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9ديار ترکمن 

 پيشگفتار
 

ترکمن صحرا سرزمين پهناوری است که معدودی رودخانه و کوه در آن خود 
نمايی کرده و اندک آبی به دشت سرازير می کند و همين مقدار ، آنچنان جانی به 

 داده که از زمين های مرغوب – اما به ظاهر مرده اش –خاک پربرکت 
ولی آنچه که بدانجا   زبانزد همگان است– پنبه –کشاورزی و طالی سفيدش 

هايی زرد گونه و چشم بادامی با  انسان.  استترکمنجلوه خاصی می بخشد 
هرجا که بنگری نمايشگر حضور اوست ، اوی . متانت و صبر خاص صحرائيان 

ريغ ، جای خود را به ساختمان های آجری می  که اينک د–هايی در اينجا و آنجا 
صحرايی برای جوالن اسب ترکمن، .  و در کنارشان گله و چوپان -دهند

سازندگی و تالش در جای . کشتزارانی برای تهيه قوت اليموت و ادامه حيات
اوقات فراغت ترکمن به ورزش می گذرد . جای اين سرزمين به چشم می خورد 

وسی به پا شود آن گاه می توان نوای دو تار باغشی و هراز گاهی که جشن عر
را شنيد که با سروده های مختومقلی ، مالنفس و ديگر شاعران ) بخشی (= 

 .دوستی را ترنم می کنند ترکمن راز هستی ، عشق صحرايی و انديشه انسان
سرزمين ترکمن تا چند سده پيش متعلق به ايران بوده و بر اثر بی لياقتی 

 . دو پاره شد و اقوامش نيز گرفتار سرنوشت خاک سالطين جور
به يک کالم ، ترکمن صحرا زيستگاه انسان هايی است که همه رنج زمين و زمان 

کمترنوشته و نويسنده ای در . را بر دوش کشيده و لعن تاريخ نويسان را نيز هم
من  بوده که چهره منفی و نادرستی از ترک– به ويژه در دوره قارجاريه –گذشته 

ها نساخته و آنها را قسی القلب و راهزن خطاب نکرده باشد، از جمله نويسنده 
 .کتاب حاضر، که خود يکی از سرکوبگران تاريخی آنها بود 

چرا غالب مورخين و سفرنامه نويسان بر آن بوده اند که آنجا را سرزمين آتش 
آداب و و خون و ساکنانش را آدم هايی بدون هويت تاريخی و فرهنگی،  با 

 رسوم بدوی و غير انسانی قلمداد کنند؟
بد نيست بدانيم برخورد اين چنينی خاص ترکمن ها نبوده بلکه اکثر قلم به مزدها 
... سعی کرده اند تا ديگر عشاير اين بوم و بر همچون بلوچ، کرد و بختياری و

رائيان را با صح!! براستی اين متمدن ها و متجددين . را نيز اينگونه معرفی کنند
بر آنان تاخته و سعی ! چه کار بود که هراز گاهی با قشون و عساکر ظفر نمون

 !در تنيبه و گوشماليشان داشتند؟
آيا وقت آن نرسيده در تفکر و نوشته های خود به سياست های استعماری جهت 
سرکوب ملت ها و شيوه های بهره کشی از آنها و همدستی حکام جور تجديد نظر 

 ن و بلوچ و کرد و ديگر عشاير را در يابيم؟کرده و ترکم
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 که به –کتاب حاضر از آن دست آثاری است که در جای جای آن نويسنده اش 
 سعی در تحريف واقعيت ها و –قول خود سر حددار و ساخلومنطقه ای بوده 

تحقير ترکمن ها دارد، بی آنکه اندک اشاره ای به فرامين ظالمانه رژيم وقت و 
 .داشته باشدکار گزارانش 

((  از اسناد – به عنوان مشت نمونه خروار –در اينجا با آوردن چند مکتوب 
 که توسط سازمان – حکمران خراسان و سرکوبگر ترکمن ها –)) حشمت الدوله 

باشد که با .  به اين بحث خاتمه می بخشيم 1اسناد ملی ايران منتشر شده است 
دارک تاريخی ، تاريخ نويسان ، گذشته تالش ايرانشناسان و دارندگان اسناد و م

 .مردم ترکمن را آنگونه که شايسته است بنويسند
 

                                           
سازمان اسناد ملی : تهران. فهرست اسناد عالءالدواله و حشمت الدوله. ک. ر- 1

، 346، 339، 307، 292، 252ص : يقات، بی تادفتر پژوهش و تحق. ايران
361 ،374 ،441. 
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 نامه ها
 
 4: شماره

 ميرزا يوسف مستوفی الممالک: فرستنده 
 حشمت الدوله: گيرنده 
 1286 صفر 20: تاريخ

. برای سرکوبی ترکمان هر طور که خودتان مصلحت ميدانيد عمل کنيد : موضوع 
 به ترکمان صدمه وارد  آوريد و چون خود شما در کارهای آنجا نظر آنست که

 .بيناتر هستيد هر قسم که اقتضا داشته باشد اقدام کنيد
 

)) صحيح است(( توشيح : ... مشخصات و مالحظات 
 ... .ناصرالدين شاه در باالی نامه 

 
 

*** 
 

 8: شماره 
 ميرزا يوسف مستوفی الممالک: فرستنده 

 دولهحشمت ال: گيرنده 
 1286ربيع االول : تاريخ 

بايد آنها را دفع و از سرحدات . اعتمادی به قول طايفه تکه نيست : موضوع 
 ...ايران دور کرد

)) صحيح است (( توشيح : ... مشخصات و مالحظات
 ... .ناصرالدين شاه در باالی نامه

 
 

*** 
 

 103: شماره 
 ميرزا يوسف مستوفی الممالک: فرستنده 

 شمت الدولهح: گيرنده 
 1287جمادی الثانی : تاريخ 

ز ترديد در امکان اسکان ايل سالور به علت کمی غله و ناتوانی از عهده دار 
 .شدن مخارج آنها
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در باالی ... ناصرالدين شاه )) صحيح است(( توشيح : ... مشخصات و مالحظات 
ر است و چه جای آوردن سالو: (( نامه ناصرالدين شاه به خط خود نوشته   است 

 ))... .چه سالوربازی است . از کدام غله و پول خرج آنها را خواهد داد 
 

*** 
 

 104: شماره 
 ناصرالدين شاه: فرستنده 

 حشمت الدوله: گيرنده 
 1286صفر : تاريخ 

فرمان حرکت به طرف قوچان و آشتی دادن دو ايلخانی با هم و تنبيه : موضوع
 ... .رکمان قاری قلعه خواهد تاختترکمان و تعهد سهام الدوله که به ت

در باال و کنار نامه ناصرالدين شاه به خط خود در :... مشخصات و مالحظات 
: (( ... تاکيد مطالب نامه حاشيه مفصلی نوشته است  که خالصه آن چنين است 

فس فس . بعد از قاری قلعه ، قلعه نحوز را هم بگيرند و پدرشان را بسوزانند 
 نباشد قاری 2ترکمان همه يکی است تجن.  قلعه را زود تمام کنيد نکنيد کار قاری

 ... .قلعه باشد
 

*** 
 

 140: شماره 
 ميرزا يوسف مستوفی الممالک: فرستنده 

 حشمت الدوله: گيرنده 
 1286رجب : تاريخ 

تدارک برای تاخت و تاز به طوايف ترکمان و لزوم سرکوبی طايفه : موضوع
 و 3دنشين برای ترسانيدن طوايف ترکمان آخال و مرویجعفربای و آتابای استرآبا

 .دستور تاختن به ترکمان طژن و سالور
ناصرالدين » صحيح است« توشيح : ... مشخصات و مالحظات
 ... .شاه در باالی نامه

 
*** 

 
                                           

 .طژن در تمامی موارد:  در اصل- 2
به شوشتر زدند گردن / گنه کرد در بلخ آهنگری « :  کشت کشتار برای آنکه- 3

 .»!مسگری
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 219: شماره
 ميرزا يوسف مستوفی الممالک: فرستنده
 حشمت الدوله: گيرنده
 1286جمادی االولی : تاريخ

اعالم موافقت با تصميم مخاطب برای تاختن به دو طايفه ترکمان، تجن : وعموض
 .و سالور و تشويق او به تاختن به ترکمان تجن در مرحله اول

ناصرالدين شاه در حاشيه باالی نامه به خط خود : ... مشخصات و مالحظات
است البته البته تجن را بتازيد خيلی بهتر از سالور است، تکه « : نوشته است

 .»...همسايه کالت، واجب است بر هم زدن آن انشاءاهللا 
 
 

*** 
 

 236: شماره 
 ميرزا يوسف مستوفی الممالک: فرستنده 

 حشمت الدوله: گيرنده 
 1287صفر : تاريخ 

عدم تجويز آمدن ترکمانان ساروق و سالور از هرات و سکونت گزيدن : موضوع 
 . داد آنها اعتمادی نميتوان کرددر خاک خراسان زيرا که به عهد وشرط و قرار

در باالی ... ناصرالدين شاه )) صحيح است (( توشيح : ... مشخصات و مالحظات 
کار بی مآل بی معنی است هرگز (( نامه ناصرالدين شاه به خط خود نوشته است 

 ...)).اقدام نکنيد 
 

*** 
 

 273: شماره 
 ميرزا يوسف مستوفی الممالک: فرستنده 

 مت الدولهحش: گيرنده 
 1286رمضان : تاريخ 

اشاره به منفعتهای سفر تجن و تائيد اين نکته که هر قدر صدمه به : موضوع 
 .ترکمان تجن وارد بيايد به صرفه دولت و ملت است 

)) صحيح است (( توشيح : ... مشخصات و مالحظات 
 ...ناصرالدين شاه در باالی نامه 

 
*** 
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 307: شماره 
 وسف مستوفی الممالکميرزا ي: فرستنده 

 حشمت الدوله: گيرنده 
 ندارد: تاريخ 

اعالم موافقت با اسکان طايفه آليلی در سرخس و توصيه به اين نکته : موضوع 
که ايل و طايفه ای که برای آبادی سرخس به آنجا روانه می کنيد احتماال بايد 

 .هندترکمان را دشمن بدارند و در تاخت و تاز بر آنها قشون را ياری د
 

ناصرالدين شاه در باالی )) صحيح است (( توشيح : ... مشخصات و مالحظات 
 ... .نامه 

 
*** 

 
 دستورالعمل

 7: شماره رديف 
 123: شماره دستورالعمل 

 6: شماره پاکت
 1310 صفر 28: تاريخ 

اشاره به سد بستن روسها و بردن آب به چکشلر در خاک روسيه و : موضوع 
وت از خاک ايران به خاک روسيه بدليل بی آبی و دستور امکان کوچ طايفه يم

 .برای تحقيق در اين باب 
به جهنم هر :[ گفته شاه عينا در قالب آورده شده است : مشخصات و مالحظات 

 ].جا می روند بروند 
آيا همچنان می توان بر آن پندار نادرست ماند که ترکمن ها ضد ايران و ايرانی 

 !هستند ؟... وده و مردمی جنگ طلب و و وابسته به روس ها ب
 .اگر چنين بادا ، زهی تاسف

از آنه  (زمينه تاريخچه خلق ترکمنناگفته نماند در يکی دو دهه اخير چند اثر در 
تاريخ سياسی و ،  )103قابوس نشرياتی، بی تا، : گنبد گاوس. محمد احمدی

] 97 + [359، 1366علم، زمستان : تهران. از امين اهللا گلی (اجتماعی ترکنها
ترجمه سيروس ايزدی و . اثر بی بی رابعه لوگا شوا ( ترکمنهای ايران ،  )ص

منتشر شده است که می )  ص166 ، 1359شباهنگ ، : حسين تحويلی ، تهران 
 .تواند راهگشای تحقيق درباره ترکمن ها باشد
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 در باره نويسنده
 

 اکرم ، امير نظام فرزند مصطفی عبداهللا قره گزلو ملقب به ساعد السلطنه ، سردار
از او تاکنون جز کتاب . است ) مير پنجه ( قلی خان اعتمادالسلطنه قره گزلو 

پدرش از مردم همدان و از نظاميان . حاضر ، نوشته ديگری شناسانده نشده است 
پسر همچون پدر شغل نظام پيشه قرار داده و سرانجام . معروف دوره قاجار بود 

 . سر بر آورداز منصب وزارت
 راجع به – نويسنده معروف عصر ناصرالدين شاه –محمد حسن اعتمادالسلطنه 

 روزنامه خاطراتش ، ضمن 120تشابه لقب و تاريخ مرگ مصطفی قلی در صفحه 
 :ق می نويسد.  ه 1298 شوال 17رويدادهای روز دوشنبه 

امير تومان که شنيدم که مصطفی قلی خان اعتمادالسلطنه  قراگوزلو مير پنجه يا "
از مرگ هيچ مخلوقی .  سردار عساکر آذربايجان بود در اردو مرحوم شدند 

اما اين مرد که لقب پدر مرا داشت و با هزار تومان پيشکش به . خوشحال نيستم 
خيلی از دادن اين لقب به اين شخص . شاه ، امين الملک اين لقب را گرفته بود 

 ."ست همان طور می شودخدا هر چه خواسته ا. ناراضی بودم 
اطالعات تکميلی راجع به او را  می توان در آثار مربوط به قاجاريه همچون جلد 

 624 ، 582 -581 ، 529، 468 ، 259، 211، 41 ، صفحات 4 روضه الصفادهم 
 ، 116 -115 و جلد چهارم صفحات 306 ، جلد اول صفحه تاريخ رجال ايرانو 

ار نويسنده نيز می توان از کتاب های تاريخی درباره زندگی و کرد.  يافت 435
در اينجا معرفی نويسنده را با استناد به گفتار مهدی . اواخر قاجاريه بهره جست 

 . به پايان می بريم297 -296، صفحات تاريخ رجال ايران بامداد در جلد دوم 
 
 

 عبداهللا
 

پسر مصطفی  )  امير نظام– سرداراکرم -ساعدالسلطنه ( عبداهللا خان قره گزلو 
قلی خان اعتمادالسلطنه از خوانين طائفه قراگزلوی همدان و از متمولين و مالکين 

 هجری قمری بواسطه انقالبی که به اشاره و 1310در سال . طراز اول ايران بود 
تحريک شيخ عبداهللا مجتهد و پيش نماز در همدان ايجاد شده بود خوانين قراگزلو 

دولت چند نفر از آنان از قبيل زين العابدين .  داشتند نيز در اين هنگامه دخالت
 عبداهللا خان ساعد السلطنه و ضياءالملک را به تهران آورد و –خان حسام الملک 

                                           
 . اثری از ميرخواند که رضا قلی هدايت آن را تکميل کرده است- 4
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هر سه نفر که درجه آنان امير تومانی بود معزول شدند و امر شد که در خانه 
 .نائب السلطنه زندانی شوند

