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ورک: وپالیان   ر
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  گيريش
گونئي آزربايجان، قاشقاي يورد و آفشار يوردال . داديرالر ن اوچ بوجاغيندا ياشاماقالري ايراني تورك خالق

لرين ياشاييش  لرين علئيهينه اولدوغو سياست اساسيندا، تورك دا تورك ايران. ديرالر توركمن چولو بو اوچ بوجاق
يوردالردا  لر، بيليم ي ريشتهتانيتماسي يولونوندا موستقيل علم... سي و يئرلري، تاريخي، كولتورو، عادت عنعنه

تكجه موستقيل . ال دولودور الردا عومن تحريفات اوالن يازي. لر و آراشديرما مركزلري يوخدور ياييالن درگي
ده حيمات اولونماييب  اونالردان دا رسمي صورت. لر يه جهد گوستريب لر گورمه ده بعضي ايش لر بو باره شخص

  . الر روض قاليبلره مع الردادا تضييق و بعضي حال
دان  دا همين باخيش بو يازي. الر بوينونا دوشور يه دوشونن اينسان لرين هاميسي مساله دا بو ايش بئله بير دوروم
موعرريفي اولونوب اوندان   سينده ياييالن يئني بير كيتاب لري باره ايلك اونجه خوراسان تورك. حاضيرالنيب

الر  سينده چئشيدلي يازي لري باره لردن خوراسان تورك ن و گوزاريشلرد الردان، درگي سونرا موختليف كيتاب
  .دير توپالنيب

آرزو . حيساب اولونور و اوندان باشقا بير شئي ايدديعاسي يوخدور "توپالنتي"الر تكجه بير  دير كي بو يازي بللي
  .ال پايالشاق ه گتيريب توپلوملري قلم الري و دوشونجه رلي يازي يه ائديرم كي بيزيم هاميميز اليميزده اوالن ده

  1391ياز فصلي -بير تورك
  

 .گوسترمك كيفايت ائدر) منبعي(الر فايداالنماق اوچون، اصلي قايناغي  يازي
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 Xurasan Türkü Dili Tanışlığıآشنايی با زبان ترکی خراسانی : معرفی کتاب
٩  ١٣٩١فروردين   نويسنده راحله يگانه  « نظري وجود ندارد  

 ”سانيزبان تركي خرا”انتشار اولين كتاب در زمينه 

 به قلم همكار محترم جناب آقاي جالل قلي زاده مزرجي

 

  Xurasan Türkü Dili Tanışlığıآشنايي با زبان تركي خراساني : عنوان كتاب

  Calal Qolizadeh Mezerciجالل قلي زاده مزرجي : مؤلف

 مشهد: محل نشر

 دامينه: ناشر

 1390زمستان/ چاپ اول/ صفحه328: تعداد صفحات

افراد هر جامعه اي مي بايست كليه زبان ها را موهبت و گنجينه اي تاريخي و فرهنگي تلقي كنند از اين 
روكتاب آشنايي با زبان تركي خراساني اولين كتاب مستقل در زمينه زبان تركي خراساني با هدف پاسداشت از 

 .تمنتشرشده اس 1390در بهمن ماه  اين زبان به قلم جالل قلي زاده مزرجي 



 

Sə
hi

fə
 6
 

دسترسي نويسنده به منابع مختلف و عالقه به پژوهش موجب شده است تا وي نخستين كتاب در ارتباط با زبان 
 .تركي خراساني را تاليف نمايد

 :مؤلف كتاب علت نگارش اين كتاب را چنين بيان مي كند

مهمتر از همه ادامه تحصيل با توجه به ترك زبان بودن بنده و عالقه به اين زبان ازهمان دوران نوجواني و  ”
شد هميشه آرزو داشتم تا در   دانشگاهي در تهران كه باعث يادگيري كامل زبان تركي آذري و تركي استانبولي

جزو تركي آذري محسوب ميشود كتابي نوشته    ارتباط با زبان تركي خراسان كه از نظر گروه بندي زبان تركي،
اسان بيشتر از اقوام ترك، كرد و بعضاً نيز فارس هستند و زبانهاي تركي شود؛ با توجه به اينكه مردمان شمال خر

و كردي همچون فارسي در بين همه مردم اين منطقه رايج است اميد است با توجه به اينكه تا بحال در زمينه 
ش و شناسايي و آموزش زبان تركي خراسان چنين كتابي وجود نداشته است اين كتاب بتواند در شناسايي ،آموز

