
 

 
VARLIQ 
Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi  
İkinci Dönem. İl: 3, Sayı: 11 (Bahar 2018), ss. 59-70  
Telif Haqqı©Varlıq Dergisi 

 شرایط اجتماعی، معیشتی، مناطق سکونت و جمعیت 
 ها در ایران ترکمن

 دکتر خانگلدی اونق  •

ÖZET: Hangeldi ONOK, “İran’da Türkmenlerin Toplumsal Hayatı, Geçimi, 

Nüfusu ve Yaşadığı Bölgeler”, Varlıq: Üç Aylıq Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü 

Dergisi, İkinci Dönem, Sayı: 11 (Bahar 2018/1397), ss. 59-70. 

Bu çalışmada, Batılı devletlerin komploları sonucu Rıza Han’ın darbesiyle 

Türkmensahra’da diktatör bir hakimiyetin kurulması; tarım, sanay ve ticaret 

alanlarında İran Türkmenlerinin faaliyetleri; tarım ürünlerinin üretim miktarı, 

kullanımı ve ürün çeşitliğliğinin bir yıllık rakamları; önemli kentlerin tanıtımı ve 

Kümüşdepe, Akkala, Bender Türkmen, Günbed kavuş gibi kentler hakkında 

bilgiler; Türkmenlere müracaat yöntemiyle nüfus tahminleri; dinî törenler ve 

bayramlar gibi konular incelenmiştir.  

Açar Sözcükler: Türkmen, Türk, Türkmen Sahra, Gümüştepe, İran. 

اونق  چکیده: ترکمن"  ،خانگلدی  جمعیت  و  سکونت  مناطق  معیشتی،  اجتماعی،  ایرانشرایط  در  "،  ها 

ترکیو فرهنگ  و  ادبیات  زبان،  فصلنامه  شماره  ارلیق:  دوم،  دوره  (، صص.  1397/2018  بهار)   11، 
70-59 . 

استقرار حاکمیّت زور در ترکمن صحراتوطئه اوضاع معیشتی ؛  های دول غرب، کودتای رضاخان و 
  ی میزان تولید محصوالت زراع؛ های کشاورزی، دامداری، صناعت و تجارتترکمنان ایران در عرصه

ی عمده و عناوین شهرها؛  صحرا با نمودار یکساله  های تولیدات در ترکمنبرداری و گونهو نوع بهره
توضیح  توابع کوموش؛  مورد  بندردر  قاال،  آق  شهرهای  و  شهرها  دپه  سایر  و  گنبدکاووس  ؛  ترکمن، 

از جمله  همچنین مناسک دینی، مذهبی و ایّام اعیاد  و    میانگین آمار جمعیّت با مراجعه به اهالی ترکمن
 موضوعاتی است که در این مقاله به آن اشاره شده است. 

 ترکمن صحرا، کوموش دپه، ایران. ترک،  ،ترکمن ها:یدواژهکل

 

دوره  از  را  آغاز میاین موضوع  ادامه  ای  در  پیشرفته غرب  دارای صنعت  که کشورهای  کنیم 
های دیرین خود در ضدّیت با حضور ترکان در ایران، زمینه روی کار آمدن نیرویی را  سیاست 

داری از غرب و وابستگی بی  کردند که اصالتی غیر از تورک و صفاتی چون فرمانبرفراهم می 
 چون و چرا از آن را داشته باشد. 
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از این روی به شناسائی نیروهای رشدکننده در درون حاکمّیت رو به افول قاجاریان که مرتبط به  
گشتند که در مسیر آنها رضاخان میرپنج سوادکوهی که در آن ایّام  اصالت فارسی داشته باشد، می 

اقتداه  ب  داشتن روحّیه  به  دلیل  به ضعف حاکمّیت،  نظامی رو  قوای  تهاجمی در درون  رطلبی و 
نماید. در پی آن وی مورد انتخاب  شود و نظر آنها را جلب می سوی ترقی پا نهاده بود، سبز می 

میفراماسونری  قرار  بریتانیا  امپراتوری  سرکردگی  به  صنعتی  غرب  مرکز  های  گیرد. 
گرایانه مورد گزینش و به کشور  ه آشکار و توطئه فراماسونری بریتانیا وی را در یک روند نیم

 .کنندچند ملّیتی ایران تحمیل می 

سال   تا  صحرا  تورکمن  و  آذربایجان  آزادیخواهان  سرکوب  از  بعد  جنبش    1925وی  به  که 
بود،  مشروطه  گردیده  معروف  تورکمن صحرا  در  آخون  و جنبش عثمان  آذربایجان  در  خواهان 

می  قدرت  رضاخانتحکیم  توطئه   یابد.  طریق  از  را  قدرت  که  فراماسونری میرپنج  های های 
بر   فشار  آورد،  بدست  بودند،  کرده  مهیّا  ایران  در  را  شخصی  چنین  حضور  آنها  که  انگلستان 

 گیرد. ترکان ایران بویژه ترکمن صحرا و آذربایجان شدت بیشتری می 

بار قاجاریان بود، جهت  با کودتای رضاخان میرپنج که زمانی سربازی از اهالی سوادکوه در در
داری  های دیکته شده از جانب دول سرمایه رم وتثبیت حاکمّیت خود بر مسند قدرت یک سری رف

بایست در بازارهای ایران به فروش برسد، به  ویژه بریتانیای بزرگ که صنعت آنها می ه  غرب ب 
ه به بهانه تأسیس راه  ترین آنها مالیات قند و شکر کمورد اجرا گذاشته شده بود. از جمله معروف 