. نفر ديگر محترمانه زندانی شدند ساعدالسلطنه را زنجير کردند و آن دو 
ساعدالسلطنه برای اينکه زنجير را از او دور کنند هزار تومان به نائب السلطنه 

محمد . داد و مورد قبول واقع شد و او هم بدون داشتن زنجير زندانی گرديد 
حسنخان اعتمادالسلطنه در ياداشت های روزانه خطی خود غره رجب المرجب 

امروز درب خانه مجلس غريبی بوده و جهت انعقاد اين (( :  می نويسد 1310
حسام الملک و ساعد السلطنه و . مجلس استنطاق  امير تومانهای همدان است 

ضياءالملک که تمام فتنه و تقصير همدان را بگردن اينها وارد آوردند و جهت 
عمده اينکه مقصر شدند مخارج گزافی که حسام الملک در تابستان گذشته در 
عروسی پسرش کرد روسای دولت بطمع افتادند البد بايستی توهينی باو می کردند 

 : رجب می نويسد3و نيز در . که مبلغی بگيرند اين است که مقصرش کردند 
درب خانه رفتم هنگامه غريبی بود معلوم شد سه نفر امير تومان های همدان « 

حبس کردند ) زاکامران مير( را معزول نموده  در منزل نايب السلطنه 
هزار تومان . ساعدالسلطنه را زنجير کردند و آندو نفر را محترما نگاه داشته اند
 .» ساعدالسلطنه  داده است زنجير را بر داشته اند اما هنوز حبس هستند

در کابينه ابوالقاسم خان ناصرالملک که خودش )  ق1328(  خ  1288در سال 
آمدنش از اروپا عبداهللا خان که ملقب به امير نيز عهده دار وزارت دارائی  بود تا 

در )  ق1333. (  خ1294در سال . نظام بود موقة عهده دار وزارت دارائی گرديد 
کابينه عبدالمجيد ميرزا عين الدوله که بيش از چهار ماه نخست وزيريش طول 

 .نکشيد امير نظام وزير دارائی بود
 
 

 مشخصات نسخه
 

ک نسخه شناسانده شده است که آن نيز در کتابخانه ملی از اين کتاب تاکنون فقط ي
 دستنويس يادشده در جلد دوم فهرست . جای دارد 953 ف 547ايران به شماره 

  :5کتاب های خطی، چنين توصيف شده است
 

 سفرنامه پسر اعتمادالسلطنه
 

 .ق.  ه1296: عبداهللا بن مصطفی قليخان اعتمادالسلطنه قراگوزلو ، تأليف : از 
                                           

وزارت :  تهران.خطی کتابخانه ملیفهرست نسخ .  انوار، عبداهللا- 5
 .39ص : 2، جلد -1343فرهنگ و هنر، 



17ديار ترکمن 

 
از طرف دولت ايران بسمت سر حدداری و . ق.  ه 1294نويسنده در سال 

وی مدت دو سالی که در آنجا . ساخلويی قلعه ناصريه سرخس مأمور می شود 
اقامت می گزيند  اطالعات زيادی درباره تراکمه مقيم آن نواحی بدست می آورد ، 

 نواحی را ، او اطالعات جغرافيائی آن» تکه و سالور« بخصوص دو طايفه 
 .درينجا بطور مشروح می نگارد و ايالت مزبور را کامال معرفی می نمايد

 
بسمله ، چون در عهد فرخنده عصر پاينده سرکار بندگان اعليحضرت  : آغاز

 .اقدس همايون شاهنشاه اسالميان 
 

 .ولی بجهت حرمت قوشيدخان در ميان ايل اسمی ازاو برده می شود: انجام
ق ، ناصرالدين شاه ، سرفصلها در وسط صفحه ، .  ه 1296نستعليق خوش ، 
: کاغذ . 220  ،  170تيماج قرمز ، دوالئی ، : سياه ، جلد : جدول دور سطور 

 .س  / 953، 155،  95 سطر کامل ، 11 برگ ،27فرنگی ، 
 در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 1680ميکرو فيلمی از اين نسخه به شماره 

 6.ی چاپ از آن استفاده کرده ام موجود است که برا
 در ضبط اين کتاب با برخی – به ويژه ترکمن ها –نام برخی ايالت و طوايف 

، خليل  نورمحمد آق با همکاری عزيزان ترکمنم آقايان. منابع ديگر اختالف دارد 
 سعی دکتر مجيد تکه و ، شيخ فيض طاليی ، قربان صحت بدخشان محمدی بيگ

 .اصالح شود شد اين گونه موارد 
ناگفته نماند شجره نامه ای که در انتهای کتاب آمده ، اخيرا در ترکمنستان 
شوروی منتشر شده است ؛ با اينکه کاستی دارد ولی بايد پذيرفت که در ايران تا 

از دکتر مجيد تکه، که آن را ترجمه نمود  و در اختيارم . اين حد کار نشده بود 
 .گذاشته است، سپاسگزارم 

پايان اميد دارم که با انتشار اين اثر توانسته باشم اندکی از دين خود را به در 
 .بادا که چنين بادا. ياران همدرد ترکمن ادا کرده باشم 

 
 

 حسين صمدی
 

 1370 تابستان – )قائمشهر(شاهی 
 
 

                                           
فهرست ميکروفيلم های کتابخانه مرکزی دانشگاه . دانش پژوه ، محمد تقی - 6

 .120ص : 1، جلد -1348دانشگاه تهران ، :  تهران.تهران



18ديار ترکمن 

 
 

 

 سبب نگارش کتاب
 

چون در عهد فرخنده و عصر پاينده سرکار بندگان اعليحضرت اقدس همايون 
اهنشاه اسالميان پناه ماسواه فداه ولينعمت کل ممالک ايران السلطان بن ش

السلطان بن السلطان ابوالمظفر منصور خلد اهللا ملکه و سلطانه که قرن ترقی 
کمال است و مزاج ملک و ملت در غايت اعتدال ، اوايل سنه يکهزار و دويست و 

طفی قلی خان عبداهللا بن مص« نود و چهار غالمزاده  فد ويت  شعار 
را کارگزاران دولت ابد آيت به سمت سرحدداری و » اعتمادالسلطنه قراگوزلو

ساخلويی قلعه مبارکه  ناصريه سرخس مأمور فرمودند و قريب به دو سال در آن 
 .حدود به تقديم شرايط جانفشانی و خدمت قيام نمود 

وازم سياسيت از آنجايی که می دانست خاطر آفتاب مظاهر ملوکانه محض اجرای ل
و اعالء مراسم ترتيب ، همواره به تحصيل اطالعات از چگونگی حاالت طبقات 
انام و اصناف ، عشاير و اقوام مايل است لهذا چنان صواب ديد که وضع حاالت و 

 مروکيفيت قواعد و رسوم و مقدار سکنه و قوانين سلوک و معيشت حاليه تراکمه 
ور تذکره و روزنامه بنگارد و هنگام را به دقت وافی تحقيق نموده و به ط

 .بازگشت به دربار خالفت عظمی در پايه سرير آسمان مصير عرضه دارد
 



19ديار ترکمن 

 اصل و نسب ترکمنها
 

چون طوايف ترکمانيه از قديم االيام وحشی و بی تربيت بوده و هيچ وقت اطاعت 
 سلطانی را به ميل خاطر قبول نکرده اند ، پيوسته خائن و خائف در صحراهای

دور دست شمال ايران و دو طرف آن مانند سباع و بهايم متردد بود و آداب و 
رسوم انسانيت و قواعد زندگانی را به هيچ وجه تحصيل نتوانسته اند نمود ، لهذا 

  حاالت قديمه آنها را حاکی تواند بود، در دست ندارند مگر 7تاريخی که گزارش
در اين صورت . الد خود گفته باشند اينکه چيزی جوانان از پيران شنيده و به او

مسلم است که اعتماد صحت به اقوال آنها در باب گذشتگان نيست ولی غالم زاده 
از پيران و ريش سفيدان تکه و سالور که فی الجمله محل وثوق و اعتماد بودند، 
به قدر مقدور استکشاف و استطالع نموده و  معروض می دارد که مقيمان سده 

ان آستان عليه را استحضار و اطالعی از وضع حاليه مرو و اهالی سنيه و معتکف
 .آن بهم رسد

  صنفی ديگر از طوايف ترکمانيه 8چون امروز غير از ايل تکه و قليلی از سالور
در مرو نيست الجرم غرض از اين روزنامه همان عرض حاالت قبيله تکه خواهد 

گر معروض دارد محض بود اگر ضمنا هم مجملی از حاالت دو سه طايفه دي
معهذا اگر در اصول و انساب آنها . ارتباط مطلب است نه نگارش تاريخ تراکمه 

اختالفی با اقوا ل مورخين واقع شود اميدوار است که به نظر عفو و عاطفت 
 .ملحوظ گردد

سالور غازان بابا « بالجمله عقيده پيران و خبيران اين طايفه آن است که از اوالد
نام ترکی را جد خود می دانند ولی اشهر » طغان « برخی ديگران  . نام هستند» 

 .اند » غازان بابا «آن است که از احفاد
ترکی دلير و صاحب شوکت بوده است به همين »   سالور غازان بابا « گويند 

جهت در دست بعضی از عشاير ترکستان که با او طرف معارضه بوده اند ، کشته 
 -3، »سالور  « -2، »ارساری « -اول. پسر باقی می ماندمی شود و از او چهار 

را از زنهای ديگر او نچسب تر می » سالور« و مادر » تکه « -4، »يموت« 
مجمال اينکه پسران چهار گانه در مقام خونخواهی پدر بر آمده با قبايل . دانند 

ا برای  به اسيری آورده و او ر9ترکستان جنگها کردند و دختری از طايفه اوزبک

                                           
 گذارش:  در اصل- 7
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20ديار ترکمن 

نام متولد شد که جد » يالقامش« را از وی پسری» تکه« عقد بستند و » تکه« 
 . معروف باشد10طايفه ساروق

است که از اوالد او طايفه » ارساری « اول » غازان بابا «از چهار پسر . الحاصل
معروف به ارساری بهم رسيدند و اين قبيله االن با عدتی بسيار و عددی بيشمار 

 در محلی که رود جيحونصت هزار خانوار می شود در سواحل که قريب ش
 است سکونت دارند و يک وقت به امام بخارا خدمت کرده و لب آبمشهور به 
هنوز به همان حالت باقی هستند و طايفه ارساری نسبت به ساير . نوکر دادند 

 ]به[ طبقات ترکمان با تربيت تر و معقولتر و سبک معاش و قاعده گذرانشان 
 .مردمان شهرستان نزديکتر است 

سالور «اگرچه به اعتقاد بعضی از مورخين نسبت اين طايفه به . دويم سالور
است منتهی می گردد ولی به رغم » تولی خان بن چنگيز خان «که لقب » خان

» غازان بابا خان«اند که دويم پسر »سالور«ثقات تکه از اوالد همان ] اين ادعا [
 .است

 اين قبيله خود را انجب طوايف ترکمانيه می خوانند و زياده بر آنچه علی اّيحال ،
در دزدی و راهزنی خود اقدام نمايند ، اشرار قبايل ديگر را برای اين کار به اسب 
و اسلحه معاونت می نموده اند و هر غنيمت و اسيری که حاصل می شده است با 

ردن اسير و چپاول از حدود تا وقتی که به ب. آنها بالمناصفه تقسيم می کردند 
خراسان قدرت داشتند پيوسته تجار  برده فروش از طوايف جمشيدی و تيموری و 

 و ماوراءالنهر و 11 طخارستانهزاره با آنها معامالت داشته و اسرای شيعه را به 
 برده می فروخته اند و به آن بيچاره ها جهت تخالف مذهب شدايد بسيار خوارزم

، ليکن در اين عهد سعادت اقتران که از فّر اقبال بی زوال وارد می آمده است 
اعليحضرت اقدس همايون شاهنشاه کل ممالک ايران ارواح العالمين فداه و 

وزير جنگ » سپهساالر اعظم« اهتمامات کافی و مساعی بزرگ جناب اجل اشرف 
و وزير امور خارجه اين دولت قوی صولت که عمل قشون و حراست و صيانت 

 محض اختصاص  خراسان و ثغور مما لک محروسه عموما و کار سرحداتحدود
اداره خصوصا کما ل ترقی و استحکام را يافته است ، افراد طوايف ترکمان از لفظ 
اسير جز آنکه خود به چنگ غازيان اسالم گرفتار شده و به رأی العين مشاهده 

 .می نمايند ، معنی ديگر تصور نمی توانند نمود 
طايفه سالور نظر به قوت و غلبه ساير قبايل به جهتی ديگر در هيچ جا . خالصه 

 و برخی چهار جومرتع و مکان مخصوصی نداشته اند و به وطور اضطرار در 
  خراسان گذران می کردند تا آنکه اندک اندک خود را بهترکستاناراضی کم نفع 

ه اعمال ذلت و  برودخانه مرغاب در مروکشيده به اتفاق ايل ساروق از پائين 
بيرامعلی خان « زحمت مقام گرفتند و در اوايل دولت شاه سعيد طاب اهللا ثراه 
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 چند مرتبه به طايفه سالور تاخت و تاراج برد – که حکمران مرو بود –» قاجار 
] و آنها [ و بسياری از آنها را بکشت و برای باقی ماندگان ماليات مقرر کرد 

 و بخارا از قتل خان مرحوم چندی خوانين ضميمه رعايای مرو شدند و بعد
 در آنها تصرف کردند تا در اوايل  دولت خاقان خلد آشيان چون قبيله خوارزم

سالور از پريشانی و ذلت ميان ساروق به جان آمده بودند از چاکران دربار خاقان 
.  تحصيل افتخاری نموده باشندايرانيورتی استدعا نمودند که به رعيتی و نوکری 

 سرخسسب االجازه اوليا دولت جمعی که تقريبا پنج هزار خانوار می شدند در ح
 .منزل کردند 

چون يک چند در ظل حمايت اين دولت از شدايد گذشته بياسودند ، يکباره خود را 
 پنداشته و ابواب معامالت پوست و گوسفند و اسب با اهل سرخسصاحب ومالک 

ت خوبی از اين ممر حاصل کردند و  مفتوح داشتند و بضاع خوارزم وخراسان
چون يکباره حقوق دولت را فراموش کردند و . اسير بسيار نيز در آنجا جمع شد 

 مبالغه  خراساندر معاونت دزدان و مخالفت سرحدداران و دست اندازی به نواحی
 .نمودند ، ناچار تنبيه آنها به ذمه همت اولياء دولت واجب شد

ت و چهل و هفت که حضرت شاهزاده ابوالملوک در حدود سنه يکهزار و دويس
 که برای –نوراهللا مضجعه » عباس ميرزا« وليعهد فردوس مهد نايب السلطنه