 ”.يادگيري هر چه بهتر زبان تركي خراساني مفيد واقع شود

 : محتوايي كتاب  مشخصات 

 : قسمت عمده 3فصلي و بطور كلي در  25بخش  6اين كتاب؛ شامل 

 .جهان، ايران و خراسان: مختصري از تاريخ كلي اقوام ترك و زبان تركي در -1

 دستور زبان تركي خراسان -2

لغت و  2500و ضرب المثلهاي رايج؛ كه در اين زمينه به بيش از ) افعال مصدري(ادر، مص)لغات(واژه نامه -3
 فعل رايج در زبان تركي با معاني دقيق به فارسي اشاره شده است

طبق قوانين بين المللي زبان تركي    با هدف مطالعه و يادگيري سريع و بهتر،كليه مطالب تركي كتاب: توجه
 .شده است الفباي التين فونتيك نگاريبا ) استانبولي -آذري(

Email: Qolizadehmezerji@yahoo.com 

Tanrı Adı 

Birimci Yayinlama ( İlk Kitap) Hurasan Türkçe Dili Ve Dilbilgisı 
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Kitabin Adı : Xurasan Türkü Dili Tanışlığı 

Yazan : Calal Qolizadeh Mezerci 

Yayin Yerı : İran . Meşhed 

Yayin Yili : 2012/01/01. (1390/ 10/ 01) 

Yayimci : Damine 

Sayfa Sayısı : 328 Sayfa 

Yazan Adrısı : İran- Meşhed- İmam Riza Heremı* Astan Quds Rezevi Merkezı 
Kitabhanası- Seyyar Bölumu- Tel : 05117283544- 05112236164 

Dikket : Bu Kitap Üç Önemlıdedır : 

1) Türk Ve Türkçe Dilin Tarıhı: İranda Ve Hurasanda 

2) Huarasan Türkçe Dilbigisi 

3) Sözlük , Mesterler Fiilı  Ve Atasözü 

Sağolunuz * Yaşasin Türk Ve Türk Dili 

Qolizadehmezerji@yahoo.com Email: 

İn The Name Of GOD 

Publishing The First Book On Khurasan Turkish Language And Grammer Trans 
literated In To Latin Alphabet 

TITLE : A Guide To The Turkisk Language Of khurasan 

AUTHOR : Jalal Qolizadeh Mezerji 

Publication Place : IRAN – Mashhad 

Publication Year  2012/01/01٫ (1390/ 10/ 01) 

Publisher : Damine 
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Collation : 328 p 

Circulation : 1100 

Adress : Iran- Mashhad – Central Library Of Astan-e- Quds Razavi- Mobile 
Library- Jalal Qolizadeh Mezerji                                         Tel: 05112236164-
05117283544 

This Book Includes 3 Main Sections : 

1) The Concise History Of Turkish Tribes And Language In Iran And Khurasan 

2) Khurasan Turkish Grammer 

3) Dictionary Including , Words , Verbs and Proverbs. 

Qolizadehmezerji@yahoo.comEmail 
 

  برای جناب آقای قلی زاده ، آرزوی موفقيت می کنيم و اميدواريم شاهد آثار ارزنده ديگری از ايشان باشيم 

http://aqlibrary.ir/blog/  
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 نقشه+ ده  لري آزويكي خوراسان تورك
  1391فروردين  22سه شنبه 

  

  :هاي خراسان ترك -لري  خوراسان تورك

  ده لري آزويكي تورك خوراسان

لري بوتون خوراسانين  سايالري ايكي ميليون اولدوغو تخمين ائديلن خوراسان تورك -  لري خوراسان تورك
گز، شيروان، و بوجنوردون بير چوخ يئرلري نئيشابور، ايسفرايئن ، توربت  يعني دره) شماليندا(قوزئيينده
ده  سي حالدا گولوستان ايالتي نين گونئيينده اوالن ماحالين اهاليعئين . لرينده ياشاييرالر نين بعضي بؤلگه حئيدريه

  ]1[.دورلر عومومن تورك

]əredakt[ لري ديل  
عئيني حالداخوراسانليالرين . و توركمنجه نين آراسيند ا يئر آلير سي آزربايجان توركجه سي خوراسان توركجه

آنادولو و ) شرقي(لر زامانيندا دوغو بو بؤلكه ده صفوي ]2[.اؤزبك توركجه سيندن ده ائتگيلنميشديرتوركجه سي 
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ال مشغول  دارليق عومومن مال.لرله قونشودورالر  اليسيندن خوراسانا كؤچورولموش كوردلر ده توركايروان حو
الر،  لرده شهرلره گليب ساكين اولموش لر و داها چوخ سون ايل اوالن بو كوردلر داغليق يئرلرده يئرلشديريلميش

