قبیله خاص قرار می به عنوان قربانی
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اعتقادات شامانیستی بازمانده دوره ینها که او سایر مالحظات در قبال حیوان و حتی عالمت آن، ( 22گرفت )ص.

و این عالمات مختص  این قبایل یکتا پرست بودند (24ر)همانجا توتم و تابو می باشد. اما بر مبنای فاروق سومو 

ست پایدار . البته کم نیستند بقایای فرهنگی که در زمانهای بعد نیز به هر دلیل ممکن ااست زمانهای قبلی بوده

جغد بود، حیوان بایندر شاهین بود، بیگدلی یک نوع عقاب و سالور عقابی ان قبیله بیات صورت حیوبمانند. بهر 

  دیگر بود. برخی حیوانات دیگر نیز در موردشان سخنان سحر آمیز آمده است که عبارتند از خرس، گرگ و غاز.

ال نقل شده اند که آن را بازتاب یک آنچه در باال آمد یک روایت است، روایات دیگر نیز بوسیله نویسنده مقاله با

دیگر آن را برگرفته از حماسه های  ( و برخی242رویداد تاریخی مشابه در منابع چینی می دانند )موسوی: ص.

سکایی می دانند )همان جا( و همچنان برخی دیگر اولین اشاره به اغوز ها را به قرن پنجم میالدی و زمانی که 

)همان جا( می دانند.  "گروهی از آنان در شرق و جنوب شرقی آرال ساکن شدند"و ی غرب می رفتند ها به سوآن

و آنچه مسجل است حرکت وی از شرق دور و دقیقا از مغولستان  است کثرت روایات نشان از اهمیت این شخص

ییم و غرب چین کنونی به طرف غرب خاورمیانه از ایران تا سوریه بوده است. پس بصورت قطع می توانیم بگو

هم در منابع چینی، هم در منابع فارسی و  Tökü-mongقرن پنج میالدی زمانی است که از منطقه ترکمان یا  

در قرن دهم فقط از غوزها نام برده می شود، ولی نه از ترکمانان،  حدود العالممیان آمده است. در ه عربی سخن ب

اما مینورسکی می گوید در قرن هشتم میالدی با ورود اعراب به منطقه پس از شکست ساسانیان که پانزده سال 

نهم ره در قرن ، باالخ(03ص. : Ozalpبه طول انجامیده بود، و با مقاومت شدید ترکمانان نیز روبرو شده بود ) 
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ترکمانان اسالم را پذیرفتند و این نه تنها برای منطقه بلکه برای تمام خاور میانه اثر داشت. جمله مهم بیرونی در 

هر اغوزی را که اسالم بی آورد، ترکمن می خوانند یا ترکمان یعنی "( که می گوید 03میالدی )ٌ 0120سال 

از اغوز برابر ترکمن استفاده می شود، و  یوان لغت ترکیدیک قرن بعد در  ."دشبیه ترک، مانند ترک یا ترک مانن

را معنی لغوی دانسته و برای سهولت در ادا کردن آن را ترکمن می  ”Turki-iman“  "ترک ایمان آورده"

(. البته برخی نیز این استفاده از زبان فارسی برای تعریف کلمه ترکمن یا ترکمان صحیح نمی 44خواندند )ص.

میالدی شرف الزمان طاهر مروزی که ساکن مرو بوده، و پزشک دربار سلطان ملکشاه،  0041سال ولی در  دانند.

هایی که بین ترکمن و غوزها )که مسلمان نشده  ن ترکمن خوانده شده اند و در جدلگفته است غوزهای مسلما

خود نیز وارد منطقه  بودند( رخ داده، ترکمن ها غالب شده و غوز ها را از منطقه خوارزم دور کرده بودند و

مسلمان شده و سلسله مراتب سیاسی را طی نمودند، چنانچه سلجوقیان و قرنها بعد اقوقوینلو، قره قیونلو و قاجار 

از (...یعنی 43(. نام سلجوقیان جزء اولین طوایف نواده اغوز می باشد )ص. 44ها نمونه بارز این ادعا شدند )ص.

( و از سویی دیگر، در زمان مواجه شدن با اعراب به خود حق 10-11)ص. "مانناب، برتر، قهر"یک سو خود را 

آنها را عشایر کوچ روی که در خانه های نمدی زندگی می کردند  حدود العالمنفوذ در مناطق آنها را می دهند و 

گوسفند و گاو و اسب برای  011111ا ت 01111، و کال مردمانی غنی بودند که هر خانوارو یکجا نشین نبودند

 (34سواری، ابزار جنگی و طیور برای استفاده روزمره و طال و نقره داشتند و این چنین کوچ می کردند)ص.

)توجه کنید به شباهت    (kayi)قبیله کینیک و از طایفه کایی  . سلجوق در کنار دریای سیر ازتوصیف می کنند
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بوده با ..که برای طوایف فارس و لر استفاده می شود(، و او فرمانده نظامی کد ...کدخدا...خان . و کایی به کی و کا

 ."مرد با کمان آهنین"تخلص 

که از قرن هشتم  زدر قرن یازدهم سلجوقیان اهمیت یافتند و نام غوز مبدل شد به نام اجداد آنها، اما دولت اغو

( و کلمه ترکمن کال 33.صهم از بین رفت )میالدی پایه ریزی شده بود، از سلجوق شکست خورد و در قرن یازد

 جایگزین کلمه اغوز شد.