 بعد از فتح قالع و – تشريف فرمای آن ساحات شده بود  خراساناصالح مفاسد
رفع متمردان آن مملکت محض خالصی اسرای شيعه و دفع آن رسوم شنيعه، 

 .ود و گوشمالی تمام به قبيله سالور دادند  را محاصره فرمسرخس
 نجات قلعه سرخسعالوه بر آنکه سه هزار نفر اسير شيعی از ] در اين نبرد[ 

  و همه 13  تقريبا پنج هزار تن اسير ترکمان نيز به چنگ غازيان افتادند12يافتند
] يافته و [ اسيران شيعه به اوطان خود رخصت .  مقدس کوچ دادند  مشهدرا به
 .ته و اسرای ترکمان حسب االمر به قرای ارض اقدس تقسيم شدند رف

اما بقيه سالور که در مرو با طايفه ساروق می زيستند چون به جهت نداشتن 
 که در – را 14يلتنمرتع و مکان مخصوص بسيار ذليل و مفلوک بودند و نيز محل 

 مرو از  زمينی مستعد و بی مانع ديدند، لهذا خود را– است مروده فرسنگی 
نظر به وفور آب و خوبی هوا و مراتع بسيار و هيمه باغ بيشمار . بدانجا کشيدند

بسته و در آنجا به يلتن که همه اسباب سهولت معاش است، يکباره دل به اقامت 
اراضی را در ميان خود قسمت کرده مشغول زراعت شدند ، . آسودگی نشستند 

  بعد از آنکه تکه آنها را به زور از بود و همچنينمروچندان که ايل ساروق در 
 . اخراج نمود و خود در آنجا منزل گرفتمرو
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 تشريف آورده و مراجعت مروبه  » 15حسام السلطنه« در همان ايام نواب واال 
 اقامت داشت تا آن وقت که يلتندر همه اين اوقات طايفه سالور در . فرمودند 

قبيله . ن مأمور آن صفحات شدند امير جنگ با قشو» 16حشمت الدوله« نواب واال 
 به غلبه مسخر فرمودند و آنها در مقام اطاعت بر آمده قشون يلتنسالور را در 

ظفر نمون را در هر نقطه که بود به رساندن آذوقه و معاونت نمودند و نيز پانصد 
 .سوار مالزم رکاب واال کردند

 کار تکه ها بود لهذا چون اين قسم خدمت ايشان به عساکر دولتی مايه اختالل در
 را محاصره کرده و سالورها را مجبور يلتندر وقت فرصت با ساز و عدت بسيار 

طايفه سالور بين المحذ .  اينکه با سپاه دولت مراوده و خدمت ننمايند17نموده به
ورين درمانده، ديدند با هر طرف موافقت نمايند از آن سوی ديگر ايمن نمی 

 ترک مزارع و مراتع خود دل نهاده ، از يلتن کوچيده و از توانند بود، آخرالجاء به
 . رفتندماروچاق طرف پنج ده  بهباالی 

قريب به چهار سال در آنجا اقامت کردند و چون از تنگی جا و نبودن مرتع 
 که در بيست -18 قراتپهدرستی به ستوه آمدند، ناچار يک ثلث از آنها کوچيده به 

» حشمت الدوله « ثلث ديگر از نواب واال . ند  رفت– واقع است هراتفرسنگی 
.  مقيم گشتند – است سرخس که بيست فرسنگی – زور آباداجازه حاصل کرده در 
 مانده بودند چندی با ساروق بنای خصومت را  ماروچاقآن ثلث ديگر که در

گذاشته قدری جنگهای بی صرفه کردند ، آخر االمر به علت قلت عدد و نبودن مدد 
 رسانيده ، در آنجا نيز مکث  قراتپهگرديده به طور فرار خود را به سالورمغلوب 

 .زور آباد آمدند  نکردند ، هر دو دسته با تفاق کوچ کرده به
» بردی مرادخان سالور « پس باقی طايفه در حمايت دولت عليه آسوده نشستند و 

ه اسم کرايه اجازه حاصل نموده و مبالغی هم ب» حشمت الدوله « از سرکار نواب 
 که در يک – سرخس کهنهمال و آذوقه از دولت پول گرفته، ايل سالور را به 

 سرخس کوچ داد و تمام ايل به – است قلعه  مبارکه ناصريهفرسنگی مشرقی 
و آن وقت فوج ] ند[ باقی  ماندآباد  زوررفتند مگر قريب پانصد خانواری که در

 .]ند[ بودقلعه ناصريهقرايی ساخلو 
 منقضی شد ايل تکه سرخسش ماه از اتفاق و اجتماع طايفه سالور در چون ش

بودن آنها را در آن همسايگی باوجود خدمت به دولت مايه خرابی کار خود ديدند 
به سر » خجقه سردار« سه هزار سواره و پياده به سرداری » قوشيدخان « لهذا 

 .قبيله سالور فرستاد 
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23ديار ترکمن 

سالور را به تصرف در آورد ، بعد از آن به اول احشام و اغنام » خجقه سردار« 
 روند مرو کوچيده و به  سرخسقوت اسلحه آن طايفه را ملجا ساخت به اينکه از

سالورها در مقام اضطرار کوچيده و ميان قبيله . و ميان طايفه تکه ساکن شوند 
و در حرکت و سکون از سرخس تا مرو سواره و پياده . تکه رفتند و ساکن شدند 

قسمی با آنها به ماليمت و موافقت رفتار کردند که با وجود عيال و اطفال تکه 
بعد از ورود . بسيار که همراه بود به قدر سرموئی به هيچيک اذيت و آزار نرسيد

 نيز اموال و اقسام منهوبه را به آنها مسترد  نمودند و از آن وقت تا حال  مروبه
 .يت مذلت و خواری گذران می کنندو در نها] ند[سالور در ميان تکه منزل دار

تقريبا هزار خانواری در دو مکان نزديک هم اوبه دارند و باقی ديگر ميان ايل 
بعضی در نزد بای های  تکه نوکر و سوداگر . تکه متفرق و بی نام و نشانند 

هستند که به قوت شراکت آنها معامله می کنند و اغلب آنها از بيکاری و اضطرار 
 نی هستند و خودشان هم اگر اسب ندارند به نصفه از تکه ها کرايه مشغول آالما

 که اگر يک نفر از معتبرين 19لکن پيش تکه به قدری بيقدر و ذليلند . می کنند 
آنها در دست پست تر کسی از تکه کشته شود ابدا ديت و خونبهايی بر آن مقرر 

مين و يک شربت نيست و از آن گذشته همه سالور در تمام خاک مرو يک وجب ز
آب را مالک نيستند ، مگر اينکه يکی از تکه ها محض اهللا قطعه ای از زمينهای 
متصرفی خود را به سالوری بدهد که به عاريه يک سال برای خود زراعت کند و 
همچنين تکه ها زن دادن به سالور را عيبی بزرگ می دانند ، اگر چه سالور نيز 

 تر از تکه بلکه قبايل ديگر هم می داند زن دادن از آنجايی که خود را خيلی بچسب
به تکه را ننگی عظيم می شمارد ولی چون اکثری از آنها بی بضاعت و فقيرند ، 

 .بسيار شده است که به  اين بدنامی و ننگ دل نهاده و به تکه دختر داده اند 
 
 
 
 
 
 
 

 اسامی طايفه سالور
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24ديار ترکمن 

 ياال واچ  20قره مان
 آالم

 
 21ردو قاجاا  داز  چولوم 

 بيگ بولگی
 

 ساقار  بيکسی  گوک 

 
 اهاب  22اکورجکلی 

 
 

 آنا بولگی
 

 ارسالن
 

 25باشارجه  24صياد 23يعقوب 

 لی که
 

 اسمعيل  26بق قره ياجی 

 باقاش
 

 قره کچی آقا  27موسی توره تيمور 

 
 
 

است که از او نيز اوالد واحفاد بيشمار به وجود آمد که االن در » يموت« سيم 
 . ساکنند خوارزم و برخی در استرآباد و حدود گرگانحاری ص

 29تقتمش« ، »28اقتمش « است که از او سه پسر به وجود آمده ، » تکه« چهارم 
 مروطايفه حاليه است  که در » تقتمش « و » اقتمش « اوالد .  »يالقامش « ، » 
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25ديار ترکمن 

ه علت است که ب» ساروق « اسم اصلی » يالقامش «  مسکن دارند و آ خا لو 
 .زردی چهره به اين اسم معروف گرديد و اوالد او نيز همين طور مشهورند 

 واس و خيوهسالور و تکه در اطراف » غازان بابا خان « گويند بعد از . الحاصل 
گاهگاه در کنار جيحون هم منزل می .  و آن صفحات مسکن داشته اندقراقلیو 

به همين طورها . رها زياد نبوده است ايل نيز آنقد. کردند، جای معينی نداشته اند 
« و » سالور « هر چند وقت در زمينی گذران می کردند تا هنگامی که اوالد 

 آمده در رودخانه مرغاباز  طايفه اقتمش و تقتمش جدا شده ، از پائين »يالقامش
 منزل کرد و طايفه سالور – که مسکن حاليه تکه است –  مرو و اطرافخان کچن

 چنانکه – يلتن و برخی به  سرخس ميان آنها نشسته و بعد بعضی بهنيز چندی در
 چنانکه عرض – يلتن و برخی به سرخسدر ميان آنها نشسته و بعد بعضی به 

 رفته وساکن شدند ، اما طايفه تکه جای معينی نداشت و اوقات خود را هر –شد 
م می رسيد چند وقت در محلی می گذرانيد ، هر وقت هم دشمنی برای آنها به ه

 » 30نادر شاه« در عهد . خود را به ريگزار می کشيدند و سالمت می ماندند 
مرحوم نيز اگرچه در ميان ريگ بودند لکن از غلبه آن پادشاه قبول ايليت کرده و 

بعد از آن . طوايف جزو آنها را قسمت کرد» نادرشاه « . در مقام اطاعت برآمدند
 را که آخا ل در آن صحرا جمع شدند و جميع قالع بيشتر ايل.  آمدندآخا لکم کم به 

 بود به طور درستی و عدل در ميان خود قسمت نمودند خراساندر تصرف اهالی 
 که آن قلعه در تقسيم –بعد از آن فتح هر يک از قلعه ها را به ريش سفيد طايفه . 

ه  حواله کردند و به تدريج هر کس قسمت خود را به غلب–متعلق به آنها بود 
 . رفتند  مرو و بعضی ديگر به31 تجنمتصرف گرديد و قدری از ايل نيز به 

عباس « [ سالی چند به همين طور گذران کردند تا وقتی که نايب السلطنه مغفور 
برای تنبيه قبيله سالور به سرخس تشريف آورد و بعد از قتل و نهب ] »ميرزا

اين فقره مايه . س کوچ داد بسيار پنج هزار خانوار از آن طايفه را به ارض اقد
  تجنوحشت بسيار شد برای ايل تکه بلکه جميع قبايل ترکمانيه ، لهذا همگی از

  مروچون آب و زمين.  رفتند و دو سه سال در آنجا ماندند مروفرار کرده به 
 هم امنيت و فراغتی رود تجنکفايت تکه و ساروق و همه را نمی کرد و در کنار 

طمينان يافته دوباره کوچيده به تجن مراجعت نمودند مگر حاصل شد، ايل تکه ا
 بازگشتند اول قبيله تجناما چون ايل تکه دفعه ثانی به .  ماندند مروقليلی که در 

] و[  بوده و االن ضميمه ايل تکه است خراسان که از طوايف قديمه –برخا ز را 
 .ود کردند گرفته داخل ايل خ- ميان قلعه منزل داشتندتجندر ساحل رود 
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26ديار ترکمن 

نام که از معارف ايل بود بندی را که حال مشهور به » 32ارازخان « بعد از آن 
 بسته و مشغول زراعت شدند و از بابت خوبی حاصل  تجناست به رودقارلی بند 

و حبوبات، ايل را بضاعت و ثروت خوبی به هم رسيد و تقريبا چهل و يک سال 
 آمد سرخس به تجنايفه تکه از سبب شد که ط»  شکور آق سقال33خوجه « قبل 

 .در سرخس نشست » خوجه شکور« و چند سا ل خود 
ربع تکه است ] که[  مخالفت کرده و طايفه وکيل را 34آخر به سببی با طايفه مله 

 بازگشت و قدری هم از تکه که در  تجن، چون متعلق به خودش بود برداشته به
نوار در آنجا جمع شده و به  مانده بودند به تجن آمده قريب شش هزار خامرو

مرد با کفايت و با » خوجه شکور« اطاعت کردند ، و » خوجه شکور « رياست 
 معامله و کالتتسلطی بود چنان که وقتی طايفه را منع و قدغن کرده بود با اهل 

 چون معامله –نبرند  کالت مراوده را موقوف کرده و غله و آذوقه برای فروش به
 بعضی از افراد طايفه پنهانی مشغول بوده اند و هر کس –ود با صرفه و منفعتی ب

اطالع می يافت قدغن او را شکسته است فورا می کشت » خوجه شکور « را که 
با وصف اينکه از فرايض رسوم . گويند قريب شصت نفر را به اين تقصير کشت . 