مصادره   با  صحرا  ترکمن  در  آن  با  همگام  که  بود  گردیده  تحمیل  ایران  مردم  بر  دولتی  آهن 
ترکمنزمین بر روی زمین های  به »بیگاریها، مردم را  کشاند. در راستای  می «  های خودشان 

یم جدید را  اجرای این طرح مباشرینی را از میان خود مردم که تمایل به اطاعت سربسته از رژ
و   ههای ترکمن گردیدتیره  –کردند که از جانب آنها موجب تفرقه در بین طایفه داشتند، انتخاب می 

از سوی دیگر از طریق ایجاد اختالف در بین این طوایف چند دستگی در بین آنها را فراهم و از  
ترکمن  و چرای  بی چون  استثمار  زمینه  طریق  برنامه این  دستور  در  را  خود  جاه های  ها  طلبانه 

بوجود آورده بود. چنانچه در بین مردم خوجه نفس معروف است در میان این مباشرین شخصی  
فقیر اعمال می کرده است که در   برای دهقانان  بیش از حدی را  بنام طوق بردی قارا خشونت 

دگان وی  فصول آینده به روایتی که در این باره در بین مردم رواج دارد، خواهیم پرداخت. بازمان 
  –تا دوره محمدرضا پهلوی نیز در آن اکناف حضور داشته و عامل فجایع بسیاری در بین طایفه  

 .های منطقه خوجه نفس گردیده بودندتیره

حضور رضاخان میر پنج بر مسند قدرت، با سرکوب آزادیخواهان ترکمن آغاز شد. اّولین اقدامی  
به »تخته به اصطالح معروف  انجام رساند  به  در  قاپو« کردن خانه   که  بود.  ترکمن  اهالی  های 

رو است که باید به یکجانشینی روی  ها یک طایفه کوچ کرد که ترکمناجرای این امر وانمود می 
پژوهش  به  است  جالب  رابطه  این  در  کتاب  آورند.  در  ایری  مایسا  ترکمن  جوان  محقق  های 

می  چنین  وی  شود.  رجوع  تورکمن«  تاریخ  در  »ر»سیری  سالح  نویسد:  خلع  برای  ضاخان 
ای در ترکمن صحرا اجرا کرد، کشتار اهالی و سوزاندن روستاها مثل  ها، اقدامات وحشیانه ترکمن

آتش زدن روستای سالخ که مردم آن نواحی را از طرف خوجه نفس به توپ بستند. عده زیادی  
ته شدند. در  از سربازان ارتش در عملیات جنگ و گریز در فاصله میان خوجه نفس و سالخ کش

رولور، یک قبضه مسلسل و    80قبضه تفنگ گوناگون،  5897تعداد  ،  1305مدت خلع سالح تا  
)ایری،  19284 گردید.«  آوری  جمع  فشنگ  و  110:  1384  عدد  اجرا  در  رضاخان   .)

تورکمن سراسر  در  امر  این  گماشته  سیاستگذاری  طریق  از  ن صحرا  شدیداً  ظهای  خود،  امی 
کرد. در حالی که گروه  ای را دنبال می و از این طریق اهداف ویژه اخته  اندحکومت نظامی به راه 

کردند.  قشالق می   –هایشان، ییالق  کوچکی از طوایف دامدار بودند که هر ساله جهت معیشت دام 
ها قبل از رضاخان همواره یکجانشین بودند و به کار کشاورزی، زراعت،  اّما گروه عمده ترکمن 
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و صنایعی از قبیل استخراج نفت، تجارت با کشورهایی همچون روسیه،  ساختمان سازی، صیادی 
اشتغال داشتند. البته    … ستان، آذربایجان و انزلی و ناوسازی که تا به امروز رواج دارد و  ققزا

رو و  گروه »چارواداران« یعنی دامداران کوچ   2همچون هر جامعه دیگر، جامعه ترکمن نیز به  
یکجان  اهالی  که  فعالّیت "چومورها"  به  که  تقسیم  شین  بودند،  مشغول  صنعتی  و  کشاورزی  های 

 .شده استمی

قرن در  که  معتقدند  اتفاق  به  محققین  از  ترکمننوزدهم    "خیلی  جمعّیت  از  به  گروهی  را  ها 
ییالق   ایّام  در  که  دامداران  به  هم  را  دیگر  گروهی  و  شهری  آالچ  -یکجانشین  در  ها ق ی قشالق 

می  تقسیم  زندگی  و  کردند،  کشاورزی  عمدتاً  آنها  معیشت  و  اقتصاد  جهت  این  از  بودند.  نموده 
کشاورزی و زراعت مشغول   کار  با  که  آنها را  ترتیب جمعّیت عمده  بدین  است.  بوده  دامداری 
شناخته   »چارواداران«  عنوان  به  داشتند  سرکار  دام  با  که  را  جماعتی  و  »چمورها«  به  بودند 

 .(Аннанепесов ،72 :1972) شده است« می

نام خود سند مالکّیت صادر  های ترکمنرضا خان زمین  به  و سپس آنها را به    کرده ها را عمدتاً 
ترین آنها سرهنگ زاهدی و بعدها  نموده است و یکی از عمده امرای تحت فرمان خود واگذار می

سرهنگ مزیّن بود که در بیشتر امور ملوکانه رضاخان در تورکمن صحرا خشونت بیش از حدی  
ترکمن ر بر  کشیده  ا  آتش  به  را  ترکمن صحرا  از روستاهای  یکی  حتّی  و  بودند  کرده  تحمیل  ها 