 البته دهه ها طول کشید تا این تغییرات حاصل شد و ترکمانان از اسالم استفاده کردند تا برتری خود را نسبت به

افته یا ند و مکان اقامت آنها نیز تغییراتی کرد و اغوز ها به صورتی نیمه اسکان یهاقوام شکست خورده نشان د

کامال اسکان یافته در جنوب دریای سیر سکنی گزیدند و...برخی اعتقادات شمانیستی را ادامه دادند. فرماندهان 

توانمند از استفاده سربازان اغوز ابایی نداشتند، اما توجه اصلی آنها با کشورگشایی در جنوب سغدیه و خوارزم به 

صورت دولت اغوز که در قرن هشتم بوجود آمده بود، در قرن  بهر  سوی ایران بزرگ و بسوی آسیای صغیر بود.

میالدی  0121الجقه می شنویم و تاریخ ا این زمان ما از کشور گشاییهای س(. 30-33یازدهم از بین رفت )ص. 

 32111الجقه بر غزنویان است، تاریخ حضور سالجقه به خراسان می باشد، که همراه ( که تاریخ توفق س32 )ص

سال طول می کشد تا رئیس ایل سلجوق مبدل به سلطان شده و الب ارسالن  61تا  41ترکمن بوده است. بین 

میالدی سالجقه از فرغانه تا خوارزم، تا شرق آناطولی و  04و  00بر کل منطقه آرال مسلط گردد. در قرون 

طی این دوره فاصله بین  بودند. دائممرزی ( و برای امپراطور بیزانس 31سوریه و حجاز را تسخیر کردند )ص.
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سالجقه و کل ترکمنها دیده می شود، که در ارتباط با نظام شهری فارس ها نسبت به ترکمنها برتری داشتند 

(. قابل توجه است که هزار ترکمن انتخاب شده بودند که 30نظام الملک آمده است )ص.  سیاستنامه چنانچه در

ت کنند. بسیار جالب است که از این روش استفاده می شد تا آموزش در دستگاه حکومتی به صورت غالم خدم

به آنها داده شود تا از دشمنی آنها با نظام حکومتی سلجوقی بکاهند و آنها را مبدل به بازوی قدرت خود کنند 

اال (. سالجقه ترکمنها را در نیروی نظامی به دو بخش چپ و راست تقسیم می کردند )یاد آور آنچه در ب31)ص. 

و بخش راست را به کایی که بیات جزء آن بود و بخش چپ را به بایندر از قبیله ای دیگر می سپردند.  آوردیم(

 (.00)ص.

سه سال  آنکه به خاطر 0026در سال  سلجوقیان نشدند ورودنباله همه این مناطق  یبا این اوصاف، ترکمنها

کردند و او را قیام ، آنها ضد سلطان سنجر ه بودبسته شد مالیات سنگین برای ترکمن های شمال افغانستان

(. در این زمان ترکمنها نقش مهمی در 04زندانی نمودند و نهایتا موجبات سرنگونی وی را فراهم کردند )ص.

ا ترک خراسان بازی می کردند، اما قادر به تشکیل دولت نشدند زیرا رهبر واحد نداشتند و عاقبت یا خراسان ر

نام گرفتند و در قرون  "ویزیری"امه حیات دادند، مانند آنها که در خراسان ماندند و ی منفعل ادکردند و یا بصورت

تا قبل از دوره مغول منطقه خراسان تا (. 06با نام ترکهای یزیری در خراسان از آنها یاد شده است )ص. 06و  04

(. در منطقه 03د از آن این سیطره و تداوم فرهنگی تضعیف شد )ص. خزر زیر سلطه ترکمنها بود، ولی بعدریای 
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(. باید متذکر شد که این شهر ها نیز 30شمالی سه نظام ریاستی بخارا، خیوه و خجند نیز از هم پاشیدند )ص. 

 .(011بودند )ص. نیز دارای جمعیتهای قرقیز، ایرانی، کلیمی و اعراب 

 

ایالت ترکمان هنگام حمله سلجوقیان، مغوالن و تیموریان به ایران آمدند  ( میگوید0634:414خانم آن لمبتون )

و قره قوینلو به شرق   سپس همراه سلسله های آق قوینلو"و عده ای به سمت غرب  و سوریه رفتند و 

قرن پنجم  در اواخر قرن چهارم هجری طوایف اوغوز حرکت خود را بسوی غرب آغاز کردند و در ."بازگشتند

راطوری که نخستین امپ (416اینها تحت فرمانروایی خاندان سلجوقیان بودند )ص  ه ایران رسیدند.هجری ب

نی ترکمان که به جای کلمه ترکان استفاده می شود به این خاطر است که ترکان ترکمان را ایجاد کردند. مع

ر قرن پنجم از غرب چین به (. گروه دیگری د412ایمان آورده به اسالم را ترک ایمان تا ترکمان می خوانند )

ومر رفتند. بر سوی غرب حرکت کردند و به جزایر بالکان نیز رسیدند. باالخره گروه چهارمی نیز آمدند و تا س

هر چند مورخ  ،به بیست وچهار طایفه تقسیم میشده در داستانها آمده است که ایل اغوز مبنای خانم لمبتون

 و عدد ذکر می کند.محمود کاشغری تعداد طوایف را بیست و د

یک پایتخت نیز انتخاب  از ابتدای استقرار به دین اسالم گرویده بودند، و سلجوقیان ریاست ایالت را داشتند و

کردند و اختیار پیروان خود را داشتند و آنها بصورت مجزا و در یک گروه کوچک بسر نمی بردند. بدین خاطر از 

د متفاوت بوده و این خصلتها موجبات شکل گیری حکومت گروههای دیگر ایلی که به منطقه می آمدن
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قبایل ترک "سلجوقیان را فراهم کرد. آمدن غزان به طرف غرب ادامه داشت تا دوره حمله مغول که در آن زمان 