ارث ترکمان است که هر کس يکی را به قتل رساند بدون مالحظه شأن و رتبه و
مقتول می رود و در ميان طايفه دست به کمر قاتل انداخته او را بيرون می آورد 

خوجه « و به قصاص می رساند و هيچ کس را در اين باب حرفی نيست ، معهذا 
چنان مسلط بود که با اين همه قتل هيچيک از طايفه از او مطالبه خون » شکور
 .نکردند

را که در ] ها[ بنای چاپيدن مال تکه به حسب مخالفت کم کم] وی. [ الحاصل 
جمعی از طرفين مقتول . گذاشت و مايه دشمنی محکم گرديد ] ند[سرخس بود 

گويند » قوشيد خان « اما . »قوشيد خان « به همينطورها بودند تا ظهور . شدند
وقتی قشون بسيار از خيوه برای استيصال طايفه ساروق .  اول مردی قلتان بود

 به کمک ساروق رقتند و در آنجا با وجود سرخسجمعيتی بسيار از به مرو آمد و 
قوشيد « طوايف سالور و ساروق و تکه هر سه متفق القول » اراز خان « بودن 
 را خوارزمی قلعهرا رئيس و سردار قرار دادند و او بعد از فراغت از جنگ » خان

 بساخت و – است قلعه قوشيدخان بالفعل معروف به  سرخس که در کنار رود–
طايفه وکيل را محاصره ] و[ رفت  تجنبعد از آن جمعيت بسياری فراهم کرد و به

بعضی کوچيده همراه او به . نمود، آخر االمر به غلبه آنها را مسخر ساخت 
] و[ آمدند ، برخی ديگر چند گاهی مهلت خواستند که از عقب آنها بروند سرخس

 . رفتندمروبه فرار کرده » قوشيد خان« بعد از مراجعت 
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27ديار ترکمن 

« در حقيقت اين نيز از آثار اقبال  . هم فوت شد » خوجه شکور« در آن بين ها 
« بود و ايل تکه معتقدند بر آنکه تا به حال بزرگی به خوشبختی » قوشيد خان 
در زمان سرداری او چند جنگ بزرگ . در ايل تکه نبوده و نيست » قوشيد خان

 هيچيک شکست نخورد و در آن زمان والی در» قوشيد خان « اتفاق افتاد و 
و ساير ايل تکه نها » قوشيد خان« بود که با » آصف الدوله«  مرحوم خراسان

در آن عهد به حدی ايل تکه . يت خوش سلوکی و مرحمت را به عمل می آورد 
 خراساناطمينان يافته بود که با اغنام و احشام آنها فارغ البال در کوه و صحرای 

پس  و آق دربنداست و زن و بچه تکه با ايالت خراسانی در کوههای  می چريده 
 . بزغنج و پسته جمع می کردندکمر

 
در آن روزگار چنان به تکه خوش گذشته است که هرگز آن خوشی را فراموش 

 سرخسهم باز با نهايت اطمينان در » آصف الدوله« بعد از مرحوم . نخواهد کرد 
با قشون ظفر » حسام السلطنه« رکار نواب واال نشسته بودند تا هنگامی که س

 شدند و قليل جنگی در مابين سپاه دولتی با ايل تکه سرخسنمون تشريف فرمای 
طايفه تکه به حکم ضرورت اظهار ايليت و قبول خدمت کردند و نواب . واقع شد

 شوره کا ليک سال بعد از بازگشتن ايشان چون در . واال را مراجعت دادند 
 و  حاصل بسيار به عمل آمده بود ، ايل به جهت جمع آوری آنها از 35خربوزه

 است که امتداد سرخسشوره کا ل ممر قديم رود . سرخس کوچيده به آنجا رفتند 
 .می يابد به اطراف مرو که مابين شمال و مشرق است

 
چون اين اوقات راه رود تغيير کرده و نيز فرو رفته است لهذا آن راه اول خشک 

باز اغلب در بهارها که رود فيضان می کند  . ه و بعضی جاها بيشتر شده است ماند
کم شد تراکمه می روند تخمه خربوزه و ] آب[آب به آن راه می افتد ، بعد از آنکه 

به طوری اين حاصل . هندوانه و گندم در آن زمينهای نمناک زراعت می کنند 
خالصه ، يک . به اغراق شود خوب به عمل می آيد که دور نيست تعريف آن حمل 

 . مراجعت کردندسرخس نشستند و باز به شوره کا ل] در[سال نيز ايل 
 

نام شخصی از جانب » محمد نياز بای «  مسکن داشت  تجناوقاتی که ايل تکه در
ميان ايل ساروق حکومت داشت مرو  در خوارزمفرمانگذار » محمد امين خان « 

ق و تکه زکات می گرفت ، و با طايفه ساروق و از تمام اياالت سالور و سارو
مخصوصا طوری خوش رفتاری کرده و پهلوبندی داده بود که افراد آن قبيله 
صاحب مکنت و ثروت شده بودند ، تا به حدی که از غايت بضاعت طغيان نموده ، 

را با اتباعی که همراه داشت ، به قتل » محمد نياز بای « وقتی بی خبر ريخته 
 رسيد کمر عداوت ساروق را بسته ، خوارزم چون اين خبر به خان .آوردند 
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28ديار ترکمن 

چهارده سال متصل کشيده بر سر قبيله ساروق آمده و حاصل آنها را تماما ضايع 
اغلب اوقات . حتی جنگلها و بوته های صحرا را آتش می زد . و پا ما ل می کرد 

ه می  را عوض هيم36کار ايل به طوری سخت می شد که چوپهای آالچيق 
 .سوزاندند

مير «  حاصل نشد خيوهچون از اين همه گرفت و گير باز تشفی قلب برای خان 
 – قريا برا که مردی مشهور و سخت دل و بيباک بود در » احمد خان جمشيدی 

 نشاند و او به لطايف الحيل آحاد و افراد ايل را  به طرف –که پائين آب مرو است 
تکه و ساروق پيش او می رفت جيره و مواجب خود کشاند ، چنان که هر کس از 

فوق العاده می داد و نوازش می کرد و هر کس از طايفه ساروق سر يا اسير می 
 برای ضبط سرخسآورد انعام و جايزه بسيار می يافت و در وقتی که ايل از 

 آمده بودند دويست سيصد خانوار از جوانهای خوب شوره کا لمحصول خود به 
چون در حقيقت يک گله .   رفتند مروفاق نموده بی خبر کوچيده بهآنها با هم ات

بهادر بودند لهذا ايل آنها را به اصطالح خود گله بهادر می گويند و در اين بين 
 با قشون و استعداد تمامی به آن صفحات خوارزمنيز از » محمد امين خان « خود 
اخت و طوايف تکه و را با همراها نش مالزم رکاب س» مير احمد خان « آمده 

 بودند و به کلی مسخر کرده و همه را ضميمه قشون خود مروساروق را که در 
نموده ، از اين غلبه خيال سوادی خام به دماغش غالب شده عزم تسخير سرخس 

 . و زياده از آن نمودخراسانبلکه تمام 
 

 مسموع طايفه تکه گرديد برای آنها سرخسچون خبر عزيمت او به طرف 
 و ريش سفيدان قبيله پيشکشی از پول و 37تی حاصل شده چند نفر از روسا وحش

اسب فراهم نموده در وسط راه خدمت خان فرستادند و اظهار ايليت کردند که شايد 
به اين تد بير از شر او آسوده شوند ، لکن خان از کثرت غرور و خياالت دراز و 

 معذرتهای آنها ننموده و دور پيشکش را قبول نکرده و به هيچ وجه اعتنا به
  را در کمال يأس مراجعت داد و خود نيز با قشون ايلغار کرده به 38فرستادگان

 . رسيدسرخسحوالی 
اما ايل چون به کلی از خان مأيوس شدند شرح حال را عريضه کرده خدمت 

 بود خراسان که در آن وقت والی –طاب اهللا ثراه » فرمانفرما « مرحوم شاهزاده 
ده و استدعای فرستادن قشون دولت نمودند و خود به تمام در حصار  فرستا–

 قلعه مبارکه ناصريه که يک فرسخ در زير دست – قلعه قوشيد خانمعروف به 
محمد «  جمع شده و مختصر تدارکی فراهم کرده متحصن گرديدند و –واقع است 
حمد مير ا« رسيد نصف اردو را به سرداری سرخس چون به ظاهر» امين خان 
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خود با ] و[ از رودخانه عبور داده به طرف مغربی قلعه فرستاد » خان جمشيدی 
نيمه ديگر از سمت مشرقی درآمده و از چهار جانب قلعه را محاصره نمودند و به 
طوری احاطه کردند که برای يک نفر مجا ل فرار باقی نماند و از اين محاصره 

اضطرار خيلی الحاح و اظهار وحشت ايل تکه زياده بر سابق شد و از شدت 
مسکنت نمودند که شايد کار به مصالحه و متار که بگذرد ولی در خدمت خان هيچ 

 .فايده نبخشيد و پذيرفته نشد
 

توکل بر خدا کرده و از ا . چون از صلح مأيوس شدند ناچار دل به جنگ نهادند 
ه ياری طلبيده قبال بی زوال اعليحضرت اقدس شاهنشاه اسالميان پناه ماسواه فدا

 -» بردی نيا ز خان « و» امان سعد خان « و جمعی سواره و پياده به سرداری 
 و برخی ديگر از معارف دروازه را باز کرده و به قشون -» اراز خان« پسر 

مغربی که به قلعه نزديک شده بود حمله بردند و از آنها متفرق نموده از حوالی 
ی بازگشتند ، و در آن جنگ خيلی از قشون قلعه دور کردند و با فتح و پيروز

چون از اين فتح دلهای افراد سواران ايل قوتی حاصل کرده بود .  تلف شدخوارزم
لهذا از فردای آن روز نيز تهيه جنگ نموده از قلعه بيرون رفتند و به قشون 
مشرقی يورش بردند و در دو سه حمله شکست فاحش به آنها دادند و همه را 

با جمعی از خواص و » محمد امين خان« در اين وقت خود . دند متالشی نمو
قليلی از سواران جنگی و توپخانه که حارس وجود خان بودند، در سر تپه که 
مشرف به قلعه است ايستاده و لشکر را به بذل و انعام ترغيب به جنگ می نمود 

ورش برده پياده سرخسی به طرف تپه ي. و متصل توپها را پر و خالی می کردند 
و خان خوارزم را با خواص و اعيانی که همراه داشت تماما به قتل آوردند و سر 

 . فرستادند39 و از آنجا به دارالخالفه ناصريه مشهدپر سودای خان را بريده به
» مير احمد خان «  رسيد ، چون خيوهبا وجود اين شکست بزرگ که به قشون 
ود فورا شکستگان خوارزمی را جمع مردی بسيار رشيد و کار آزموده و مدبر ب

 با نظم و ترتيبی درست کوچيده سرخسآوری کرده اردويی تشکيل داد و از دور 
و ايل تکه هر قدر خواستند ثانيا آنها را متفرق نمايند ميسر نشد و به هيات 

که » فرمانفرما« اجتماع از آن مهلکه خالص شدند و از آن طرف کوکبه مرحوم 
ه معاونت تکه تشريف آورده بودند پيدا شد، ولی زمانی رسيدند لشکر و استعداد ب

 .که قبيله تکه از خوارزميان فراغت حاصل کرده بود
سم اسب شاهزاده مرحوم انداخته و کمال تشکر را از ] زير[ را به خيوهسر خان 

مراحم واال به عمل آورده ، خدمتهای شايسته کردند و قشون دولت را به مرو 
 به آنجا شوره کال بود خاصه آنها که از مروبقيه ايلی را که در حرکت داده و 
 آمده بودند گوشمال و تنبيه نموده و همه را کوچا نده  به  سرخسرفته وبه جنگ

 جمع شدند و در آن وقت قبيله تکه چه سرخس آوردند و تمام ايل تکه در سرخس
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خوبی فراهم  و چه از غنايم خوارزميان دولت و ثروت سرخساز محصول سابق 
آورده بودند و مرحوم فرمانفرما هم کمال حسن سلوک و مرحمت را به آنها 
معمول می داشتند ، چنان که هنوز ايل تکه خوشی آن روزگار را فراموش نکرده 

 و خيلی ميل دارند که يک بار ديگر در 40وبه گذشتن آن  عهد تأسف می خورند 
عليه تحصيل افتخار و آسايش  مسکن گرفته و به نوکری و رعيتی دولت سرخس
 .نمايند 

 
حسام «  به نواب خراسانکه ايالت » فرمانفرما« بعد از مرحوم . الحاصل 
تفويض يافت ، بيست و چهار نفر از رؤسا و ريش سفيدان ايل تکه از » السلطنه 

 مقدس  مشهدبرای تهنيت ورود در» سفرک خان« و » قره شيطان « قبيل 
سرکار واال بنا به مصلحت همه .  واال را حاصل کردند سعادت رکاب بوسی سرکار

 . و استيصال ايل تکه فرمودندسرخسگرفته و با قشون کلی عزيمت ] را[آنها 
چون قبيله .  فرار کردند مروچون اين خبر به ايل رسيد مضطرب شده به طرف 

 منزل داشتند – که مسکن حاليه تکه است – خان کچنساروق در محل معروف به 
 را مأمن قلعه محمد نياز بای در چهار فرسخ باالدست آنجا سرخسذا فراريان له

قشون سرکار واال که نزديک شد طايفه ساروق به طور خدمت و اطاعت . کردند 
پيش آمده و سيورسات به ارودی دولتی داده و آنها را به سر تکه آوردند و چندی 

به » قوشيد خان« االمر ميان تکه و قشون ظفر نمون جنگ قائم می شود، آخر 
 به طور ايليت و چاکری خراسانايلخانی » سام خان « توسط و شفاعت مرحوم 

پيش آمده و مقتضيات خاطر واال را انجام داده و سپاه نصرت همراه  را مراجعت 
 .می دهد 

 
 

بعد از بازگشتن سرکار واال بنای مخالفت و دشمنی ميان قبيله تکه و ساروق 
از ايل تکه ابتدا به خصومت » امان سعد سردار بخشی « ول ا. محکم می شود 

می نمايد ، طايفه را می آورد به حوالی خانه های ساروق منزل می دهد و به 
جمعيت بسيار از . جنگ مشغول می شوند و اين جنگ مدت دو سال طول کشيد 

عهذا با آنکه ايل ساروق در آن وقت خيلی کمتر از تکه بود م. طرفين نابود شدند 
تکه قوه مقاومت با آنها نداشت به جهت اينکه افراد مردمان ساروق شجاع و پر 

و آن جنگ از . جرأت و دليرند ، خود طايفه تکه هم به اين معنی اقرار دارند 
جنگهای بزرگ معروفی است که ميان تراکمه واقع شده است ، بلکه ميان آن دو 

 .اده است طايفه جنگی به آن سختی هيچ وقت اتفاق نيفت
مجمال اينکه آخر کار تکه به ساروق غلبه کرده، جمعی از آنها را گرفته ميان ايل 

.  رفتند پنج دهبعضی در پناه دوستان خود که ميان اغلب به . خود متفرق ساختند 
                                           

 می خوردند:  در اصل - 40



31ديار ترکمن 

آنهايی هم که در حمايت دوست و آشنای خود ميان تکه ] مدت قليلی [ بعد از 
رود  که باالی – پنج دهود به مرو فرار کرده به مانده بودند به توسط دوستان خ

چون چند سال در پنج ده .  رفته و جمعيتی در آنجا فراهم شد– است مرغاب
سکونت يافتند و به جهت کمی مراتع و مزارع کار معاش به فقرای قبيله سخت 

قوشيد « شد، العالج جمعی از ريش سفيدان و معمرين قوم  را پيش ايل تکه و 
 که آن اوقات – يلتنيس آنها به شفاعت فرستاده واستدعای اقامت در رئ» خان 

 نمودند و به زحمات بسيار اجازه حاصل کرده قدری از آنها به –غير مسکون بود 
سال دويم . سال اول آذوقه از ايل تکه حاصل کردند .  رفتند و بر آسودند يلتن

آن وقت اتفاق . ادی يافتند آمده به آنها ملحق شدند و استعدپنج دهجمعی ديگر از 
شده و خاک خوبی دارد ، تصرف [  بسته يلتنرا که در باالی 41 قارلی بندکرده 
به تدريج فقرای ساروق از . و از رود آب گرفته ، مشغول زراعت شدند ] کرده 