. که قبل از آن در این روستا قشون عثمان آخون به فرماندهی یکی از سرداران بنام وی،  ندبود
بنام   رژیم  سران  از  یکی  جنگ  آن  در  و  بود  شده  پیروز  رضاخان  قشون  بر  سردار  آناگلدی 

و چندین نفر از اعضاء عالی رتبه رضاخان کشته شده بودند که آن روستا    »سرهنگ بصیری« 
نام   به  همواره  آنرا  ترکمن  اهالی  ولیکن  بود.  گردیده  نامگذاری  منحوس  آن سرهنگ  بنام  بعدها 

خ می شناسانند، جز در مراسالت دولتی آن نام در بین مردم منسوخ شده بود. در مرحله دّوم  الس
رضاخان قشون  نبرد  تورکمن  این  به  طرف  همه  که    از  هنگامی  بودند.  شده  ور  حمله  صحرا 

سرهنگ زاهدی از جانب بندر گز وارد ترکمن صحرا شده بود، از سران طوایف ترکمن خواسته  
بود خود را تسلیم نمایند. در این رابطه گروه کوچکی تسلیم شده بودند، اّما تعداد بسیاری از قشون  

نشین مقاومت کردند  سردار در خوجه نفس و دیگر مناطق ترکمن گلدی  اعثمان آخون به رهبری آن 
های  که نیروهای زاهدی مجهز به آخرین سالح یی  ها جنگیدند. از آنجاو با قشون رضاخان تا مّدت 

تا   آن شهدا  قبور  به هالکت رسانیدند.  آنها را  از  بسیاری  بود،  انگلیسی  بویژه  کشورهای غربی 
تپه مدت  بصورت  دها  که  بزرگ  شده  ای  تخریب  گمرک  با  همجوار  بودند،  شده  دفن  سته جمعی 

ای بنا شده است، نمایان بود و اهالی  شهر خوجه نفس که در حال حاضر در آنجا مدرسه دخترانه 
خاطره  نفس  جهت  خوجه  رضاخان  عوامل  داشتند.  واقعه  آن  از  رابطه  این  در  ناگواری  های 

 با اهالی آن به آتش کشیده بود!. ... ها روستای سالخ را همراه گیری از ترکمنانتقام

الزم   اینجا  در 
حدود   به  است 
ترکمن   مرزی 
اشاره   صحرا 
»دشت   که:  کنیم 
یعنی  گرگان 

صحرا    تورکمن
بخش  ک در  ه 

اترک   رود  سفلی 
شده »از  واقع   ،

 
 صحرا ترکمن
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های شرقی آن تداوم داشته و از  های البرز که تا بخش گوشه های انبوه جنگلی کوه جنوب به دامنه 
"بر اساس   .(25: 1991شود« )کسرائیان و عرشی، های خراسان میمحدود به کوه  سمت شرقی،

میلیون جمعّیت خالص ترکمن در    5/1/م.،  1992اطالعاتی که در دست ما موجود است، تا سال  
بیش از  محدوده  )لوگاشووا،  صحرا زندگی می  هزار متر مربع در ترکمن  20ای  :  1992کنند« 

5) . 

ها در کتاب سیّاح معروف روس گ. س. کارلین در سال  یعی ترکمندر مورد حدود مرزی طب 
نوشته است: »طوایف ترکمن1839 با آب  های یموت، در سرزمین، چنین  های حاصلخیزی که 

قره رودخانه  می های  آبیاری  اترک  و  گرگان  قره سو،  رودخانه  خطوط  دارند.  مسکن  سو  شوند، 
را به عنوان    لی استرآباد )گرگان امروزی( هم آنکرده است و اهاها را از ایران جدا مییموت

سو حتی یک روستای  های جنوبی رودخانه قره اند. علّت آن در کناره کردهمرز حقیقی محسوب می 
اّما حکومت پادشاهی   .(304:  1963،  تورکمنسکیه آتناشنیا-)روسکو  نشین هم وجود ندارد« فارس 

 .طوط مرزی را از اترک بکشندهای انگلستان توانستند خایران به همراه کمک 

باشد. »معیشت آنها وابسته به تولید دام  های مهم تورکمنان دامداری و زراعت می یکی از سرمایه 
ها در هر سال دامی بسته به شرایط سال جاری فرق  . تعداد زاد و ولد دام استهای دامی  و چراگاه 

بین  می بز،  و  ولد گوسفند  و  تعداد زاد  میانگین  ب   90ا  ت   60کند.  اّما  است.  متغّیر  دلیل  ه  درصد 
بّره  بین  در  میر  و  نسبت  مرگ  به  آنها  تعداد  شرایط  از  بعضی  در  ت   60تا    30ها  ّزل  ن درصد 

 . (193: 1975کند« )آیرونز، می

بچه  ایّام زمستان گوسفندهای  پناهگاهآنها در  نزدیکی زیستگاه مسکونی خود، در  های دار را در 
ند. چنانچه  ن کنند تا از سرما در آمان بماشود، نگهداری می ر گرفته می ای که برای آن در نظویژه

چراگاه به  باشد،  تگرگ  بارش  با  همراه  و  سرد  خیلی  آنجا  هوای  و  نمیآب  چنین  ها  در  برند. 
 .نمایندهایی که برای چنین ایّامی در نظر گرفته شده است، تغذّیه می ها را با علف شرایطی آن 

های کشاورزی، صناعت و داد و ستد، در  ویژه در تورکمن صحرا، فعالیت   دلیل شرایط اقلیمی ه  ب 
های کشاورزی و  دهد. در فعالّیت ها درصد باالیی را به خود اختصاص می مقایسه با سایر استان