. حاکمیت در دست ولها جنگجویانی آموزش دیده بودند(. مغ411)ص  "زبان بسیاری به ایران سرازیر شدند

نشینی افتخار میکردند و از قرار داشت. آنها به زندگی چادر  "طبقه اشراف نظامی بودند نوعی"سران ایل که 

(. در پایان دوره مغول اتحادیه های جدیدی از ایالت 413نشینان و شهریها بهره کشی می کردند )ص روستا

 (.413بود )ص  "آق قویونلو"شکل گرفت و مشهورترین آنها 

، یک بار دیگر ایالت ترکستان غربی به سرکردگی تیمور به عنوان مدافع زمان فروپاشیدن امپراطوری مغول

 مرزهای اسالمی در برابر ایالت دیگر که در آسیای مرکزی اهمیت یافته بودند، قد علم کردند )همانجا(.

راقویونلو بایندر بودند، ق ( و سرانشان از تیره410بعد از تیمور، ایل آق قویونلو که مرکزشان در دیار بکر بود )ص 

 انداختند و از غرب رو به خراسان حرکت کردند و بدین ترتیب این ایالت نیز راه به درون ایران یافتند و ورا بر

(. نیروی رزمی اسماعیل رئیس طریقت صفوی قزلباش از 413مرکز اصلی آنها در آذربایجان و شیراز بود )ص 

ذربایجان(، ذوالقدر، ترکمان، خسنلو، قاجار و افشار بود اوستاجلو، شاملو، تکلو، روملو، بهارلو )از کردهای آ

میان مریدان ")همانجا(. اهمیت اسالم برای پایگذاری صفویه را خانم لمبتون این چنین توصیف کرده است: 

ترکمان ... اسماعیل را تا مقام خدایی مجسم و مظهر بارز حق رسانیده بودند. در آغاز عروج او به قدرت،  عشایر

بود. هر گروه خلیفه ای داشت. اسمعیل یا مرشد کامل به وسیله   و طریقت صفوی زیاد میان پیروان ایلی اوپیوند 

 )همانجا(. "خلیفت الخلفا با آنان در ارتباط بود



 

13 
 

بنیانگذاران سه سلسله بعد از صفویه یعنی نادر شاه افشار، ترک قرخلو بود، لطفعلی خان زند لر بود و مجددا آقا 

( . واحدهای ترک دیگر که در نقاط مختلف بودند قشقایی ها 402یک قاجار یعنی ترک بود )ص محمد خان 

( در شهرستان آباده فارس و افشار بغیر از در آذربایجان در فارس و کرمان نیز 442ص( در فارس، خلج )446)

خراسان شرقی نامهای ایالت  ( نیز می آید. در446بودند. نام از واحد های کوچکتر مانند بهارلو، اینانلو و نفر)

ترک کمتر شناخته شده هستند و آنها عبارتند از هزاره، تیموری، میمنی، فیروزکوهی، جمشیدی، و زنگی. 

مجددا اینجا می بینیم ایالت ترکمان بصورتی دوگانه در موردشان مطلب آمده است: ترکمانان که بر مرزهای 

می کردند. اینجا می بینیم از ایالت گوکالن و یموت سخن به  ایران می تاختند و آنهاییکه درون مرز زندگی

و این در حالی است که صفویه همه ایران را سعی کرده بود  "که هر دو سنی بودند،"(، 443میان می آید: )س 

 پیرو تشییع کند. در این زمان یموت ها کوچرو ولی گوکالنها کرچرو نبودند و یموت ها یا چارواها جنگل نشین و

نشین و کشاورز بودند. گوکالنها از حمله های یموتها در امان نبودند ولی تصویر بودند، و چمورها یکجا چروکو

 (. 440فقط این نبود بلکه حمله های دولت بر یموتها آنها را درحالت آماده باش دایم نگاه می داشت )ص 

می کردند. هر یک از ایالت گوکالن و نها ماهیگیری نیز نها جنوب شرقی دریای خزر بود و آمحل اقامت گوکال

بوده  یموت به طایفه های مختلف با روسای متفاوت تقسیم می شدند و رئیس یا آقا سقل در خاندان موروثی

. در ضمن شیوخ در بین ترکمان ها بسیار متنفذ و محترم بودند و در صورت است اما کل ایل رئیس نداشت

تلف افرادی را مسئول دادن خو می پرداختند. دولت از طایفه های ممسایل مهم همه به تشریک مساعی به گفتگ
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مالیات به دولت می کرد و اینها مسئول بنیچه سوار از هر واحد به دولت بودند که برای جنگهای مختلف الزم 

: بود. در انتها خانم لمبتون از گزارشهای سفرنامه نویسان مختلف از قرن نوزدهم در مورد ترکمانان می نویسد

( هشت  تا ده هزار خانوار می نویسد 0003و 0001( موریه جمعیت یموت و گوکالن را در اوایل قرن )440)ص 

آنچه بصورت مالیات به دولت بپردازند، از دولت دریافت می  و می گوید اطاعت آنها از دولت صوری بوده بیش از

سفرنامه  0023در سال  زندگی می کردند.سمت شمال گوکالن و یموت او از ایل تکه نیز می نویسد که  کنند.