 جمع شده و صاحبان بضاعت و احشام و اغنام در همان پنج ده يلتنهمه جا به 
 . هستند مساويندپنج ده با آنچه در يلتنتقريبا ساروق . ماندند 

 آشکارا با ايل تکه خصومت می کنند ولی آنها که در پنج دهساروق . الحاصل 
 هستند به جهت قرب جوار و کمی عدد از راه اضطرار مکر از او مماشات يلتن

تکه دارند و از ] با[ کمال جهد را در دشمنی پنج دهنداما آنها که در . می نمايند 
و مال يکديگر هيچ باک ندارند و پيوسته دزدهای طرفين در سرقت اموال خون 

اال اينکه بعضی اوقات . همديگر مبالغه دارند و دست از شرارت بر نمی دارند 
ريش سفيدهای طرفين به ميان افتاده، مقتضيات مصالحه و متارکه را فراهم می 

ورده بنای جنگ و کنند، باز يک وقت مالحظه می شود که همه عهدها بر هم خ
 .مخالفت را می گذارند 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 قارقلی:  در اصل - 41



32ديار ترکمن 

 اسامی طايفه ساروق
 

 :]عبارتند از [ طايفه بزرگ ساروق هرزقی است ، طوايف کوچک 
 

 )ريش سفيد» آيم بگ« (قزل                   
 )»يغمور بيگ«         (42قوجه علی 

 )»استاد توره«               (43قلجه  
 )»سيد بيگ «     (حسينعلی         

 )»ظاهر بيگ« (بد نگ                
 )»آنه قليچ کور« (قانلی باش           
 )در ميان ساروق سردار معتبری دست» لهنگ سردار « (سوختی              
 )»عوض خان« (خراسانی             

 )»امان خان« (  44االشه 
  سکنايلتن 46ه است در که رئيس و خان طايف» ساری خان« ( 45با يراج  
 )دارد

 
 

 پنج دهاست که از سادات آنها و در » کريم دردی ايشان « اختيار اين طايفه با 
 .سکنا دارد

يورت ايل ساروق » حسام السلطنه« اما طايفه تکه بعد از قشون کشی نواب واال 
حشمت « نواب . را به غلبه متصرف گرديده و تاکنون در همانجا سکونت دارند

هم همان نقطه تشريف بردند و آن يورت در کنار رود عظيمی است در » لهالدو
 جاری است، طول رود امتداد يافته است از  مرغاب که از جانب مروصحرای

پلی  . خان کچنپائين جنوب شرقی به سمت شمال مغرب و گذاری دارد مسمی به 
رگ در که محل عبور عابر است در آن نقطه واقع شده و مسکن دو طايفه بز

ايل اقتمش در سمت مغربی گذار و قبيله تقتمش در جانب . چنين گذار مزبور است
مشرقی است و اين دو طايفه ابدا از طرفی به طرف ديگر نقل و تحويل نمی کنند ، 

» بابا خان«  که دو سال قبل وفات يافت و بالفعل -» قوشيد خان« اما خانه خود 
ی رود و نزديک پل که محل عبور  در سمت شرق–نام پسرش جانشين اوست 
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مترددين  است واقع شده و کليه در ميان اين قبايل ساختن خانه های گلين معمول 
اگر چه به ندرت در هر ايلی . و مرسوم نبوده و نيست ، همه آالچپق نشين هستند 

از سنگ و گل ديده می شود و چهار مدرسه نيز ساخته اند ولی ] ای[محقر خانه
اگر فرضا در ميان دو هزار خانوار کمتر يا . همان آالچپق است باز مسکنشان 

اطالق . بيشتر يک نفر باالخانه ساخته باشد آن را جزو خانه محسوب نمی دانند 
عائله هم [ فقرای قبيله اگر هفت هشت سر . لفظ خانه به همان آالچپق می شود 

لکن اهل ثروت باشند از ناچاری در ميان يک خانه گذران می کنند ، ] داشته
 .ممکن است که پنج شش خانه يا بيشتر هم برای خود ترتيب داده باشند

اما طايفه اول که اقتمش باشد نيز . اقتمش و تقتمش: طايفه تکه به دو قسم است
 .بر دو قسم است 

 
 47 ايل بخشی

 
 
 

 :طايفه اول اقتمش ايل بخشی است
-------------------------------------------------------------- 

 48ميريش 
--------------------            --------------------- 

 50                            بق بزن49واناش 
 )در ميان تکه مرد باعزمی است» قلطاق بای « ريش سفيد ( 

------------------------  ------------------------ 
 طور    مادی  

 ) است 51مرد با دولت و مزوری» آنه يارخان « ( 
------------------------------------------------------------ 

 ذاکر
------------------------  ------------------------

- 
 قورد   »ذاکر« خود 

 )مرد صاحب دولت و کافی است» 52محلی بيگ « (
                                           

 عيال هم باشند:  در اصل - 47
 )باغشی: (=  بخشی - 48
 )ميرش(=  ميريش - 49
 ) بوذَ نبوق(=  بق بزن - 50
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------------------------  ------------------------ 
 چلتک    ياسمان 

 )مرد صاحب قبيله است» آتا بيگ ترخان« (
------------------------------------------------------------ 

 سلطان عزيز
------------------------  ------------------------ 

 قابيل    بای 
 مطيع» نور محمد قج« (»               محمد بردی خان« (

 )است» محمد دردی خان « زبان دار                خيلی عاقل و 
 )است

 
 

------------------------------------------------------------
- 

 گوک
----------------------  ---------------

--------- 
 قاضی   »گوک«خود

 )مرد فقيری است» ولد ايشان« (
---------------------         ----------------------- 

 اقری يولق   وابه 
 )مرد صاحب دولتی است» سعدبای« (

----------------------------------------------------------- 
 53برقاز 

------------------------  ------------------------ 
                       بری  54يلنق 

 )مرد ريش سفيدی است»  رحيم«)        (خيلی با قبيله است» خواجه نفس« (
------------------------  ------------------------ 

          داش ايماق  برشيس           
 

 حسين خان« . طايفه قليلی است(  صاحب دولت نيست » اوستادوا « (
 )ريش سفيد»    بيگ    )ولی محترم است

                                                                                           
 )مئلی بيگ(=  محلی بيگ - 52
 )بورقاز، پورغاز(=   برقاز - 53
 )ينگاق(=   يلنق - 54
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 55ايل سيچمز
 
 
 
 

 :مشهور استطايفه دويم اقتمش ايل سيچمز 
------------------------------------------------------------------- 

 آق صوفی
------------------------  ------------------------ 

 
-------------------                ------------------ 

 56        آالجه گز              کمشی 
 )است] ی[ رشيد مرد خودرای و» تأج سردار« (

-------------------               --------------------- 
 57آالسقل   چرش 

دهقان است ولی حرفش در نزد طايفه خود معتبر و مجری » پوپوش پهلوان « (
 )است

------------------------------------------------------------ 
 کور صغير

---------------------           -------------------- 
 صغير   کور 

 )در ميان اقتمش از همه کس معتبرتر است» بيگ مراد خان « ( 
 
 

------------------------            ------------------------- 
 دالک وکيل             58چوروک

 )ريش سفيد است» ساری بهادر« (
-------------------------------------------------------------- 

                                           
 )سئچماز(=   سيچمز - 55
 )آالجا گؤز(=  آالجه گز - 56
 )آالسقال(=    آالسقل- 57
 )اوچروک(=  چروک - 58
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 پرنگ
------------------------              --------------------------- 

 بيگ لی پرنگ    آق پرنگ
بگ زاده » مهتر بيگ « )            (مرد با دولتی است» بردی بای« (

 )قديم است
---------------------------------------------------------------------

--- 
 حاجی صوفی

 
-------- ---------------------                      -------------------------------

- 
 ُملک امان     59 باقجه

 ) مرد خيلی صاحب دولت و اول مرد تکه است 60»مله حيران « (
 

----------------------------             ----------------------
----- 
 قير        61  بقرداق

 )به طايفه خود خيلی مسلط است » نفس بيگ« (
----------------------------------------------------------

---------- 
 قره احمد

---------------------------             -----------------------
------ 
 بجان       کرد

 ) است  به طايفه خود خيلی مسلط62»نياز بيگ « (
---------------------------           ------------------------

-------- 
 چيه ديمز    ياغلی

 ) است63و خانواده ای قديمی » اراز خان« پسر » امان سازخان « (

                                           
 )باغاجا(=  باقجه - 59
 )مئلی حيران(=  مله حيران - 60
 )باغئرداق(= ق  بقراد- 61
 نياض بيگ:  در اصل- 62
 قديم:  در اصل- 63
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------------------------------------------------------------
------ 
 تپاز

------------------------  ------------------------
---- 

                            قره گز گل ولی خرلندی
 
 

  64مرد بی عزمی» قجر« ) (خيلی پيرمرد و آدم درستی است » حکيم خان « (
 .وکيل ] و [65طايفه دويم تکه که تقتمش است نيز بر دو قسم است بيگ) است

 

 ايل بيگ
 
 
 

 :طايفه اول تقتمش بيگ است 
--------------------------------------------------- 
 66امان شاه 

-----------------                -- ------------------- 
 کنی     يگره 

قادر نياز «               (  مرد »  جان عرب67آتا « (
 يکی از» خان

خواص     )ريش سفيدی است
 )است 

 
-------------------------             --------------- 

 قوقی زرنگ    اقرباش قايان
نيز مرد » مال شيخی « ( )مرد با دولتی است» مرد بای « (

 )صاحب مکنتی است
 

                                           
 بی عظمی:  در اصل- 64
 )بگ(=   بيگ - 65
 )اماشاه(=   امان شاه - 66
 آت:   در اصل- 67



38ديار ترکمن 

--------------------------------------------------- 
 گوکجه

-------------------------          ---------- 
 ياری گوکجه   68قره گوکجه

آنه مراد « (  ) خيلی رشيد است» يد خان باباخان بن قوش« (
 )»پهلوان 

--------------------------        -------------------------- 
 
 

 چرغان             موجک 
» نفس« (   اختيار تمام طايفه » قليچ آق سقال « (

 )صاحب قبيله است
 )  است و خيلی مرد معتبری است69بيگ با او
 70خروقنقر 
------------------------------------------------------------------ 
 خر

 
-----------------------------                 ------------------------- 

 71قالق خر     بيگ لی خر
 )»ولی ساربان« (    ) »قره بيگ « (
دو طايفه با که مجتهد تمام تکه است از اين طايفه و اختيار کل اين » مال توره « (

 )اوست ، به طوايف ديگر نيز داخل تصرف هستند 
------------------------------------------------------------------ 

 قنقر
 آق قنقر----------------------------        -------------------------

 قره قنقر  
 )»قطلی بای«  (  ) »اهللا نظر خان« (
 
نيز از اين طايفه و خيلی معتبر » چاری خان « و» برکعلی خان« (

 )هستند
 

                                           
 )قارا گوکجه(=   قره گوکجه - 68
 اين:   در اصل- 69
 )غونگور(=   قنقر- 70
 )قوالق خر(=   قالق خر - 71
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 ايل و کيل
 
 

 .طايفه دويم تقتمش وکيل است
----------------------------------------------------------- 

 
 
 قره

-------------------------------         --------------------- 
 72بيگ چيان     مال ولی 

 )»ابا چيک«        (   ) » ايشيکآنه محمد« (
----------------------------------------------------------- 

 73آروق 
------------------------------  ------------------------ 

 محمود پاينده   آق قرق باشالق 
 )»آنه خليفه« (    ) »امان نظر« (
 

--------------------------------------------------------------- 
 74يوسف 

------------------------------- ------------------------ 
     قره يوسف  آق يوسف

 )»محمد مراد بای « )                  (»قوللر سردار« ( 
 

--------------------------------------------------------------- 
 قره جه

-----------------------  ----------------------- 
 باخ ايار    گرچک

 )»براض مراد«     (  ) »مخاد بای « (
 
 

                                           
 .باشد» بگ جان «  شايد - 72
 )آق(= ق  آرو- 73
 )يوسوپ(=  يوسف - 74
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 :]عبارتند از[ طوايف کوچک وکيل 

 )»اوز بيگ قليچ « (  و بوکری 75قاق شال
 )»عوض دردی بهادر«  (76حارون 

 )»عمر« (خليل 
ان نور دردی خ« در ميان طايفه وکيل ريش سفيد معتبری نيست مگر 

تمام . 77 سکنا دارد و تمام اين ايل به او مطيعند مروکه االن در » آخالی 
طايفه تکه عبارت از هزار اتلق است که اتلقی  از پانزده الی بيست و 
پنج خانوار است و هر يک از اين بيست و چهار طايفه بيست اتلق است 

آنها و در تمام ايل پانصد خانوار هست که مشهور به مجاورند و معاش 
 .از زکات قبيله می گذرد 

دويست خانوار مشهور به خواجه و دو سه هزار نيز سالور هست و من 
 . زياده از بيست و پنج هزار خانوار نيست مروجميع الجهات تقريبا در

 خان معتبری که قبول عامه باشد و همه ايل از او  مروبالفعل در همه
« روسای قبيله اتفاق کرده بعد از وفات قوشيد خان . اطاعت کنند نيست 

« چندی بود تا وقتی که . نام پسر او را به خانيت برداشتند » بابا خان
از دربار خالفت عظمی مراجعت نمود، جمعی را با خود » تأج سردار

را خان قبيله کند افراد مردم » نور دردی خان« متفق نمود ، خواست 
کار خانی لهذا . راضی نشدند » قوشيد خان« محض حفظ حقوق 

باالستقالل در تمام ايل پا نگرفت ، ناچار چهار نفر در چهار طايفه 
» بيگ مراد خان« .در بخشی » اراز مراد خان« معروض خان شدند ، 

 .در وکيل» نور دردی خان« در بيگ ، » بابا خان« در سيچمز و 
به اين کار تمکين ندارد می خواهد خان همه ايل باشد ، » بابا خان« 

« و» نور دردی خان« . سيار قبيح المنظر و بی عقل و کودن استلکن ب
. خيلی کافی هستند، استحقاق خانی دو طايفه را دارند » بيگ مراد خان

ريش سفيدهای معظمتر نيز هستند که در تمام ايل هر قسم تصرفی 
بخواهند می توانند نمود چرا که پيش عامه مردم مقبول القول و مطاعند  

.78 
مئلی « ، »قلماق بای . »برکعلی خان مراد بای« ، »  سقالقليچ آق« 

« ، »محمد بردی خان « ، »آنه يار خان « ، » خواجه نفس « ، »بيگ 
، »حکيم خان « ، »تأج سردار « ، »پوپوش پهلوان « ، »مئلی حيران 

                                           
 )غانگ شال(=  قاق شال - 75
 )شارون(=  حارون - 76
 مطيع ا ند:  در اصل- 77
 مطاع اند:  در اصل- 78
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، اشخاص معتبر مرو از قراری است که معروض »امان نياز خان « 
 .داشت
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 عتآب ، زمين و زرا
 