مالحظه  قابل  تولید  از  از  دامداری  است.  برخوردار  و    2ای  قابل    200میلیون  مساحت  هکتار 
این استان   انواع میوه،  درصد از    28کشت  به کشاورزی اختصاص داده شده است. در آن،  آن 

ها را به تولید غله اختصاص داده  از زمین   %6/98آید. از این مقدار  غالت و سبزیجات بعمل می 
شود بستگی به باغداری آن  هایی که به کشت غلّه اختصاص داده میشده است. وسعت میدان زمین

تعداد   به  کلی  بطور  دارد.  تورکمن  72منطقه  در  کشاورزی  تولیدات  از  و    گونه  کشت  صحرا 
 .شودبرداشت می 

هایی است که در  از موارد یادآوری شده در عرصه کشاورزی دّومین مورد آن مربوط به زمین
زمین کناره از  تعداد  این  است.  گرفته  قرار  ها  رودخانه  از  های  آب  تأمین  با  را  کشاورزی  های 

وارد   آبیاری  وسایل  پمپاژ  میطریق  در  تولید  هم  حیات  باشد،  آب  »هرجا  واقع  در  کنند، 
 . (Аннанепесов ،1972 :74همانجاست« )

نیز اختصاص به    % 54/5از طریق آبیاری و    % 45/5از تمام میادین کشاورزی منطقه به تعداد  
 .کشت دیمی دارد

آب  آب تمام  از طریق  آن  از  گذشته  باران،  آب  از طریق  آن  در  کشاورزی  نیاز  مورد  های  های 
جوی  و  چاه رودها  انواع  حوضچه ها،  و  سدها  مصنوعی،  و  طبیعی  تأمین های  آب  طبیعی  های 

زمینمی از  هکتار  هر  را  شود.  شده  آبیاری  نظر    2-3های  در  محصولدهی  افزایش  با  برابر 
با ایجاد سدها و حوضچه بگیریم، چنانچه بر روی آب  ها به عنوان یک پروژه ملی  های جاری، 
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گمان سطح رشد کشاورزی به لحاظ تولیدات کشاورزی نه تنها منطقه را  گردد، بی  گذاریسرمایه 
 .ی برساندی ی از رشد و شکوفای تواند به سطح باالبلکه کل ایران را نیز می
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  1995-1996هایی که برای زراعت و تولیدات استراتژیکی در سال مزروعی جدول زیر وسعت زمین
 .(50: 1377)جغرافیای استان گلستان،  دهدنشان می  رااختصاص داده شده 

نام محصول  
 زراعی

وسعت زمینهای  
 تولید )تُن(  زراعی )هکتـ( 

 (kg)  محصولدهی در هر هکتار

 کشت دیمی  کشت آبیاری   

 2085 3196 419871 177393 گندم

 1671 1898 162083 96633 جو 

 — 3660 129987 35515 برنج 

 1012 2012 233503 132665 پنبه 

 — 1175 4608 3923 تونتو

 9699 18951 144880 7948 سیب زمینی

 14190 23193 109428 5189 گوجه 

 1030 1306 29652 233950 سویا )لوبیا(

 889 1100 17411 19470 آفتابگردان

 9380 14417 150280 13146 هندوانه -خربزه

صحرا:   ترکمن  مسکونی  ت ترکمنمناطق  روستاهای  و  شهرها  بر  عالوه  در  ها  صحرا،  رکمن 
های اقصاء نقاط ایران چون تهران، تبریز، گرگان، ساری، مشهد، بجنورد، تربت جام،  شهرستان
و   فارس  …درگز  عمدتان  ملّیت که  از  ترکیبی  یا  و  دارند،  نشین  حضور  آنجا  در  ایران  های 

 .کنند که به علّت و معلول آنها در موضوعات آینده خواهیم پرداختسکونت اختیار می 

 :ترکمن صحرا عبارتند از  ه ها در محدودهرهای عمده ترکمن ش

کومیش دپه، خوجه نفس )خواجه نفس(، بندرترکمن، ایسکله، آشور آدا، امچلی و قارقی )در مورد  
نام آن به سیمین با تغییر  نام و تاریخ شکل این شهرها امروزه  با  گیری آن شهر که هیچ سنخّیتی 

بور  اینچه  ون، داشلی بورون، کوممت قاووس )گنبد کاووس(، مینودشت،  ندارد مواجه هستیم!(، 
 …کالله، ماراوادپه، جرگالن، بأشیووسغا )پنج پیکر(، 

 :روستاهای عمده ترکمن صحرا عبارتند از 

توقماق،  -جیک، آلتیناز جانب کومیش دپه )گمیشان سابق(، خوجه نفس و بندرترکمن: کومیش دپه 
زلی )دهنه(، گاومیشلی اوبا، قره  ی قلی، چاپاقلی، آغی ق، چاری قالجپوس )کلّه پُست(، حاجی کلته، کلّه 

وال   سویجی  قاراسو،  نیازآباد،  حاجی،  اورکیت  )بصیرآباد(،  ساالخ  کملر،  غفارحاجی،  کیله، 
آر اولی  هاشمانلی،  قارادپه،  قاراقاشلی،  آری )سیجیوال(،  کیچی  و  بزرگ و کوچک(،  ی ق  )آرخ  ق 

 …، آق دگیش، اینچه بورون، دانشمندآتا، اینجیک، صحنه، آق قابر کؤتیک، قارا

تعداد   به  پانصدنفر،  باالی  روستاهای  تعداد  قاال،  آق  به  روستا می   52در شهرستان  آن    2باشد. 
بخش مرکزی و بخش وشمگیر تقسیم می شود. آخرین آمار تعداد روستاهای شهرستان آق قاال به  