هزار خانوار تخمین زده است. اینها قبال جمعیت  41هزار خانوار و یموت را  3تا  1نویس دیگری  گوکالن را بین 

م آنها، آنها را به خیوه در شمال می فرستاد. بیماری وبا رتگری دائاما فتحعلیشاه به خاطر غا اند، بزرگتری بوده

آنان "لشگر محمد شاه به هنگام عزیمت به صوب یموت  0063در سال  آنان را از پا در آورده بود. از نیز عده ای

را تار و مار کرده بودند. در این زمان بیشتر یموت ها بیرون از مرزهای ایران می زیستند. نفوس آنها زیاد بود، 

فصلی به کوههای بلخ کوچ می کردند، نه به گاهی به ایران می آمدند و زمانی به خیوه می رفتند. چارواها به طور 

(. 443) "حکومت استرآباد گردن می نهادند و نه مال گذاری می کردند، اما چمورها این اقبال را نداشتند

خانوار بود که  13311بر مبنای آمار ماموران دولتی  ارقامش برای یموت ها 0006سفرنامه نویسی دیگر در سال 

 وده است. بنظر نویسنده غلو آمیز ب

در مورد گوکالن ها یموتهای نخبه سیفیه در دوره قاجار، محمد علی قورخانچی )صولت الدوله( در متنی به نام 

او می گوید مردم اطراف گرگان یا استرآباد یکی والیت و دیگری را  40ترکمن مطالبی آورده است. درصفحه 
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او گروه ترکمان را به دو قسمت  62ند. در صفحه یموت که در صحرا کنار رود گرگان و در آالچیق بسر می بر

چمور که  دامداران باالخص شتر بان هستند وگوکالن و یموت تقسیم می کند و مجددا هر یک را بر چاروا که 

ندارند و عمدتا کشاورز هستند و دامدار تقسیم می کند. او یموتهای چاروا را به دو قسمت شرف و چونی  شتر

طایفه یموت نام برده  04برادر بوده اند.  یک تقسیم بندی دیگر نیز او میدهد که در آن از تقسیم می کند که دو 

به صورت زیر: جعفربای، آتابای، یلقی، داز، دوه جی، بدرا، سالخ، ایمر، کوچک، ایکدر، قوجق، قان یوخمر.  ،است

(. در هر طایفه یک 60د )ص نفر( هستن 1خانه ) 01111طایفه کنار رود گرگان بسر می برند و حدود  04این 

بزرگ وجود داشته است و همه طایفه از وی اطاعت می کردند. اگر اختالفی روی میداده، بزرگان و مشایخ جمع 

می شدند و مشورت می کردند و نظر نهایی آنها بوسیله همگان مقبول و اطاعت می شده. صولت الدوله کال می 

کرد اهالی. مانجا( و فواعل ثروت، زحمت و کاراوقات ایشان است )هگوید ثروت هر طایفه، اجرت اعمال و قیمت 

زنی بسر می برند که او سپس می گوید یموتها دارای اسب، آالچیق و تفنگ هستند و بر مبنای خودسری و راه

 نها دامدار بودند و بر راهها غلبه داشتند و امکان راهزنی نیز داشتند. در صفحه بعد او از کشتنشان می دهد آ

در بین آنها رایج بوده می نویسد و اینکه آنها  تولیدات خود را در انبارهایی که در زمین حفر  که دیم گندم و جو

کرده بودند کنار مسکن خود نگاهداری می کردند. این انبارها را بصورتی خاص می پوشاندند و روی آنها را نیز 

(. او از حاصلخیزی اراضی یموت می نویسد 61شتند )خاک می ریختند و به تدریج برای مصرف یا فروش بر میدا

و عمل رعیتی را بسیار ساده توصیف می کند. هر طایفه در جای مشخص سکنی دارد و یورت واحد طایفه 

(. آنها برای شخم اندک از مادیان و اسب استفاده می کردند. در کار برداشت زن و 63موروثی بوده است. )ص 
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طایفه از ته چر زمین کشاورزی آن استفاده می کردند )و در ضمن به آن کود می مرد فعال بودند و دام هر 

دادند(. برخی دره ها در علوفه بسیار غنی هستند و از نقاط دیگر مانند سمنان و شاهرود نیز برای تعلیف دام در 

 (.63بهار به آنجا می آمدند )ص 

، جل و کفشهای یموتی بلغاری و چکمه های بلغاری صنایع یموتها قالی و قالیچه، گلیم، خورجین، آقاری، نمد

(. در آمد دیگری یموتها داشتند و آن گرفتن مالیت در 61در بین آنها رایج بوده است )ص  بوده. کار زرگری نیز

باج یا سهم  بود. هر ساله فردی به نام ساقلو به روستا های تحت نظارت خود می رفت و روستاییهای همجوار

می گرفت و می رفت. این مقدار محصول به روستاییان این ضمانت را می داد که نه وی به آنها  خود را از آنان

تعدی کند و اگر از جای دیگری بیایند و دامی از آنها را بدزدند، او موظف بود برود و آنرا پس بگیرند. تجار 

ن وردند و همراه یک فرد مطمیبه منطقه می آمدند و عمدتا قند و چای و پارچه برای فروش می ا کوچک از شهر

(. صنایع یموت به همین 63در طوایف به فروش جنس  می پرداختند )ص ( "قلندر، رشید و صاحب طایفه")

 (. 63افراد فروخته می شد )ص 

نفره  01111به درون ایران حرکت کرد و یک گروه  آنها از خراسان رانفره  1111می بینیم گروه  0033در سال 

کال آنچه  کردند و رئیس آنها فردی به نام ملک دینار ریاست و کنترل آنها را بعهده داشت. به کرمان هجرت

سالجقه نیز این از زمان محرز است این است که آنها در حیطه های نظامی و تجارت فعال بودند. سیاست کلی 

سر بپرورانند و برای بود که طوایف بزرگ از یکدیگر جدا زندگی کنند مبادا فکر دسیسه ضد دولت مرکزی در 
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( موجبات ترک کردن برخی 01آنها مسئله ساز شوند. حرکت ترکمانان به مکانها مسلمان شده مختلف )ص. 