 

 اما در خصوص آب و زمين مرو طايفه تکه
 

 بسته شده است و همه وقت هزار قلعه محمد نياز بایبندی که از سابق در حوالی 
 79خانوار در سربند سکنا دارند و مستحفظ بند هستند و از طرفين بند دو جوی

بزرگ علی ا لسويه جدا می شود و هر يک از آن دو جوی باز به دروازه قسم 
می شود که به اصطالح تراکمه آن جويها را ياب و نوقانه می نامند و هر منقسم 

يک از آن يابها مختصی يکی از طوايف جزئی است که عرض شد و در وقت کمی 
در اين صورت حاصل آن کفايت جمعيت ايل را ] که[ آب سه سنگ و نيم آب دارد

د و کم آبی لکن معمول اين است که حاصل از سيالب مشروب می شو. نمی کند 
 .کمتر واقع می گردد

 
هر طايفه جزئی که يک نوقانه دارد و . الحاصل ، آب و زمين را قسمت می کنند 

آب و زراعين باشد و او يک نفر ميراب نيز از خود معين کرده اند که مراقب 
به قسمت نفری حق ميرابی هم دارد ، دور نيست که به ديگران هم از آب و  عالوه

مردی . مکی نمود ولی نه  چنان که از حق کسی چيزی کاسته شود زمين بتواند ک
را که يک زن باشد از آب و زمين قسمت می برد ولی پسران نابالغ و زنهای بيوه 
چون خانوار حساب نمی شوند حقی ندارند و کسانی از اهل ثروت و محترمين 

ند يا آنکه هستند که به جهت حرمت همه ايل از آب و زمين به آنها کمک می نماي
خود آنها با فقرا شريک می شوند و گاو و بذر می دهند و از حاصل نصفه می 

 .برند
اول گندم و جو ، که تخمينا در .  کشت می شود چند قسم است مروزراعتی که در 

يک سنگ آب قريب يکصد خروار گندم و چهار پنج خروار جو کشت می شود و 
صل معمولی است و زياده هم ممکن تخمی از ده ا لی بيست و بيست و پنج حا

 که يک قسم –علت قلت زرع جو اين است که طايفه ترکمان اغلب جو کن . است 
 عوض جو به ما ل  می دهند و دادن جو به هيچوجه معمول –از حبوبات است 

اما گندم پائيزه از اواسط ميزان الی آخر عقرب و گندم بهاره از اول حوت . نيست 
از سه الی چهار . ه می شود و در اواخر جوزا درو می کنند تا اواخر حمل کاشت

                                           
 جوب:   در اصل- 79
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 مروآب بيشتر به گندم نمی دهند و گندم بهاره را اغلب چهار آب می دهند و از 
گندم به جايی حمل نمی شود مگر وقتی که در بخارا تسعير داشته باشد و صرف 

يست الی  می رود که هر يک از دو مرودر سال هفت هشت قافله از. کلی نمايد 
 . آخال هم در قحطی حمل می شود80هزار شتر باشد و به 

 آنچه عالوه به خوراک خودشان باشد دوسال هم می شود که به مرودر خود 
 .جهت فروش ، غله را در انبار نگاه دارند و سه قسم انبار در آنجا معمول است

 .ر می کنند آنکه خانه ای را از گل می سازند و گندم را در آن خانه انبا–اول 
 آنکه زنبيلی از نی می بافند که تقريبا چهار پنج خروار گندم بگيرد و غله –دويم 

 .را در آن ريخته ميان آالچيق می گذارند 
 زمين را سر گين ريخته روی آن را اندود می کنند و بعد از آن پوشال –قسم سيم 

ند و اندود می  گندم هم کاه می ريز81برنج ريخته روی آن گندم می ريزند و روی
 .به اين قسم غله هيچ عيب نمی کند. کنند ، می گذارند در صحرا می ماند 

 
 82اما قسم ديگر از حاصل آنجا جوکن است که در جنس و ترکيب نزديک به ذرت 

است و تقريبا دو ذرع زياد تر قد می کشد و سبز آن قريب به نيشکر شيرين می 
هند و برای اسب خيلی خوب است و سه آن را ريزريز کرده و به مال می د.شود 

در هر سه سنگ و نيم آب هفت . شش ماهه و چهار ماهه و سه ماهه . قسم است 
بسيار خوب زراعتی است تمام . خروار کشت می شود و در عقرب درو می کنند 

 تسعير آخال يا  بخارااگر در. ترکمان عوض جو، جوکن به اسبهای خود می دهند 
 .اها هم حمل می شود واّال خير داشته باشد به آنج

اما برنج مرو بسيار بد می شود و در وقتی که آب زياده . حاصل ديگر برنج است 
 خروار کشت می 83باشد مثل هذه السنه بارس ئيل در سه سنگ و نيم آب هيجده 

در وقتی که آب کم باشد در تمام ايل اقتمش و تقتمش هشت الی ده سنگ . شود 
برنج معين می کنند که در هر سنگی چهارده خروار کشت آب را برای کاشتن 

اغلب تخمی بيست و پنج تخم عمل می کند و از پنجاه الی هفتاد روز بعد از . شود 
 برنج نيست لهذا آخالچون در . در عقرب با جوکن درو می کنند . عيد می کارند 

 می کنند آخال هر دفعه تقريبا پانصد شتر برنج حمل] و[ در سالی دو يا سه مرتبه 
 .84 

در سا لی . اما کنجد ، در تمام ايل از سيصد و پنجاه الی پانصد خروار می کارند 
که آب زياده باشد بيشتر هم ممکن است بکارند ، و تخمی از صد و پنجاه الی 

                                           
 در:   در اصل- 80
 از روی:   در اصل- 81
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در ثور کاشته و در عقرب درو می شود و طايفه . دويست تخم عمل می آيد 
پلو و ساير . ری نمی خورند ، مگر خيلی کمترکمان بجز روغن کنجد روغن ديگ

 .اغذيه را هم با روغن کنجد ترتيب می دهند
 

با سه . اما پنبه را در اول ثور ابتدا به کاشتن می کنند و ماه ميزان درو می کنند 
يا چهار آب هم خيلی خوب می شود، اگر زمينش خوب باشد با يک آب هم بايد 

ک الی نيم من هم جوزق عمل می آيد واّال از هر يک دانه تخم يک چار. برسد 
 .قيمتش از دو هزار و پانصد دينار الی سه هزار است. کسر هم می شود 

 باغات و ميوه های مختلف به هيچ وجه يافت نمی شود مگر آنکه مروبالفعل در 
ديگر از ساير . تازه بنای باغ کاشتن را گذاشته اند و انگورهای بسيار بد دارد 

خربزه های .  ابدا ندارند مگر خربزه و هندوانه که خيلی زياد است اقسام ميوه
 می آورند و هندوانه های سرخس به مروخيلی خوب هم پيدا می شود که گاهی از 

خيلی خوب هم دارد که در هيچ جا به آن لطافت ديده نشده است و در عوض شيره 
. ه آنها قيمتی ندارد انگور شيره هندوانه  درست می کنند و اغلب خربزه و هندوان

بخصوص در هذه السنه بارس ئيل که آب خيلی زياد شده بود و از رودخانه باال 
آمده به صحرا افتاده بود بعد از کم شدن آب هر کس به قدر قوه به آن زمينهای 

 و به حدی خربزه و هندوانه 85آب خورده تخم خربزه و هندوانه انداخته بود
اگر چه همه ساله اسبها .  اسبها هم تمامی نداشت فراوان شده بود که از خوردن

و کره های خودشان را خربزه می دهند، ولی امسال وفور خربزه از حد و حصر 
بيرون بود چنانکه اغلب را نتوانستند جمع آوری نموده در صحرا مانده سرما زده 

 بود و هيچ وقت قيمت ندارد
 خيلی شيرين و لطيف می و کدوهای خيلی خوب هم در مرو به عمل می آيد که

 . و خيار و غيره ابدا يافت نمی شود86شود و بادمجان 
اول نان که قوت غالب انسان است ، و گوشت را آنها از .  اما در باب اغذيه آنها

ده پانزده . حتی گوشت اسب و شتر و گاو و غيره . ساير اغذيه زيادتر می خورند 
بعد می خورند ، غذای معتبرشان يک روز هم نگاه می دارند و متعفن می شود و 

 می گويند که عبارت است از گوشت گوسفند و نان و 87چيزی که خودشان دقرقه 
روغن و پياز و غيره ، و پلو هم می خورند ، ولی پلوشان را نزديک به دم ُپخت 
می پزند و روغنشان هم اغلب روغن کنجد است و روغن گوسفند را اغلب خام با 

يک خوراک آنها هم قاق است که خربزه را قاچ کرده  می نان می خورند و 
خشکانند ، ولی به هيچ وجه مأکول نيست و کال در اغذيه کثيف تر از طايفه 

مثال اگر روزی بره خانه بردند در . تراکمه هيچ طايفه را نمی توان تصور نمود 
                                           

 بودند:  در اصل- 85
 )بادنجان(=   بادمجان - 86
 .در لغت به معنی ريز و تريت کردن نان است) دوغراما(=   دقرمه - 87
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 و قبل از . می آورند و البدا به قدر يک ناهار متداولی می خورند 88سر يک ناهار 
به اصطالح خودشان فاتحه به جای شکر ] 89و بعد از غذا[ غذا دست می شويند 

داده و دست به ريش خود می کشند و غالبا خيلی کثيفند و چائی بخارائی سبز هم 
حال در ميان آنها خيلی متداول است به طوری که تمام روز را اغلب چائی حاضر 

 تلخ می خورند و چائی خوردن آنها به دارند و قند هم معمول نيست و چائی را
قسمی است  که ازاعلی و ادنا ال محاله بايد چائی داشته باشند ، حتی االن ها هم 

و يک . در سفر ممکن نيست که چائی و يک قهوه جوش همراه نداشته باشند 
 است که در واقع چيز بسيار خوبی است و به 90قسم خوراک آنها هم چال شتر 

 .لی مفيد است جهت صحت بدن خي
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 تجارت ، واحد وزن و پول
 
 

 .تفصيل وضع بازار و مسکوکات و اوزان تراکمه که معامالت حاليه است
 

.  هفته ای دو روز بازار می شود ، يکی روز دوشنبه و ديگر پنج شنبه مرودر 
محلی را معين نمود و آنجا را » قوشيد خان« در ميان قبيله تقتمش نزديک خانه 

در روزهای معمول افراد مردم که اهل داد و ستد هستند از تمام . امند بازار می ن
ايل در آن بازار جمعيت کرده و امتعه و اجناس خود را از هر قبيل مأکوالت و 

از . ملبوسات و چهارپايان در آنجا حاضر می کنند و مشغول معامالت می شوند 
ع ضروريات ايل در آنجا اول طلوع تا وقت غروب آفتاب آن بازار داير است و جمي

و سنگ تراکمه خيلی با برکت و خيردار است به جهت آنکه يک . فراهم می شود 
 است، اما خروار ميان ايشان معمول نيست اّال اينکه تبريزمن آنها معادل شش من 

 يک بار شتر می تبريز را که عبارت است از هفتاد و دو من مرویدوازده من 
 .گويند

 در آنجا رواجی تمام دارد ايراناوال پول . فعل چند قسم است مسکوکات آنها بال
 معامالت را به اصطالح پولهای بخارا می کنند و اقل مرتبه 91ولی قطع و وصل 

 که مساوی با دو هزار –پولشان تنکه بخارايی است که سه تنکه را يک روپيه 
که معادل  می دانند و هر بيست روپيه را يک تومان محمد حسينی –ايران است 

 ايران باشد می شمارند ، ولی پول رايج موجودشان همان پول ايرانچهار تومان 
اما عموما پول نقد در ميان تراکمه .  بهم می رسد بخارايیاست و قدری هم تنکه 

بسيار کم است چنانکه به طور تحقيق در تمامی ايل تکه به آن عظمت پنج نفر 
مان وجه نقد باشند پيدا نمی شود و در صاحب ثروت که هر يک مالک دو هزار تو

 آدمی که پنجاه هزار تومان متجاوز دولت داشته باشد مشکل است بتوان مروهمه 
سراغ داد و حال آنکه دولت آنها عبارت است از شتر و ماديان و گوسفند و 
زراعت و از اين قبيل چيزها و هر کدام هم که صاحب بضاعتی شده اند در اصل از 

 . و فالحت استدولت زراعت
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 دامداری
 
 

 :اقسام مال و مواشی تکه از اين قرار است
 تومان 92اول اسب است که قيمت معمولی متداولی اغلب آنها از چهل الی شصت 

است و بندرت اتفاق می افتد که اسبی به دويست و دويست و پنجاه تومان هم می 
ل اضطرارا در ُکّره رسد ، و اسبهای بسيار ممتاز معروف خوب آنجا را که بالفع

و قاطر در ميان . پنجاه تومان بيشتر نمی شود ] و[گی می فروشند از صد تا صد 
ماديان محض گرفتن کره اسب نگاه می دارند و مردم . آنها به هيچ وجه نيست 

 .مّوال آنجا از ده سر ماديان زيادتر ندارند
جميع . يشتر است شتر از همه جنس چهارپايان در ميان آنها ب. دويم شتر است 

 شتر حمل می کنند ، حتی هيمه را که نسبت آن از 93احمال و اثقا ل خود را با 
اوبه ها اقال يک منزل دور است نيز با شتر حمل می کنند و قيمت شتر هايشان از 

 .ده الی بيست و پنج تومان می رسد
 

 خيلی اين جنس حيوان نيز در ميان تراکمه بسيار است و اغلب هم. سيم االغ 
 .خوب و راهوار می شوند ولی نهايت قيمت آنها از شش الی هفت تومان می شود

 
و اين حيوان از ساير اجناس ميان آنها کمتر است ، از .  چهارم گاو کاری است

آنکه شيار زمين را اغلب با اسب می کنند و به همان طور گاو يک جفت به هم 
قليلی هم با گاو مثل ساير . ی شود  خيلی از گاوهم  زودتر شيار م94می بندند ، 

اما به خالف ، گاو شيری که . جاها زراعت می کنند ، به اين جهت گاو کمتر است
 .بسيار دارند و نهايت قيمت گاو ماده هشت تومان است

 - فربه خوب95پنجم گوسفند و بز است که بی حد و حصر دارند و قيمت شيشک 
ه از چهارده هزار دينار نيست و ميش پر  زياد–که چهارده پانزده من گوشت دارد 

شير ممتاز با بره از دوازده هزار بيشتر قيمت ندارد و بز شيری پنج هزار فروش 
اما شير هيچ  وقت  ميان ترکمان قيمت ندارد و روغن در نهايت گرانی . می رود 