 :شرح زیر است

و باال  آباد  اسالم  قبر،  آق  خان،  تکه  آباد    آق  امین  و  اکبرآباد  بیر،  آغزی  علیاء،  آقدگیش  پائین، 
چسبیده به آق قاال، آنباراُلوم، آنبار دپه، اوچ دپه، اونق یلغای سفلی و علیاء، باغه )شیخ موسی و  
یولماسالیان(، بادراق ماّل، بهلکه )بایرام آخون، داشلی و شیخ موسی(، پیرآغاچ، پیرواش )علیاء و  
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په ظهوریان، جماران، چین سبیلی، حاجی قارا، حبیب ایشان، حیدرآباد، خوجه  سفلی(، تأزه آباد، د
خیوه  باغ  توپ،  شفتالی  سیدلر،  یلغای،  ساالق  ساقّاریلغای،  آباد،  سخی  دوگونچی،  دألیجه،  لی، 

ه، صحنه سفلی، عباس  علیاء، شورحیات، شهرک صنعتی آق قاال، شیخ آباد، یلمه سالیان، شیخ دپ 
قانق آباد،  قاسیم  عطاآباد،  آباد،  عثمان  قارای آباد،  آباد،  قوربان  آق    رما،  قارادپه  پورآمان،  اینجیک 

ق آق قاال، قوشجان آباد، کورد، گأمیشلی یلغای، گؤکدپه، محمدآباد،  ی زلی، قاالجی قاال، قاراداغلی، غ
می محمدآنل جورجانی،  منصور  مزرعه  حاجی،  کریم  مزرعه  میرزالی  ق،  ارتش،  نمونه  زرعه 

 …یلغای، نصرت آباد، یامپی، یولماخندان، 

بند، آقچالی    آباد، آق حاجی، آق آبادان دپه، آرازمحمد آخوند، آرا قویی، آرتق   نواحی گنبدکاووس: 
آق  آی    سفلی،  قلیچ  تمر،  قایه،  آرتق  قوئی،  آچ  اُوبه،  ارمی پلنگ  اسالمچشمه،  )گنبد(،  آباد،  آباد 

قره ب اگری   امان  اوقی  وغاز،  کاووس(،  )گنبد  امیدآباد  دپه،  گول  آمان  ایگدر جه،  ایشانالر،  تپه، 
علیا،  ایگدر   سفلی، 

ها، باغلی   برون، بارانیآخوند، مالساری(، اینچه  مال، ایمر )حاجی، محمد، محمدقلی   ایمر تؤره
شیروان، پیشک    بی  آباد، بی  ایمر، بورنی اوزین قوجق، بایرامآباد، بلوچ  ماراما، بایالر، بیزاق  
لر، تنگلی، پای پنکه، نورجان تپه، تورشکلی، تکه  لر، پیلی حاجی، تاقان  تپه، پشمک پناده، پشه 

چای   یلقی،  چاروا  دپه،  جاالئین  مختوم،  ثمه  دپه،  توقلیجیق  کوچک،  و  توتلی  )بزرگ  قوشان 
الر قلعه، حالی  قوشان، حاجی جی کوچک(، چاپار قویمه، چکر آتا، حاجی بالقان، حاجی قلیچ، حا

حسن  و  آخوند،  )سفلی  داشلی  اولوم،  دأده  نجف(،  و  علیا  )سفلی،  خوجه  خایری  خوجملی،  آباد، 
 محله قوچ آباد، زابلیبرون، دانشماند )گنبد کاووس(، داماغ، دیگچه، زابل آباد، زابلی علیا(، داشلی 

تاج   مراد، سارجه کر، سارلی )سفلی، علیا و مختوم(، ساری  محمد، بخش، سرپل، سالق )آمان، 
تالخان  )آل سولطان(، شورالنگ، شوردگیش،  آلی  سلطان  دپه،  یاسی  و  نوری  دپه،  قلیچ    غایپ، 

عباس علیدپه،  عطاالر،  کاووس(،  )گنبد  عطاآباد  سرنگ،  عرب  سیستانیآباد،  عؤضآباد    ها، 
را دانگ، قارا کسلخه، قارا ماخر،  حاجی، قاراوالر، فجر، فدوی، قاراول دپه، قربان قلیچ مال، قا

قوچمراد،   پایین(،  و  )باال  قاالندارآباد  بورته،  قاالق  پشمک،  قزلچه  اوبا،  قزاقلی  دپه،  قارامأد 
)اُولوم، بردی  قورپلیچا، قول حاجی، قویونلی، قیزالر دیار، قاقا، کسگین قوجوق، کلیچه، کوچک 

آباد، گنبد کاووس، گوزنی دپه )باال و  کر، خرطوم، دیگ سید و یورت شیخان(، کؤریکلی، گیدم  
دپه،    پائین(، ماسان کوپ، مأمدآباد )گنبد کاووس(، مال تاغی، مال تاغی )گنبد کاووس(، مالعلی 

مأتی  أپه،  لی  نارلیملکه  مراد،  میدان  هادی  آباد،  نورآباد،  خیوه داغ،  هاوتان،  هیجرت،  چی  آباد، 
 … قایه)باال و مرکزی(، یارتی  

 :العات در مورد شهرهای عمده ترکمن صحرا بعضی از اط 

دپه یموت  – کومیش  تورکمنان  را  آن  عمده  اهالی  که  صحرا  ترکمن  قدیمی  شهرهای  از  یکی 
باشد. در ین شهر عمدتاً  دپه می دهد، شهرستان کومیش گورگن )گرگان( تشکیل می   –نواحی اترک  