از قرن شانزدهم تا نوزدهم )به استثناء  نقاط مانند آذربایجان و آناتولی شد و این حرکت تا دو قرن ادامه یافت.

و ابتداء برده گیری و سپس دست یافتن به معادن منطقه که  هفدهم( ما حضور روسیه را در منطقه می بینیم

نهایتا هدف گسترش قدرت و سلطه در منطقه گردید و تجارت روی دیگر این سکه ارتباط بود. در منابع تاریخی 

جمعیت  0336ضور ترکمانان بسیار پررنگ می باشد، مثال سال ری که از این شهر ها موجود است، حو آما

 % ترکمن یموت بوده است، و لشگر آنها3-1دپک و % کر01% سارت، 01% ازبک، 20وه شامل نفره خی 011111

(. ترکمانان منطقه رابطه 002-1)ص.  اند لح به تیر و کمان و شمشیر بودهاکثرا مسکه نفر  04 -01111  بین

 می کردند. ر، به نواحی جنوب کوچیران داشته اند و به محض احساس خطصلح آمیزتر و بی تشتت تری با ا

حال  ها علیه غرب چین داشته اند.منت در ترکمن های عشایری نیز منشاء الب اینجاست که واحدهای دیگرج

که متون زبان شناختی و تاریخی را برای یافتن  هامقایی های ایران: بر مبنای سیروس پرنگاهی کنیم به قش

نام کاشغری مبدل به قشقری و  "ه می گوید یاد می کند ک تاریخ مسعودیمنشاء قشقایی ها بررسی کرده، از 

قمی  ه.ق 041وده است و در سال (. در دوره صفویه نیز ایل قشقه در فارس ب423سپس قشقایی شد )ص .

مد حسین مستوفی از قشقه ای ها کنار زنگنه، کرایلی و ممسینی ها که ایالتی بودند در کوهستانهای نزدیک مح

 ان جا(.ساحل دریای فارس یاد می کند )هم
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ده و بعد ها به نواحی وایل قشقایی از ترکمانان دشت قیچاق و از آن حدود ب"عباس اقبال آشتیانی نیز می نویسد 

بین هندوستان و سیستان آمده و از آنجا به عراق )عجم( راه یافته و آخراالمر در فارس متوطن شده اند )ص 

( که نشان 411قرنهای مختلف انجام شده )ص (، و این حرکت به یک باره صورت نگرفته بلکه طی 420.

به والیت فارس را دارد. بنابراین هم نگاه به  د قبایل قفقاز یا کرد قبل از آمدنهمجواری با قبایل دیگر مانن

آشناتر می کند. سلجوقیان ایران تا نیمه دوم  ترکمانان اواحدهای دیگر ترک زبان و هم نگاه به تاریخ ایران ما را ب

قرن دوازدهم میالدی، در آسیای صغیر و تا اواخر قرن سیزدهم در دوره افول ایلخانیان و تیموریان حضور 

دولت  از جمله"صغیر تشکیل دادند... اق و آسیایو دولتهای کوچک و بزرگی در ایران، عرداشتند  یمسجل

همه مهمتر عثمانی. آنها در تشکیل دولت صفوی ... نقش چشمگیری داشتند. نادرشاه به اقویونلو، قراقویونلو و از 

 (. 243)موسوی  "ها هم در زمره اغوزان به شمار می رفتندقبیله اغوز منسوب بود و قاجار

ارس، اقوام ف ربا تمام تحرکات نظامی که این قوم عظیم طی تاریخ با عبور از جغرافیایی وسیع داشتند و بالطبع د

عرب و ترک امروز جذب شدند، برخی نیز در مکانهایی خاص با حفظ نام ترکمن به حیات خود ادامه دادند. حال 

به این جمعیت می پردازیم: جالب اینجاست که در کوچ روی، در زندگی روستایی و شهری ادامه حیات داده اند 

ر از تجارت به فعالیت پرداخته اند. وقتی امروز و در معیشتهای ماهیگیری، جنگل داری، کشاورزی و دامداری، بغی

مان بسیار قوی است و ما یا ما ایمان از یک ترکمن می پرسیم ترکمن بودن چه معنایی برایش دارد، او می گوید

از عربستان سعودی می گوید که از این پدیده اصال  وهابیت. او از حضور عثمانی یا نقشبندیی هستیم حنفی،
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واده و کال ادامه می دهد که آنها به ناموس بسیار حساس هستند یعنی به پاکیزگی خان رضایت ندارد....و

نگاهی به زبان   ر دارد و از این مرکزیت ارتباطات خویش را رقم می زنند.خویشاوندی برایشان اهمیت بسیا

 وغربی )اغوز( خالی از اهمیت نیست: زبان ترکمنی از شاخه ترکی جنوب یا جنوب  وترکمنی امروز الزم است 

هم خانواده با زبانهای ترکی آذری یا آذربایجانی )شامل خلجی و قشقایی( و ترکی عثمانی است )رضائی باغ 

نفر بدان صحبت می کردند و بیش از دو میلیون نفر در  111،344حدود 0610(. در ایران در سال 033بیدی: 

گوش فارس زبانان ه صحبت می کنند. این زبان ب نفر در افغانستان بدان 111،601ترکمنستان و ازبکستان و 

گی خاص آن ژاست، و وی[i] "ای"صامت است. پسوند مالکیت آن با  41چه دارای نه مصوت و  ،صقیل می آید

است که قبل از گزاره می آید. واژه هایی از زبانهای فارسی، عربی و روسی داخل [del] "دل"نفی آینده قطعی با 

( و امروز در 001و نگارش آن بخط عربی و در آسیای مرکزی به التین بوه است )ص زبان ترکمنی شده اند 

 ترکمنستان الفبای تازه ای معرفی شده اما هنوز گسترش نیاقته است.