 .يک من دو ريال است
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 )آالمان( تهاجم و راهزنی 
 
 
 
 

از و راهزنی اين طايفه ضاله  که به اصطالح تفصيل چگونگی وضع تاخت و ت
 :خود االمان می گويند

 :قاعده االمانی اينها بر دو قسم است 
 

يکی آنکه همه بهادران ايل به اتفاق و اجتماع برای تاختن محلی عزمّيت نمايند 
همينکه آراء . بايد به صالح و صوابديد رؤسا و ريش سفيدان طايفه انجام بگيرد 

چی ميان بازار ندا می کند که سواره و پياده در فالن موضع حاضر متفق شد جار
در اين قسم االمان احتمال دارد . شوند که بايد همراه فالن سردار به تاخت بروند 
 .دو هزار نفر يا بيشتر از سواره و پياده اتفاق کنند

ته قسم ديگر آنکه خود سردارها  خيال تاختن به ايل و اوبه يا بلوک و محلی داش
باشند ، در اين صورت افراد سوارها به رفقای خود اعالن می کنند که بايد به 

فورا در ميعاد گاهی که تعيين شده است جمع شده رسم . تاخت فالن محل رفت 
 96معاهده و موافقت را که ميانشان معمول است به عمل آورده ، روانه می شوند 

ر و پياده ممکن است که حاضر و در اين االمان مختصر از پنج الی صد نفر سوا
 .شوند

علی اّيحال ، همينکه بنای االمان شد افراد پياده و سواره در محل موعود حاضر 
شده به قول خودشان فاتحه می دهند و اين فاتحه به جای سوگندی است که از 
امر و نهی سردار به هيچ وجه تخلف ننمايند و قرار تقسيم غنايم را هم در اين 

و قاعده آن چنان است که اول يک قسمت به اسم . ز حرکت می دهند موضع قبل ا
مال اهللا بر می دارند و آن قسمت بايد به مصرف علما و عجزه و مساکين قبيله 

آن وقت سردار را اگر يک نفر يا دو نفر يا بيشترند چهار قسمت می دهند . برسد 
ياز دارند دو بهره و بهادارن معروف را که از ساير افراد قشون در شجاعت امت

می دهند ، بقيه را در ميان آحاد خود بالسويه قسمت می کنند ، اال اينکه اسب 
يکی در آن راه تلف شده باشد عوض آن را از ميانه می دهند و هر کس را که 

برخی ديگر اسب به . اسب يدک همراه باشد نيم بهره هم برای اسبش می دهند 
 ). استفاده کنندتا از آن[ کرايه و امانت گرفته 
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بعد از قطع و وصل اين قرار داد فاتحه ای ديگر به جهت استحکام و برهم 
نخوردن اين عهد می دهند ، آن وقت در نهايت يکدلی و موافقت به جانب مقصد 

اگر به . روانه می شوند و در جنگ غايت ثبات و استقامت را به عمل می آورند 
 بدست آوردند سريعا مراجعت می کنند و طرف مقابل فايق آمده و الجه و اسيری

در بين راه حتی االمکان شرايط حزم و احتياط را به عمل می آورند تا به جايی که 
يقين کنند محل امن است و دشمن از دنبال کوتاه، در آنجا فرود آمده به حکم 

اگر سردار معتبری همراه دارند . فاتحه سابق به تقسيم اموال و اسرا می پردازند 
عالوه بر چهار قسمت معمول اسب خوب يا اسير مرغوب يا تحفه ديگر که از 

 .ساير غنايم اختصاص داشته باشد خدمت او تقديم می کنند
امکان ندارد که به قدر . بعد از فراغت از تقسيم هر کس در بهره خود مختار است

که از حّبه ای از يکی به ديگری تعدی و بی اعتدالی واقع شود، قراردادی است 
. قديم االيام دارند و در هر سفر نيز با فاتحه مخصوص تجديد و استحکام می يابد 

ولی خيلی شده است که اسير معروف پر قيمت به دست افتاده است در سر آن 
نزاعها کرده اند تا هر کس به غلبه تصرف نموده است به خالف عهد تعلق به 

 .خود او يافته است
 را مطمع نظر فارياب و ميمنه و هراتت نواحی   به جهت نهب و غار97آنها

گاهی به سمت . نموده وصرفه حال خود را در چاپيدن اهالی آن صحفات ديده اند 
در آن منازل بعيد و بيابانهای .  و طايفه ارساری نيز توجه می نمايند خوارزمبالد 

شتران حمل پياده االمان آب و آذوقه به . بی آب و آبادی ايلغارهای غريب می کنند 
کرده و در وقت ضرورت به بهادران می رسانند و سواره ها بيشتر بی معاونت 

الحق طايفه ای به .  اسب انداخته و بيرون می روندجيحونکرجی و ناو به رود 
غايت سخت جان و زحمتکشند که از جميع حظوظ و لذايذ حسی حرمان دارند ولی 

 دانند ، از کثرت تجربه در آن مصالح دزدی و دقايق صرفه راهزنی را خوب می
 .باب علم ها حاصل کرده اند

 هرات و خوارزم بالنسبه به خراسان مقدس و مصافات مشهدبه جهت آنکه طرف 
نزديکتر و شوارعش سهلتر است، چنانکه در قديم از هر جا حرکت می کردند، رو 

 بخت  داشتند، لکن در اين عهد فّرخی جهد که از ميامنخراسانبه جانب بالد 
ما سوا ] »ناصرالدين شاه « [جوان اعليحضرت اقدس همايون شاهنشاه جهان 

عمل سرحدات منظم » سپهساالر اعظم « فداه و مراقبات خطيره جناب اجل اشرف 
 را معاينه سفر آخرت دانسته ، هيچ وقت خراساناست ، طوايف ترکمان ايلغار 

نها را شايست طمع محّرک خيال آن صحفات را نمی کنند و اگر گاهی هم جّهال آ
شده تا به آن حدودکشانده است قبل از آنکه دستبردی توانند کرد شکست خورده 
و مخذول مراجعت کرده اند ، بلکه سردارهای معروف و معتبر ايل تکه که در اين 

« و » محمد شيخ « و » امان سعد سردار« قرن پا گرفته بودند از قبيل 
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 دست 98معی ديگر غير از آنها تماما به و ج» خجقه سردار« و» عاشورلک
کشته شدند ، حاال ديگر سرداری که قابل نام بردن باشد جزدر  ايران سرحدداران

است که انصافا به آن دو سه تن » بکنج سردار« اول آنها . همه ايل تکه نيست 
« است ، ديگر » امان نظر بهادر« ديگر کمال رجحان و برتری را دارد ، ديگر 

جز اينها کسی  که بتواند ده . »آنه گلدی سردار« و ديگری »  سردارآنه نفس
گاهی صد سوار و » بکنج سردار« اما . سوار برای االمان حرکت بدهد ندارند 

آورد، ليکن از غايت غروری که دارد هيچ وقت بيشتر ] گرد[ زياده هم می تواند 
لير و کار آمد، در انصافا جوانی است د. از ده الی بيست سوار حرکت نمی دهد 

چون در ميان . تير اندازی و اسب تازی سر، در همه قبايل ترکمان منحصر است
سه چهار تن اين طوايف شايسته سرداری کسی را می دانند که بعد از اختصاص 
در شجاعت و جالدت بلديت تمام هم در راههايی که برای تاخت و تاز می روند 

چنانچه . سردار ها مخصوص طرفی هستند داشته باشد، به اين جهت هر يک از 
 می آمد تا زمانی که چاکر خانه زاد سرخساغلب اوقات به تاخت » بکنج« همين 

 مأمور شد باز سرخسو غالمزاده فدويت نهاد به سمت سرحد داری و ساخلويی 
چندين مرتبه به اطراف آنجا تاخت آورد ولی از تصديق فرق فرقه ستانی 

 شاهنشاه روح العالمين فداه در هر سفر شکست فاحش اعليحضرت اقدس همايون
آخر االمر از در عجز در آمده ، يکی از ريش . خورده و گوشمال کامل يافت 

. سفيدان طايفه را پيش غالمزاده فرستاد که اگر مرا اطمينان بدهند خدمت می کنم 
لوک غالمزاده نيز به قسمی که شايسته شأن خانزادان دولت قاهره است با او س

داشته و قبول نوکری او را به حصول اجازت از دربار خالفت عظمی موقوف نمود 
از آن وقت ديگر به هيچ وجه در حوالی سرخس مرتکب فساد و مصدر خالف . 

 حال نيز اگر از جانب. قاعده نگرديد 
 

اولياء دولت جاويد قرون مرحمتی درباره مشاراليه مبذول شود احتمال کلی دارد 
 مشغول نوکری و رعيتی سرخس دست از شرارت کشيده و بيايد در که يکباره

 تأج« شود، چنانکه 
که از سردارهای عظيم الشأن آنجاست و ممکن است که هزار سوار »سردار

بتواند حرکت داد، بعد از آنکه به تقبل دربار جهان مدار همايون استسعاد يافت و 
لی دست از شرارت و مشمول مراحم ملوکانه گرديده مرخص شد ديگر به ک

 .راهزنی کشيده مشغول رعيتی و زراعت است
اين اوقات اسب ميان ايل تکه خيلی کمتر از سابق يافت می شود به . الحاصل 

 ممنوع و  ماورءالنهر و خوارزمعلت اينکه تا خريد و فروخت اسير در بالد
متروک شده است کار سودای تراکمه منحصر شده است به تجارت اسب و 

ند و پشم و از اين قبيل اجناس ، لهذا اسبها را در همان کّره گی از آحاد و گوسف
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به اين جهت به .  و آن صفحات می فروشندهراتافراد ايل خريده و می برند در 
حدی اسب کم شده است که اگر بخواهند دو هزار سوار يک مرتبه از جميع ايل 

می رود امکان داشته باشد ، تکه سوار کنند نهايت اشکال را دارد ، بلکه گمان ن
تفنگهای خاندار و پايه . اما پياده آنها در جنگ تفنگ خيلی سخت و قوی دستند 

دار دورزن به دست می گيرند و رسمشان اين است که در همه جنگها خوابيده 
تفنگ می اندازند و سيصد قدم راه را به خوبی می زنند و تيرشان خطا نمی شود 

در حقيقت برای هيچ قشونی احتياط زياد از . تمامی دارند در اين فن مهارت ] و[
سواره ترکمان الزم نيست ولی جنگ پياده شان متضمن خطر بسيار است و اين 
قسم تفنگچی را مير کن می نامند و فعال طايفه تکه را مير کن ده مساوی سوار 
د است و سوارهاشان تفنگهای دولول و يک لول مختلف الوضع به دست می گيرن

 .ولی از پياده ها منحصر است به همان خاندار دو شاخه دار
 ايراناما آنچه غالمزاده فدوی به طور تحقيق از حاالت آنها دريافت نمود حدود 

 که اطراف ممالک را به منزله سدی –که بحمداهللا از بيم شمشيرهای کج قزلباش 
يست و امان  سالهاست که از مفاسد آن مأجوج صفتان مقرون ما ن–سديد است 

 و يلتناست، ليکن احتمال کلی بلکه يقين قطعی دارد که به قليل زمانی ديگر 
 و مضافات آنجا نيز که پيوسته از آن طايفه ضاله در زحمت بودند هراتنواحی 

 ترياک که معروف به 99يکباره آسوده توانند شد، به دليل اينکه کشيدن غليان 
ان آن بهايم جاری و معمول شده است وافور است با  کمال بی مناسبتی در مي

اغلب مرد و . وروز به روز هم ظهور بروز اين مرض در آنجا بيشتر می شود 
زن و بزرگ و کوچک ايل به آن کار بد عاقبت عادت کرده و از همه شغلهای 

مسلم است که پس از سرايت به همه ايل آخر کارشان به کجا . ديگر باز مانده اند 
جالتا که اين دود از دودمان اقتمش و تقتمش بلند شده است ع. مسخر خواهد شد

 .تا دود آه مظلومان ميمنه و فارياب بعد از اين به آنها چه کند
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 قانون خواستگاری و مجلس عقد و عروسی تراکمه
 
 
 
 

چون اين مردم بد بخت جان سخت به کلی از رسوم انسانيت و قواعد زندگی بی 
 ضيافت آنها نيز که کمتر شباهت به کار انسان دارد بهره اند لهذا قاعده عروسی و

خالی از غرابت نيست و آن چنان است که چون مزاوجت و پيوندی در نظر داشته 
باشند اوال عجوزی را به خانه دختر می فرستند و آن پيرزن پدر و مادر دختر را 

ويشی مالقات کرده صريحا می گويد که فالن ترکمان خواهش دارد با شما پيوند خ
آن شخص اگر به اين وصلت . نموده و دختر شما را به عقد پسر خود در آورد 

اگر در اداء مراسم به طور قاعده پيش بيايند « : ميل نمايد در جواب می گويد که
عجوزه همينکه جواب مقرون به رضا شنيد خوشدل و خرم باز . »چه عيب دارد

به جهت تعيين ] ان[ از ريش سفيدآن وقت بايد چند نفر. می گردد و خبر می آورد 
اما قرار شيربها به حسب . مخارج و قرارداد شيربها پيش پدر دختر بروند 

اختالف مراتب است ، هر کس به قدر استعداد خود و شايستگی طرف مقابل 
ليکن آنچه ميان اکثر از اهل ثروت و بضاعتشان معمول و . شيربهايی می دهد 

 و پنجاه تومان به اسم قيمت گوسفند می دهند و مرسوم است اين که صد الی صد
پنجاه الی شصت تومان به اسم شتر می دهند و چهارده عدد اشرفی و بيست و 
پنج الی سی تومان به اسم برادر و زنی که همراه عروس شب اول می آيند ، می 

 .دهند و هفت هشت تومان هم جهيز که دختر بايد همراه بياورد می دهند 
 که عبارت از سی و شش من  مرو به سنگ–سفند پروار و شش من چهار سر گو

 چرب و شيرين که معمول 100 برنج و ده بيست من هم نان لواش – است تبريز
 که بايد هر يک از آنها –آنجاست می دهند و بيست و هفت پارچه لباس ابريشمی 

 . برای پوشيدن عروس تمام می کنند–اقال دو تومان ارزش داشته باشد 
د از آنکه همه لوازم و اسباب عروسی آماده گرديد اول آن ملبوسات را همراه بع

چند نفر سوار به خانه عروس می فرستند ، بعد از آن ده بيست نفر زن خود را به 
قواعدی که دارند آرايش نموده و چهار نفر شتر را زينت می کنند و پارچه های 

فت کجاوه که از پوشال  ، آن وقت يک ج101سرخ به گردن شترها می بندند 
ساخته اند به يکی از شترها بار کرده و دويست سيصد نفر هم از جوانان قبيله 