 .های جعفربای سکونت دارندیموت

جنوب  ساحلی  کناره  در  شهر  و عرض    این  نظر طول  از  است.  شده  واقع  خزر  دریای  شرقی 
شرقی   45پریما    5ی  ی جغرافیا طول  و  -درجه  شمالی  37پریما    6غربی  عرض  -درجه  جنوبی 

کیلومتری مرز جنوب    50جغرافیائی گرینویچ قرار گرفته است. این شهر از مرز شمالی، حدوداً  
مرکزیّت شهر بندرترکمن، از شرق  غربی جمهوری ترکمنستان، از جنوب به شهرستان ترکمن به 

 .به شهرستان آق قالء و از غرب به سواحل دریای خزر محدود است

ای که کمیش دپه در آن پدید آمده است، از زمان های بسیار قدیم، تا دوران اخیر، یکی از  "منطقه 
شواهمعروف  به  است.  بوده  دنیا  کشورهای  تاریخی  منابع  در  شده  شناخته  شهری  منطقه  د  ترین 
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شده است.  دپه به دریای خزر وارد می برخی از متون تاریخی رودخانه گرگان از طریق کمیش 
مسیر قدیمی رودخانه گرگان در لبه جنوبی تپه »کوره سو« معروف به »کؤنه گورگن )گرگان(«  
بنام  به  آن  ادامه  پیوسته،  بهم  آنجا  در  اترک  دریای  فصلی  آب  با جوشش  سال  ایّام  از  گاهی  که 

 " .شودآقن« از وسط کمیش دپه به طرف دریای خزر سرازیر می  »پورسی

عنوان این شهر از دوره رضاخان به گمیشان تغییر نام داده شده بود، ولیکن مردم منطقه آن را  
دپه،  های : کوموش کنند. )سایر عناوین نوشتاری بصورت دپه محاوره می همواره با عنوان کوموش 

گوموش گمیش کمش تپه،  کمیش کوموش   دفه،تپه،  می دفه،  به  دپه(  نسبت  منطقه  این  سطح  باشد. 
نام »جلگه گرگان«  متر از سطح آب   22دریاهای آزاد جهان   به  پائین است که  های آزاد جهان 

 .شودشناخته می 

می کومیش محسوب  مرکزی"  "شهر  یک  عنوان  به  قاجاریان  دوره  در  همه  دپه  آن  در  و  شد 
آر کارخانه  قبیل  از  شهری  اقتصادی،  امکانات  بازار  تجاری،  بندر  دبیرستان،  و  مدرسه  د، 

تلفن   خانه    –گمرکخانه،  تئاتر،  خاویار،  ماهی  تجارت  مرکز  شهرداری،  شهربانی،  تلگراف، 
را دارا بود. ولیکن با روی کار آمدن دولت پهلوی با بی توّجهی رضاخان مواجه    … فرهنگ و

م تازه  به شهر  را  این شهر  امکانات  تمام  سپس  ترکمن  گردید،  )بندر  سابق  شاه  "بندر  شده  تولّد 
می  منتقل  کومیش کنونی("  پس  آن  از  و  میکنند  تبدیل  متروک  به شهری  از  دپه  بسیاری  و  شود 

کنند. در  های مورد توجه دولت مهاجرت می محصلین این شهر به گنبدکاووس و سایر شهرستان 
ی دولتمردان جمهوری اسالمی  توجهدوره جمهوری اسالمی نیز، این وضع به همان منوال با بی

دهند. اّما  رای به شهرستان شدن آن می1388  گردید. ولی پس از سالیان طوالنی در سال مواجه  
 .شودبا وجود شهرستان شدن آن همچنان توّجه چندانی به پیشرفت امکانات شهری آن نمی

خزر قرار گرفته  به لحاظ آب و هوایی، بخش جنوبی منطقه تحت پوشش آب و هوای مالیم دریای  
شود. چنانچه  ی محسوب می ی و بخش شمالی آن زیر تأثیر صحرای قاراقوم ترکمنستان نیمه صحرا

ی که باران  ی ها عمدتاً شور و در سالهامساحت کمی از منطقه استعداد زراعی داشته باشد، زمین
داری و  صید ماهی  های دامبارد قابل کشت نیست. از این رو مردم آنجا عمدتاً به فعالّیت اندک می 

می  رو  خزر  دریای  چنانچه  از  دارد.  دریا  با  تنگاتنگي  ارتباط  دپه  کومیش  مردم  زندگي  آورند. 
دپه وجود دریا و داشتن امکانات سید ماهی  بگوییم یکی از دالیل استحکام شرایط شهری در کمیش 

بورون، تاس ماهی،  ایم. در اینجا انواع ماهی از قبیل اوزین  از آن است، سخنی به گزاف نگفته 
ق )کفال(، ماهی آزاد، كپور،  ی ق )ماهی سفید(، قارا بالی گؤورینچ، فیل ماهی، تیرانا، دوقی، آق بال

 .شودصید می   … 1چاپاق )تالجی(، سیله و تاقّغاز 

کارخانه  قبیل  از  صنایعی  در  نیز  اهالی  از  اشتغاالت  تعدادی  دیگر  از  هستند.  مشغول  آرد  های 
های ماهی مشغولند. بزرگترین حوضچه  های پرورش میگو و فرآورده ضچه مردم، فعالّیت در حو