-سیری در تاریخ سیاسیحال بد نیست به ساختار سیاسی ترکمن ها بپردازیم چه مطالعه متون مهمی مانند 

آنچه در دائرهالمعارف ها موجودند، هیچیک از فصول مربوط به ساختار  وترکمنهای ایران  یااجتماعی ترکمن ها 

سیاسی نیست و مثال در کتاب امین اله گلی پس از جغرافیای تاریخی ... مولف به مناطق مسکونی، فرهنگ 

می شویم  نب ایرامعنوی و مادی می پردازد. با خواندن اسناد نیز متوجه فرق اساسی بین ترکمنها و عشایر غر

نگاه کنیم می بینیم تقسیم بندی درون فاسنامه ناصری که در آنها سلسله مراتب عمودی وجود دارد و اگر به 
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ایلی طایفه ای یک واقعیت است که دهه ها بعد پس از نقل کتاب نیز قابل مشاهده بوده است )فصل تاریخ 

ما در میان ترکمنها یک خاندان ریاستی نمی دیگر  زبانیه نوشته راقم(. بچهار فصل آفتاب  ممسنی در کتاب

ه های کوچکتر نیز مانند یموت، فیابیم که نسل اندر نسل ریاست در آنها منتقل گردد و این را در بین طای

گوکالن، تکله، جعفربای، آتابای ...نیز نمی یابیم. این در حالی است که همه شجره نامه ای از سرمنشاء ایل یعنی 

گانه را محترم می شمرند. بنابراین بر مبنای شجره نامه آنها نیای مشترک دارند، در  42تقسیم بندی اغوزخان و 

زبان مشترک اند، اما کنترل داخلی آنها، دسترسی به منابع بیشتر در مردان سیاسی که نماینده واحد ترکمن 

 باشد ندارند. 

حظه ای مختص ساختار سیاسی است و از درون آن نوشته ویلیام آیرنز بخش قابل مال یموتهای ترکمندر کتاب 

س سیاسی یا جنگ ئییاری قبایل جهان، ترکمن ها یک ربه مطالب قابل توجهی دست پیدا می کنیم: بسان بس

هر کدام از این افراد بر مبنای توان شخصی خود که به مردم ثابت شده بود، انتخاب  داشتند و یک رئیس صلح.

می شدند و بهیچوجه این انتخاب عرفا به نسل بعدی انتقال داده نمی شد. این خصوصیات رئیس که تا توانمند 

احدهای بیرونی برقرار کند، تباط به نظم داخلی و رابطه با ومردم از او انتظار دارند را در اراست و می تواند آنچه 

واحد را قدرتمند می کرد که نظارت بر فعالیتهای وی داشته باشند. این حالتی بسیار تساوی طلبانه 

(egalitarian)  است که در میان ترکمنها وجود داشته است. اگر با کوچکترین واحد ها شروع کنیم، به گروه

( و 013می باشد )ص  "اوبا"گروه بزرگتر بعد از تایپا  و سیم،که شامل ده تا چهل خانواده هستند می ر "تایپا"
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(. البته نسب اینها از طریق پدر مشخص می 013)ص  "خلق"به کل اوباهای یک واحد مثال یموت می گویند 

(. دو موضوع اینجا مهم است، یکی 013خلقی می باشد )ص  -شود یعنی پدر تبار هستند و اکثر ازدواجها درون

با چوپانانشان با یکدیگر کوچ می کنند و کنار یکدیگر  دارند وشترک که برادران و یا اقوام نزدیک محل اطراق م

این بهیچوجه الزامی نیست طوالنی مدت باشد. گروهی که با یکدیگر کوچ می کنند و یا هرچند بسر می برند، 

سرزمین  م می گیرد و آنها در داخلعایت اصول انسانی و با توافق طرفین انجا، با رکنار یکدیگر زندگی می کنند

مکن است رسمیت شمرند قرار دارد. اما مدت زمان کنار یکدیگر بودن مه که متعلق به خلق باشد و همه این را ب

یعنی امکان تقابل و تشتت همیشه هست و اینکه ساختار اجازه دور  به طول انجامد. چند ماه باشد و یا سالها

انعطاف پذیری که در ایالت است بخاطر  ردد وموجبات دوام کلی واحد می گ ،دهدمی شدن از یکدیگر را به آنها

همین امکان ابراز نظر و تصمیم به زندگی کنار یکدیگر و یا دور از یکدیگر است. زمانی دیگر این امکان برای افراد 

اغوز هستند مجددا با  نباقی می ماند که مجددا فرقها را کنار گذارده و با اذعان به این مهم که همه نوادگا

 یکدیگر در مودت بسر برند.