اگر داماد و پدرش صاحب قوه . داماد مکمل ومسلح سوار اسبهای خود می گردند 
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و استطاعت هستند تمام آنچه را قرار داده اند ، حاضر کرده همراه سوارها می 
نيستند نصف آن را ، يا هر قدر ممکن است با برنج و فرستند و اگر صاحب مايه 

گوسفند و نانهای چرب شيرين ، سوارها بر داشته با زنها و شترهای آراسته به 
نقدا آورده اند تسليم می ] که[ خانه عروس می برند و از وجوه مقرره هر قدر را 

دينه و  معين می نمايند و پدر دختر نق102کنند و برای رساندن بقيه آن موعدی 
 ساير چيزها را دريافت کرده از مهمانهای عزيز خود

 
 

پذيرايی می کند و شرايط مهمانداری را به طوری که معمول ايشان است به عمل 
 .می آورد اال اينکه امثال آالت طرب از هيچ قسم در خانه عروس مرسوم نيست

ه عروس بعد از صرف غذا و طی صحبت ، پدر دختر به مهمانها اظهار می کند ک
اول مردها سوار می . خود را برداريد ببريد ، در اين وقت مجلس بهم می خورد 

شوند ، بعد از آن زنهای قبيله داماد بيرون آمده تقريبا دويست سيصد قدم از اوبه 
دور می شوند ، آنگاه دخترها و زنهای طايفه عروس از آالچيق ها بيرون ريخته 

 و کلوخ بسيار به طرف آنها می اندازند و و به آن زنها حمله می کنند و سنگ
در آن بين ريش سفيدان طايفه در مقام اصالح . رختهايشان را پاره پاره می کنند 

 .بر آمده و زنها را از آن کار باز می دارند
بعد از آن عروس را در ميان گليمی پيچيده با دو نفر زن که به زبان آنها مشهور 

 به ينگه اند و
 دوش يا به دست گرفته می برند در خارج اوبه به  103 گليم را به چند نفر مردان

فرستادگان داماد می سپارند و دونفر ينگه هم به  قاعده معمول در همانجا 
آن وقت فرستادگان با کمال . رسومی از کسان داماد گرفته مراجعت می نمايند 

ان به شعف و مسرت عروس را برداشته روانه می شوند، و همه راه را سوار
اسب تازی و تيراندازی و زنان به هلهله و قهقهه طی کرده تا به ايل خود می 

 .رسند
بعد از ورود ، عروس را در خانه يکی از اقارب داماد منزل می دهند و سوارانی 

هر يک آنها سه ] به[که از پی اين کار خير رفته بودند به خانه های خود بازگشته 
 .ع کرباس دستمال می دهندچهار دانه نان شيرين و يک ذر

آن روز که شب شد همه ريش سفيدان و معتبرين قبيله جمع شده و مجلسی منعقد 
می نمايند ، قاضی هم حاضر می شود ، دو نفر از عدول را پيش داماد و دو نفر 
پيش عروس روانه می کنند ، مأمورين اسم پدر و مادر هر يک از عروس و 

وکالت می يابند بر می گردند خدمت قاضی و تفصيل داماد را پرسيده و از جانبين 
آن وقت صاحب مجلس ظرف آبی پيش قاضی حاضر کرده و . را تقرير می کنند 
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پارچه سفيدی که يک دانه اشرفی به گوشه آن بسته اند روی ظرف آب می 
بعد ازآن قاضی صيغه عقد را جاری کرده و شرايط نکاح را به عمل می . اندازند 
 آورد و

. حضار مجلس را به اين قضيه گواه می گيرد و از هر يک رضايت می طلبد همه 
بعد از آن به عادت خودشان فاتحه خوانده و دست به ريش می کشند و هر يک از 
حاضران قدری از آن آب جهت مبارکی و ميمنت می آشامند و از نانهای شيرين 

يک اشرفی . ست همگی را بهره می دهند و آن اشرفی گوشه دستمال خاصه و کال
 .هم از خارج خدمت جناب قاضی تقديم می کنند و مجلس منقضی می گردد

 
بعد از آن اقران داماد که به جای ساقدوشند داماد را برداشته به منزل عروس می 

مالقاتی کرده بيرون ] داماد. [برند ، داماد و عروس را دست به دست می دهند 
با ضرب قمچی سه دفعه به دور آالچيق می آيد و يک نفر پوستين پوشيده را 

. عروس می گرداند و اين رسم غريبی است و داماد نيز بايد چکمه پوشيده باشد 
آنگاه داماد به مقام خود مراجعت کرده چندان توقف می نمايد که همه مردم به 

همينکه از اين باب اطمينان يافت برخاسته تنها و مخفی به منزل . خواب روند 
ود و شرط زفاف و مضاجعت را معمول می دارد و قبل از طلوع عروس می ر

 .صبح دوباره به جای خود مراجعت می کند ، تا سه شب به همين دستور است
بعد از سه روز صاحب خانه داماد و عروس که دراين سه روز مهماندار بوده به 

ت در تا هفت روز جمعي. هر يک آنها خلعتی داده به خانه داماد روانه می کند 
هر روز اسب به گرو می دوانند و اسب هر کس پيش افتد . خانه داماد هستند 

پس . ديگران به قدر قوه هر يک از اسب و شتر و گوسفند چيزی به او می دهند 
از انقضای هفت روز جمعی مرد وزن از قبيله عروس نانهای شيرين ترتيب داده 

ل کرده عروس را به اوبه به خانه داماد می آيند به قصد اينکه اجازه حاص
آن شب را در خانه داماد می مانند و فردا اظهار مطلب می کنند ، . خودشان ببرند 

 .خواهش آنها پذيرفته نمی شود ، با دست خالی به قبيله خود مراجعت می کنند
بعد از ده بيست روز چند زن از کسان داماد نان شيرين تهيه کرده و بقيه قرارداد 

پدر و . ماده نموده با عروس بر می دارند به خانه پدرش می برند و شيربها را آ
می ] برپا[مادر و خويشان عروس از آنها پذيرايی تمام نموده يک شب ضيافت 

کنند و فردای آن شب به هر يک چيزی به عنوان تعارف می دهند و بقيه قرارداد 
را مراجعت داده شيربها را نيز قدری می گيرند و برخی را می بخشند و آن زنها 

 .عروس را نگاه می دارند
يک سال بلکه دو سال دختر ثانيا در خانه پدر می ماند و در اين مدت از وجوهات 
شيربها ، جهيز از قبيل قالی و تشک و آالچيق و ساير لوازم و ضروريات خانه 

 .داری و تجمل قريب صد يا صدو پنجاه تومان برای خود مهيا می کند
 شدن اينها اقارب عروس او را برداشته به قبيله داماد می برند و بعد از سرانجام

هفت روز ضيافت از همراهان عروس به . خانه مخصوص برای او آماده می کنند 
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اما اين اقامت يک سال يا دو . عمل می آورند و آنها را خوشوقت روانه می کنند 
 باشد ، واال در سال دفعه ثانی عروس در خانه وقتی ممکن است که حامله نشده

صورت ظهور حمل قبل از آنکه بر آيد پدر و مادر به هر طور است او را به خانه 
شوهرش مراجعت می دهند که مبادا در آنجا وضع حمل کند ، خيلی از اينکه دختر 

البدا او را روانه به خانه شوهر می کنند و .در خانه پدرش بزايد احتراز دارند
 .کرده از عقب می فرستندتدارک او را خودشان تمام 

اين قواعد که عرض شد رسم معتبرين آنهاست ، به تفاوت جزئی کم و زياد در 
اگر . مخارج فقرا نيز از اين دستور خارج نيستند مگر اينکه کمتر خرج می کنند 

هر چه فقير باشند ممکن نيست که از صد تومان کمتر الزم داشته باشند ، ولی 
 .از آن هم می رسداغنيا تا سيصد و بيشتر 

اسرايی که در ميان خود آزاد می کنند از ايل تکه دختر به او نمی دهند ، مگر 
بالفعل حالت تراکمه خيلی متزلزل و پريشان . اسير زاده ای را به عقد او در آورند 

 را آب برد از شدت پريشانی و نفاق مرو روداست و در سنه بارس ئيل که بند 
که ابدا سر بند نرفته و بعضی از حاصلشان از قبيل  تا شش ماه 104ميان ايل 

 .يونجه و غيره از بی آبی سوخت
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 سخن آخر
 
 
 

بعد از مدتی که چند مجلس شورا به قول خود آنها کنکاش و کرنگ . الحاصل 
از طايفه تقتمش » نور دردی خان« از طايفه اقتمش و » بگ مراد خان« کردند 

 و با پنج شش هزار عمله به سر بند رفته و جمعی از رؤسا را با خود متفق کرده
 . بود به اتمام نرسيده بودسرخستا وقتی که چاکر خانه زاد در 

بعضی از عقالی قوم و اشخاص بای و مالدار آنها خيلی مايلند که قبول . مختصرا 
 دست از شيطنت بر نمی دارند و عمده 105ايليت نمايند ولی بعضی اشرار زمن 

ه جهت اين است که بالفعل يک نفر خان و رئيس معتبری اغتشاش امور آنها ب
خيلی کافی و عاقل و مستحق خانی است و نيز اغلب » نور دردی خان« ندارند ، و

« مردم به او مايلند ولی به جهت اينکه آخالی است قبول و تمکين او را ندارند و 
اف او نيز خيلی کافی و کار آمدست و جمعی ديگر نيز در اطر» بگ مراد خان

هم که دعوی خانی دارد بسيار بی » قوشيد خان« پسر » بابا خان« هستند و 
در ميان ايل اسمی از » قوشيد خان« شعور و بی کفايت است ولی به جهت حرمت 

 .او برده می شود
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                  bersin پرنگ     
 perreng     ریؤ بـ  
  Böri  توپاز 
 zātop   يولونگ 
 yolung  
     قارااحمد   
           ahmad  ārāq 

 
 

          بای         قابيل     
                       qābil             bāi 
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 باغشی
    Bāqsi 

 
 ياسمان        
 nāsmāy        سالئق      

 saliq   ميريش  غاراداش آياق
qārādās āyāq miris   

 چلتک            
 celtek      پردانلی   
              اوروشغان nliāperd        غئزل بگ

qizelbeg          پريلی     nāurosq 
 perili   بگنديک

begendik            وکيل 
 vekil                     مونچه

ecnüm     آژدار       
 rādzä      غاراآقداش آياق     گورجی

 qurji    qārā āgdāsāyāq      يوزباشی 
 isāyuzb        ماتئر

irtām   مورشوق      شوا 
   Sovā                 mursuq 
  گوک بای           
   iāgokb 
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 وکيل    
    Vekil 

 
             قاغشال غانجئق  )يوسوپ(يوسف   بوکری

bükri  yusop             qānjiq          qāqsāl 
 آرالنگ       

 ārlāng                  ساری
Sāri      106ارانگ 
       دالی

dali      ائمغاالنگ 
 ngālāimq      ارکه ک

erkek    بای گلدی  غوتوم 
 qutom  lgaldiāb    چال

lāc      دوق چاغا 
 āqādoqc      دو
vöd      حايوان 

 nāväh      پامان
nāmāp     بالقان قلی 
 nquliālqāb      مدأ         ارازم

zmammadāor     قاغشال بگ 
 lbegāqsāq              کسه احمد
keseahmed       امنگورجی 

       rjiemenüg 
 آرغئن    شاغال   
   lāqās    rqinā 
 کپگين           قارا چپکلی   
   cepekli       ārāq  kepgin 
              باغشی       بی بی کور    
         qsiābibib             qsiāb 
       آغی باغشی    
          qsiāqibā 
 الپاق      ق    
         qālpāq 

                                           
 .حرف ديگری وجود دارد که به درستی خوانده نشد، احتماال ک يا ب  يا ن )) ا(( قبل از حرف1
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 وکيل    
    Vekil 

 
         غائجئق  )يوسوپ(يوسف    

Yusop  qānjiq 
    
 قاضی  غوم  جئن لی کسه باش  
  sJinli kesebā  qum  qāzi 
 چارئقلی  دوولی  مله دونلی  
   donli mele   vliöd  riqliāc 
 دوالن  قاراغول  انگ سئزالر  

 rāngsizlā  qolārāq nādol  ن بگیاو
onbegi   پال     تنگه لی 

 tengeli     lāp  کر    
ker   پرسی  پار      توقلی 

   toqli  rāp  porsi 
 اونجاق  غوالم انگئرباش  پاپان 
 nāpāp  sāngirbā māqul  qāovunj 
 قاراموجک قارايوسوپ    اوسا 
 āuss              qārāyusup qārāmöjek 

 گونگ     ساقا لالق
 qāllāqās     ngüg 
 آق يوسوپ    موکروپ 

pürköm   āyusup 
 قارا يورمه   اوده بردی 
 deberdiö      مال آرتئق  rmeörayāq 
 تيلکی rtiqā āmoll     اوزئن الر 
 rāuzinl آرا  tilki 
   ārā 
 يارائق  شئردی 
 sirdi  rliqāy 
 منگی لر  تيلکی 
 tilki        menglilar 
 محمد آمان  اوغورلی 
 uqurli   nāmā  mohammad  
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 بگ
beg 

 
  غونگو    گوکجه      آماشا

Āmāsā           qongur 
 
 

            غوباش              قاراگوکجه   تانگری دان ياری گوکجه   
yārigökje tāngridān  qaragokje           qubas 

 
         داشالر          تارالنگ  تانا   چارشاق  تايماز

zāimāt  qārsāc  ānāt         ngārlāt         dāslār 
       اوزئن الر آق صوفی       سونجی غوتورالر  کوتی

Küti  qotur lār āq sofi       njiüs       uzinlār 
        بگ لر غوان             چاماناق   دالی گوز  چوباغان

cobāqān daligöz  qovān     cāmānāq      begler 
         بوقسول      دالی  
      dali         boqsul 
 پوالت کل  

    polātkel 
 کل  
  kel 
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 بگ
beg 

 
     غونگو    گوکجه     آماشا

āmāsā       qongur 
 

   شئخ      
     six 
 کوجه    

    jeök    
 آق غونگور        قاراغونگور   چيل     

           cil    qāarāqongur āqqongur 
  چاريار الر    

     ālāryāc    
 بادا   کورته  غاپان      

       nāpāq  kürte   bādā  
 آرئق  آرئق کور  ش آغئربا       اونوق

Önuq          aqirbas  ärriqkör  ärriq 
 چوزغون  الم غويون          غوشا 
        āqos  lāmqoyum  cozqun 
 چته گن    

 cetegen   والت ؤا) اوالد(
dālö    چاکا 

 ākāc    چاريار
rāyrāc    گوت ياپان 

 nāpātyög    چامان
nāmāc    خار 

 rāx    ناوغال
nāloq 

 زرنگ
zereng 
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-rāDi
eTorkman 

 
 

(Safarnāame-
ye pesare-e 
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ane) 
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