کومیش  در  میگو  چهار پرورش  با  برابر  مساحتی  با  توسعه    دپه  و  فعالیت  حال  در  هکتار  هزار 
باشد و تالش برای توسعه شهر با احداث شهرک تخصصی شیالت، ایجاد بازارچه مرزی در  مي

بندر تجاشمال شهر کومیش  ایجاد  نفس همچنین رتی در غرب کومیش دپه،  دپه و در شهر خوجه 
های آتی این منطقه جهت گسترش  توسعه گردشگری ساحلی در روستای چارقلی از جمله برنامه

 .امکانات شهری آن است

فعالّیت  دیگر  می از  نمدبافی  بعضاً  و  قالیبافی  اهالی  اقتصادی  و  های  زنان  اتفّاق  به  قریب  باشد. 
کومیش  دردختران  تولیدی    دپه  صنایع  از  رشته  این  به  اشتغال  و  عالیق  خود  تحصیالت  جوار 

بافند ملّی می   –های بسیار زیبای تورکمنی  دپه بر روی دارهای قالی نقش دارند. دختران کومیش 

 
 . شودی نم ترجمه  اصوالً  که  ستا آنی اقتصاد  -ی مل تیّاهمی یایدری هافراورده نیای ترکمنی هانام آوردن لیدل 1
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گفته ک سخن  آن  درباره  جهان  سیاحان  از  بسیاری  ناقیش«،  ه  »کئجئبه  هالی"،  "یموت  اند. 
»قف گؤل«،  »ماری  گؤل«،  "کوممت  »خوجایین  قالی«،  »آق  و  گؤل«  »دیرناق  گؤل«،  سه 

 باشد. دپه می های زنان و دختران کومیشآل و نوبافته های ایدهناقیش"، ... از جمله نقش 

دپه گندم و جو، پنبه، آفتابگردان خربزه و هندوانه و تا حدودی  عمده تولیدات كشاورزی در کمیش 
مي  کلزا  و  سویا  اخیراً  کشتزنیز  چنانچه  کنارهباشد.  نظر  ارهای  در  را  گرگان  رودخانه  های 

نگیریم، بعلت عدم وجود آب كشاورزی، زراعت پیشرفت چندانی نداشته و در سایر نقاط ناحیه  
است،   متغّیر  آن  کمّیت محصولدهی  طبیعی،  نزوالت  بارش  به  بسته  که  دیمی  به صورت  کشت 

 … .گیردصورت می 

 آخرین برآورد جمعیّت تورکمن صحرا: 

ارائه داد.  توان برآورد دقیقی از جمعّیت ملّیت امروز مشکل می   در شرایط ایران  های ساکن در 
سازی جمعیت ایران و مستحیل کردن اقلّیتهای ملی  هایی که در جهت یکسان زیرا با سیاستگذاری 

های پنهان آن کمتر نشان دادن جمعیت ملّیتهای ساکن در ایران  ، یکی از برنامه شودمی برده  پیش  
های های جنوب ایران و بلوچ های تورکمن صحرا، عرب های آذربایجانی، تورکمنیل ترک از قب 

 .باشدجنوب شرقی می 

آقای ع. الف یکی از همکاراِن ترکمن نشریه وارلیق نتایج تحقیقات خود را چنین  در این رابطه  
 کند:بیان می

قابل   شود، آمارطقه پیش برده می هایی که از جانب دولت و اداره کل آمار در من متاسفانه با برنامه 
نمی  کسی  را  کاری  قبولی  هیچ  تخمین  جز  مسئله  این  در  راه  تنها  جهت  بدین  بدهد.  ارائه  تواند 

 .توان انجام دادنمی

دپه تا شهرستان مراوه تپه،  اینجانب در رابطه با تعداد جمعّیت ترکمن صحرا از شهرستان کوموش 
شدم. اما در نهایت اینجانب طبق آمار رسمی که اداره کل    از دوستان فعال در امور فرهنگی جویا

هایی در رابطه با  توان به حدس و گمانآمار و سرشماری ارائه داده بود، به نتایجی رسیدم که می
 .میانگین جمعّیت ترکمن صحرا دست یافت

ه  نفر بود  1۶17087ارائه شده بود، جمعیت استان گلستان    1385طبق آمار رسمی که در سال  
ترکمن شهرهای  از  تقریبی  آمار  با  و  حدود  است  در  چیزی  سال  آن  در  ترکمنها  جمعیت  نشین 

جمعیت    ۶70000 تعداد  به  نفر  هزار  دویست  سال  پنج  هر  اینکه  احتساب  با  و  است  بوده  نفر 
نفر جمعّیت و با احتساب    1100000توان میانگینی در حدود  می  1395اضافه شده باشد، تا سال  

هزار نفر  1500000نفر از ترکمنهای استان خراسان، جمعیت ترکمنهای ایران  چهارصد هزار  
نکته آنکه  بود. حال  از  خواهد  گلستان،  ماه سال گذشته اصالح طلبان  بهمن  دیگر، در جلسه  ای 

جانب جبار ایری فرماندار سابق بندر ترکمن در مورد جمعّیت ترکمنها اعالم گردید، چنین بود که  
  33استان گلستان برآورد شده است. در مقابل، استاندار در واکنش به او  درصد در    3۶در آن  

سال  در  شده  آمارگیری  آمار رسمی  طبق  حال  کرد.  اعالم  ترکمن  را  استان  جمعیت  از    درصد 
نفر بوده باشد، با آمار ارائه شده از جانب جبار ایری تعداد    1777000اگر جمعیت استان    1390