گروه بزرگتر از تایپا چنانچه در باال آمد اوبا می باشد و اینها در سرزمین مورد استفاده مشترک هستند و می 

به عنوان سخنگوی گروه در "( که 003شریک اند. این واحد اوبا یک کدخدا داشته )ص  "اردو"گویند آنها در 

او بوسیله مردان واحد انتخاب شده و اختیار او   دارای هیگونه اقتداری نبود ] می کرد. او[مقابل بیگانگان عمل 

فقط در حد عمل بر اساس توافق جمعی آنها بود. کدخدایی در اوبا ارثی نبود و متصدی آن را بر حسب توافق 
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(. 003)ص  "جمعی می توانستند کنار بگذارند، درست به مانند همان فرایندی که در مقامش منصوب شده بود

با خود را در موقع ضروری داشته باشد که البته با همکاری مردان او "دفاع از محدوده ی توانایی"او می بایستی 

 رفت.صورت می گ

دشمن  بعد از اوبا، با ایل مواجه می شویم که اعضای آن در صلح با یکدیگر بسر می برند و در صورت موجودیت

(. در صورت 003ی کنند )ص نی مند و در صورت لزوم به یکدیگر کمک رساهمکاری می کن یکدیگر مشترک با

(  یک چنین گروه نسبی شامل حدود 062هماهنگی درونی، به نیای مشترک نهایتا رجوع می کنند )ص بروز نا

مختلف، با استفاده  یبر سر دام تا قتل بین اوباهانزاع در صورت خصومت، از  (.063خانوار بوده است )ص  411

(. اگر خصومت سرزمینی بین دو ایل صورت می گرفت، از 026-060از عرف حاکم بدان خاتمه می دادند )ص 

چادر های خود را برای اقامت و  0/  1، مردان بالغ برای جنگ آماده می شدند، و از هر یک 1/0هر یک از اوباها 

خوراک می فرستادند. رهبری هر واحد برای مدت جدل بعهده فردی بنام بیگ بود و این مسولیت فقط برای 

 (. در دوره قااجار منصب بیگ موجود بود.026اع بود و ماندگاری در این ریاست نبود )ص دوره نز

( مردانی بودند که ادعای نسب به یکی از چهار 022می کفتند )ص  "اوالد"رئیس صلح: روسای صلح که به آنها 

در صلح بودند  دودمان ها رادی مقدس و روحانی بودند. همه ترکمن ها با اینیفه اول اسالم را داشتند. آنها افخل

(. اعتقاد به 026د )ص و در صورت شکل گیری خصومت بین قبایل، اوالدها کوشش می کردند سازش برقرار کنن

هایی در مورد تهاجم و غارت از این خانواده ها سبب می شد فرد به جنون مبتال  نچنان بود که روایتاین افراد آ



 

23 
 

متوجه اش شود. اوالدها بین گروههای متخاصم می توانستند آمد و شد شده و یا بصورتی کیفر الهی سنگینی 

متخاصم بود. این موضوع بسیار مهمی است و  یآوردن صلح بین ایل ها کنند و این آمد و شد ها با هدف بوجود

 نمی بینیم. ندر بین عشایر کوچرو دیگر ایرا بدین صورت ما آن را

فهرست وقایع مهم  به دلیل اهمیت بزرگان مذهبی ایل است که در بی شکحال ببینیم بزرگان ترکمن کیستند. 

وفاتش را ذکر و  عارف و شاعر مهم ترکمن ( ، امین اله گلی نه تنها روز تولد مختومقلی620-621منطقه )ص

واحد  ولیت مذهبی برایئکرده، بلکه روز تولد پدر و پدر برزگش را نیز آورده است. حتما اینان در زمان خود مس

ومقلی را دارند...و مجسمه مخت روستاهای منطقه نام مختومقلی ها درکوی و برزنبسیاری د داشته اند. امروز خو

القی چندین خیابان اصلی مراوه تپه است. او برای ترکمانان اهمیت حافظ برای تنها مجسمه میدان شهر محل ت

 وان وی بارها تجدید چاپ شده است. یفارسی زبانان را دارد و د

و اتفاق زیر در مورد وی گفته می شود  استگنبد کاووس در چای قوشان چغدلی آخوند امروز یک روحانی مهم 

که او با چند تن دیگر از بزرگان دینی در برابر خانه اش مشغول گفتگو بوده که ناگهان اتومبیلی به نزدیکی آنها 

. البته همه بسیار ناراحت یرد و او فوت می کندزیر میگوارد می شود و نوه دوساله وی که مشغول بازی بوده را 

و هیچگاه  "آنکه او را داده بود، او را برد"می شوند و داد و شیون خانواده بلند می شود ولی شیخ می گوید 

خواستار محکومیت و انتقام و قصاص نمیشود. همه وی را برای این عمل تحسین می کنند. از افراد روحانی مهم 

 . مانند یار محمد آخوند نظری یا ابراهیم آخوند اسکندر نژاد... د می شودبسیاری امروز یا
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کمتر است و در حقیقت برای ارتباط با دولت بوجود آمده، یعنی  شکه اهمیت اهست  "ساقلو"یک منصب دیگر 

 واین موضوع بسیار مهمی است . نبوده است یروثواین شغل م و ،مامور گردآوری مالیات سالیانه بود مانند ساقلو

ساقلو موظف می شد خراج سالیانه را از روستائیان بگیرد  به این صورت در بین ایالت دیگر مشاهده نمیکنیم.ما 

سهمی از خراج جمع آوری شده را به سایر سازمان دهندگان "و برای آنکه از حمالت اعتراضی جلوگیری کند...

حمله وی د و در مقابل آنها تعهد می کردند که به روستاهای حراست شده موفق تر تهاجم در میان ایل خود ده

می توانستند از کسانی که با آنها در خراج سهیم  جلوگیری از تهاجم سایر ایلها"ای آنها بر .(0-023نکنند )ص 

م می کرد دااقلو با پشتیبانی مالی دولت سوارکار مسلح استخ(. در ضمن س020)ص  "شده بودند یاری بخواهند...