عوموما توركجه ني ده اؤيرنيب ، خوراسان كوردلري اؤز آراالريندا قيرمانج كوردجه سينده دانيشساالردا 
  ]1[.دانيشارالر

]əredakt[ لري نين ائل لري خوراسان تورك  
لري  لر كي قوچاني، درگزي، بوجنوردي تورك يئرلي تورك: لرين ايكي بويوك يئره بولمك اوالر خوراسان تورك

لر كي كي سون يوز ايلده  لي تورك آزربايجان. ال تانينيرالر و نئچه عصردير كي بوراالردا ياشاييرالر آدي
  ]3[. الر دا ساكين اولوب خوراسان

، گرايلي، تئمورتاش، جيغاتاي، جاليير: لرين بؤيوك رولو اولموشدور نين تشكيلينده بو ائل لري خوراسان تورك
ده داها سونراالر گلميش اوالن  هم. قارشي قوزئي،افشار، بايات، اوستاجلو، اجيرلي، كنگرلي، قاراگؤزلو و ساييره

 52.000و تخمينن . لر نين ائتنيك تركيبينه كئچميش لري لشرك خوراسان تورك كوردلرين ده موعين قيسمي تورك
  ]1[.دير ده بير اؤلكه لوك كيلومئترمورببع بؤيوك

]əredakt[ مذهب لري  
  ]1[. ديرالر لي موسلمان مذهب شيعهلي  نين هاميسي اون ايكي ايمام لري خوراسان تورك

]əredakt[ لر دا اوالن شوونيستي دوشونجه لري و ايران خوراسان تورك  
لر قاداغان اولونوب و بونون  لر اساسيندا فارسجادان باشقا دي پهلوي رئژيمي زامانيندا ايراندا شوونيستي دوشونجه

الردا  همين سياست اسيندا ايندي اوخول. دور لوبلره قارشي او لري بويوك ظولم تورك اساسيندادا خوراسان
  ]3[.لر واردير الرين درس اوخوماغيندا بويوك پروبلئم لرده اوشاق لي اوالن بولگه لر و كوردلر چوخ ساي تورك

]əredakt[ قايناق  
  عليرضا صرّافي: تورك خلق ادبياتي يازان 1,3 1,2 1,1 1,0 ↑ .1
2. ↑ Ethnologue report for Khorasani Turkish  
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  ، دكتر محمد حسين پاپلي يزدي1376، پاييز  2فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال سوم شماره  3,1 3,0 ↑ .3

  
  

 آزويكي-لري خوراسان تورك: قايناق
  

-http://xorasanturk.arzublog.com/post
%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%88%D

0%8C%D9%84%D8%B1%D9%8A+%D8%A2%D8%B2%D9%88%D98%B1%D9%83%E2%8
%8A%D9%83%D9%8A%E2%80%8C%D8%AF%D9%87+++%D9%86%D9%82%D8%B4%D

22341.html-9%87 
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 نقشه+ دكتر پاپلي يزدي  - نقشه پراكندگي زبانها در روستاهاي شمال خراسان 
  1391فروردين  22سه شنبه 

 :هاي خراسان  ترك -لري  خوراسان تورك

  دكتر پاپلي يزدي -نقشه پراكندگي زبانها در روستاهاي شمال خراسان 

  
مسائل قومي و زباني از پيچيدگي خاصي برخوردار است و يكي از مهمترين مسائل سياسي و فرهنگي جامعه 

  . بشري است
هرگاه . سياسي و نظامي است در بسياري از كشورهاي جهان اختالفات قومي و زباني مركز صقل بحران هاي

مشكالت قومي و زباني با مسائل مذهبي توام گردد و حكومتها نتوانند راه حل مناسبي را كه مورد قبول همه 
فرهنگي ناشي از  -اجتماعي  -گروهها باشدارائه دهند، بايد منتظر عواقب ناگوار و مشكالت سياسي و نظامي 

ه در برخي كشورها حل مسائل قومي و زباني قرنها به طول كشيده پيچيدگي موضوع به حدي است ك. آن باشند
  . و هنوز اين مسائل به قوت خود باقي است و يا هر آن امكان بروز حوادث و درگيري وجود دارد

زباني  –مرزهاي سياسي بسياري از كشورها و تقسيمات داخلي كشورهاي زيادي بر مبناي ويژگيهاي قومي 
نقشه كشورهاي اروپايي در حال حاضر بيشتر ملهم از مسائل قومي و . مذهبي نواحي مربوط تعيين شده است –

  . زباني است

يا ايهاالناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اكرمكم عنداهللا اتقيكم ان اهللا 