نفر هستند که به نظر هیچ کدام    58۶000و طبق آمار استاندار    نفر  ۶40000جمعّیت ترکمن ها  
 .از آن ها درست نیست

آمار  طبق  بر  حال  این  وبسایت   "Iran The Central International World Factbook"   با  در  که 
نفر بوده است، که به    1328585مربوط به آن ارائه شده است، تعداد جمعّیت ترکمنهای ایران  

سرشماری    1390  میلیون جمعّیت را که در سال   5/1ده ما نزدیکتر است و ما همان  آمار ارائه ش



 68 ( Varlıq, Bahar 2018) 1397  بهار/  باهار وارلیق، 

شده است، با احتساب دویست هزار نفر طی پنج سال گذشته بطور میانگین در نظر بگیریم، تقریبأ 
ترکمنت می جمعّیت  که  گفت  تعداد  وان  به  صحرا  ترکمن  می  1700000های  طبق  نفر  باشد. 

آمار  کل  اداره  زنان    ۶0ایران    سرشماری  را  آن  نصف  که  جوان هستند  این جمعیت  از  درصد 
 دهند.تشکیل می

ایران   از  خارج  محققین  جانب  از  که  سرشماری  آمار  به  توّجه  با  که  است  ذکر  قابل  همچنین 
همچون پژوهشگر تاریخ ترکمنهای ایران از آکادمی علوم روسیه دکتر لوگاشوا بی بی رابعه در  

رغم آن علی   (.Логашова, 1992)  اند)یک و نیم( میلیون برآورد کرده  5/1به تعداد    1992سال  
سال   رسمی  سرشماری  صحرا    1385در  ترکمن  نشین  ترکمن  شهرهای  جمعّیت  تعداد  که 

اعالم گردیده بود، که این سرشماری بدون احتساب روستاهای ترکمن نشین علی آباد،    765469
گرفته است. در این حالت جمعّیت بسیار زیادی  آزاد شهر، گالیکش، مینودشت و گرگان صورت  

ترکمن شیوه  از  دلیل  به  سیاستگذاری قسیم ت ها  با  ترکمن  روستاهای  معنیبندی  در  های  رژیم  دار 
جهت کمتر نشان دادن جمعّیت ترکمنها، سعی شده است این روستاها را تا حداالمکان به نواحی  

تا در رای تابع کنند،  های نادرست به علّت تفّرق در  قبوالندن تصمیم  ها و نیزگیریفارس نشین 
راحت  آنها،  ترکمنتعداد  از  تقریبی  میانگین  با  بنابراین  است.  تأّمل  قابل  پذیرد،  های  تر صورت 

های شمال خراسان و تربت جام که هرگز آمار دقیقی از آنها اعالم نشده است، ما جمعّیت ترکمن 
نفر باید در نظر بگیریم که این تعداد از جمعّیت به    میلیون  5/2الی    2ایران را چیزی در حدود  

 باشد. ... های ایران می ترین تعداد سرشماری از جمعّیت ترکمننظر معقول 

 :هامناسک دینی و مذهبی در بین ترکمن

های ها به شکل دینی بوده است. در این امر حجره در قرون گذشته سواد آموزی در بین ترکمن
نقش عمده  این مورد  ای دمساجد  در  از محققین  یکی  داشته است. چنانچه  اهالی  آموزی  ر سواد 

به آموزش و پرورش در قرن  نویسد: »در پژوهش می های علمی در مورد نگرش خلق ترکمن 
بر می19 چنین سطرهایی  به  نوشته  /م.،  چنین  بورنس  آ.  قرن،  این  اول  نیمه  مورد  در  خوریم. 

بین ترکمن آن است: »در  نیست.  نمازهای خود را در آالچها مسجد  باز که  ق ی ها  یا در میدانی  ها 
ها  الآوردند. در بین آنها شمار مشده است، بجای می جهت اقامه نماز جماعت در نظر گرفته می 

روحانی  کل  در  نیست،  نبوده زیاد  برخوردار  زیادی  احترام  از  آنها  بین  در  )بورنس،  ها  اند« 
1863 :83) . 

ها، اعیاد  ارای مذهب اهل تسنّن و پیرو ابوحنیفه هستند. در بین ترکمنبا این حال آنها مسلمان و د
 :شود، که عبارتند ازها عمدتاً جنبه مذهبی دارند و به آنها »بایرام« نیز اطالق ميو جشن

ربان بایرام )عید قربان(، ارازا بایرام )عید فطر(، قدیر بایرام، نوروز بایرام )این جشن با نام  وق
های قبل از اسالم وجود  لباشی« از زمانی »اوغوز بایرامی«، »ایلک گون« یا »ی   »ارگنه گون«،

این   است.  داده شده  نام  تغییر  بایرام«  به »نوروز  آن جشن  داشته است که در دوره سلجوقیان، 
شده است.( و نیز آخرین  ها همیشه در آخر زمستان و اّول بهار برگزار میجشن در بین ترکمن
اند. همچنین جشن آق  داشته یا »قارا چهارشنبه« را همراه با مراسمي برپا مي  چهارشنبه ماه صفر

دانند، مراسم جشن برپا سالگی که به عنوان سن پیامبری می   60-63قویین )آق آش( که در سن  
ترکمنمی میان  در  روز عاشورا  نهاده می کنند. همچنین  قدر  که مصادف  ها  مولود  مراسم  شود، 

پیامب  تولد  با  مذهبی است  و  دینی  اعتقادات  با  مرتبط  که  مناسکی  سایر  و  باران  طلب  مراسم  ر، 
 ■   گرددها است برگزار می تورکمن
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