و بدین ترتیب نظارت بر ایل خود را عهده دار می شد. بغیر از ساقلو که میشود گفت بیشتر از طرف ایل خود بود، 

 تعامل بود.  دولت یکنفر دیگر نیز داشت که با ساقلو در انجام کارها در

نان جنگل و ساکنان تقسیم مردم به دو گروه ساک یک تقسیم بندی دیگر را نیز اینجا باید متذکر شویم و آن

می خواندند. چارواها به سختی قابل دسترس و کنترل بودند و  "چمور"و دومی را  "چاروا"روستاهاست. اولی را 

  نشینان آرام و مطیع بودند.نگجو بودند. گروه دوم گروه روستاگروهی ج

امروز در مواجه شدن با مردم ترکمن یموت این حاصل است که در حالیکه نظام خویشاوندی در برگیرنده 

بسیاری از افراد است و به تعداد زیادی زن و مرد عنوان های خاله /عمه/ دایی/ عمو و  به همچنین فرزندان آنها 

لغات خویشاوندی بین آنها نیز وجود دارد. غیره الحاق می شود، اما رقابت بسیار شدیدی وعمو زاده، دائی زاده 
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به  [yegen]آنچنان در برگیرنده افراد است که این تکثر ارتباطی را از آن طریق نیز میتوان نشان داد: لغت یگن 

پسران خواهران پدر یا خواهران پدر وی و یا خواهرزاده های خویش گفته می شود. به همسر این مردان گلن 

 به برادر این عروس مجددا یگن می گویند.و  [gelinyegen]یگن 

 به پسران خواهران مادر و خواهران مادر بزرگ و خواهر زاده های می گویند. [čeqân]چقان 

، اگر سن شان کم باشد و آقوم [inim]به پسران برادران پدر یا برادران پدر پدر و یا برادرزاده ها می گویند اینیم 

[âqum]  ن و به همسر آقوم می گویند گلیجهاینیم می گویند گیلی به همسرد. سن شان باال باشاگر. 

ند و می شوطبیعتا وقتی تعداد فرزندان زیاد بود، تعداد روابط خویشاوندی و مسولیتها نسبت به آنها زیاد 

.....که ه استموجود بودحفظ برابری مختلفی برای  یو مکانیزمها ههمسطح شدن از نظر اقتصادی مقبول بود

 م آیرنز در مورد آن بحث طوالنی کرده است.اویلی

( تحقیق کرد می گذرد و 0603، چاپ  0611و اوایل 0621)اواخر  سال از زمانیکه ویلیام آیرنز 21امروز حدود 

مردم منطقه در مواجه شدن با مدرنیته که از طریق ارتش و نظام وظیفه، مدرسه ودانشگاه، تجارت که یک پیشه  

بوده و موجودیت ادارات دولتی در منطقه و فرستادن نماینده به مجلس و گرفتن امکانات دیرینه در بین آنها 

مقایسه استانی خویش با استانهای  مالی برای منطقه و تمام آنچه طی جریان اصالحات ارضی و انقالب رخ داد و

ه ارتباط را بر مبنای دیگر، تغییراتی بر نظام بومی خود بوجود آورده اند. آنها بر نظام تساوی طلب بومی ک

و نیروی کار  خویشاوندی و نیای مشترک استوار می کرد تغییراتی بوجود آورده اند و اگر در زمان آیرنز کار
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امکان شکل گیری طبقات و فاصله های  اهمیتی بیش از سرمایه داشت، امروز سرمایه اهمیت یافته و

ان مدارک دانشگاهی کسب کرد و در یک چرخه فعال با سرمایه می تو خویشاوندی را فراهم کرده است. امروز

آموزش، حرفه، سرمایه( زدواج نسل بعد نیز بر این مبنا )اقتصادی افتاد و اگر تعداد فرزندان نیز کنترل شوند ا

ته ای بگونه ای صورت میگیرد و خویشاوندی وسیع اهمیت کمتری پیدا می کند. نحوه زندگی نیز در خانواده هس

گزینی نمایند. بنابراین همسر خویشاوندان وسیع خود را نیز نمی شناسند تا بر آن مبنا الزاما رادشده است که اف

آن ادغام شده و انباشت  هر چند امروز در منطقه شاهد کشاورزی وسیع و دامداری میباشیم، ولی سرمایه داری با

بزرگان  فرزندان را نمی طلبد، ودر برابر نظام همسطح سازی وضعیت اقتصادی واحدها( تعداد زیاد سرمایه )

منطقه بیشتر سرمایه دارانی هستند که سریع خود را از یک نظام به نظام دیگر وفق داده اند. هر چند یک فرد 

از خود همکاری می طلبد )مثال به عنوان کارگر مطیع بهتر می داند که از  موفق از خویشاوندان در سطح پایینتر

چند نفر در منطقه هست که دارای زمین فراوان )صدها هکتار( و صنایع مرتبط  خویشاوند استفاده کند(، نام

رو هستند. البته شیوخ یا افراد دینی نقش بسیار مهمی را در منطقه همچنان بازی می کنند و موفقیت در گ

ک وضعیت نفوذی نیز هست. تعدد این افراد و تعدد مکاتب دینی در منطقه کار درارتباط و تایید چنین افراد با

سیاسی را مشکل می سازد. یموتها سنی و اکثرا حنفی هستند، امروز تعداد قابل توجهی وهابی در  -اجتماعی 

مردها بخصوص مردان مسن  منطقه هستند و این نیز باعث بوجود آمدن خطوطی بین خویشاوندان شده است.

 .هر روز چند بار به مسجد میروند و زنان در خانه نماز می خوانند
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