  . عليم خبير

و زني آفريديم و آنگاه شعبه هاي بسيار و فرق گوناگون اي مردم ما همه شما را نخست از مرد 

سوره حجرات آيه . (همانا خدا دانا و آگاه است. گرامي ترين شما نزد خدا با تقواترين شمايند. گردانيديم

13(  

  ".آوردن اين مقاله در وبالگ به معني تاييد آن نيست"
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از مهمترين مسائل سياسي و فرهنگي جامعه مسائل قومي و زباني از پيچيدگي خاصي برخوردار است و يكي 
  . بشري است

هرگاه . در بسياري از كشورهاي جهان اختالفات قومي و زباني مركز صقل بحران هاي سياسي و نظامي است
مشكالت قومي و زباني با مسائل مذهبي توام گردد و حكومتها نتوانند راه حل مناسبي را كه مورد قبول همه 

فرهنگي ناشي از  -اجتماعي  -هند، بايد منتظر عواقب ناگوار و مشكالت سياسي و نظامي گروهها باشدارائه د
پيچيدگي موضوع به حدي است كه در برخي كشورها حل مسائل قومي و زباني قرنها به طول كشيده . آن باشند

  . و هنوز اين مسائل به قوت خود باقي است و يا هر آن امكان بروز حوادث و درگيري وجود دارد
زباني  –مرزهاي سياسي بسياري از كشورها و تقسيمات داخلي كشورهاي زيادي بر مبناي ويژگيهاي قومي 

نقشه كشورهاي اروپايي در حال حاضر بيشتر ملهم از مسائل قومي و . مذهبي نواحي مربوط تعيين شده است –
  . زباني است

در اروپا هر كجا كه اين . ست و پا كرده استتقريبا هر گروه قومي و زباني بزرگ براي خود كشور مستقلي د
اداره مي شود و يا ) يوگسالوي سابق(تقسيمات در سطح بين المللي انجام نشده يا كشور به صورت فدرال 

اختالف ) در زمان نوشتن مقاله يوگسالوي هنوز كشور واحد بوده است. (هنوز مشكالت اساسي وجود دارد
البته اروپا پس از . از نمونه هاي بارز آن است... انگلستان، مساله قبرس وكرس با فرانسه، ايرلند شمالي با 

تقسيم در حد گروههاي قومي و زباني، از چند دهه قبل براي مقابله با بسياري از مسائل اقتصادي و سياسي و 
كه بازار  نظامي و به دست آوردن توان الزم براي مطرح شدن در سطح بين المللي وارد انواع اتحاديه ها شده

  . مشترك اروپا نمونه كاملي از تالش به سوي وحدت پس از تجزيه
به علت آنكه خراسان شمالي دروازه ايران به طرف آسياي مركزي و سرزمينهاي ماورالنهر و تركستان بوده، ...

عيت از مهاجمان و مسافران شرقي هر گروهي كه به ايران حمله كرده و يا وارد ايران مي شده بخشي از جم
انواع گروه هاي ترك، كه وقتي به ريشه تاريخي آنها . خود را ساكن مي كرده است و يا خود ساكن مي شده اند

برمي گرديم، برخي متعلق به دوره غزنويان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان، ايلخانيان و تيموريان مي باشند از اين 
مربوط به قبل از دوران ... ن گرايلي، جاني قرباني وبنابراين ريشه عده اي از تركان خراسان چون تركا. گروهند
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در زمان صفويه و پس از آن نيز گروههاي مختلف ترك، البته در ابعاد محدودتر، به خراسان . صفويه هستند
  . كه مثال برخي دهات شاهسوني از آن قبيلند. كوچانده شده اند

نيمه كوچ نشين بومي و يا مهاجر حضور  چون در خراسان شمالي در طول قرنها گروههاي كوچ نشين و...
فعال داشته اند و فعاليتهاي كوچگري از زمان صفويه و آمدن ايالت كرد اوج گرفته است، در روستاهايي كه 

بدين ترتيب پراكندگي قومي در . قبال ساخته شده اند و يا در روستاهايي ككه خود بنا كرده اند اسكان يافته اند
بطوريكه در كانونهاي كرد زبان به تركها و يا در اعماق كانونهاي . تر يافته استشمال خراسان گسترش بيش

بعالوه . اين روند با اسكان عشاير فعلي هنوز ادامه دارد. تركمن زبان به كردها و برعكس برخورد مي كنيم
هميشه  مراتع سر سبز خراسان شمالي كه نسبت به مراتع خراسان جنوبي و بلوچستان چون بهشت برين است

  . اقوام كوچ نشين و نيمه كوج نشين جنوبي را به خود جلب مي كرده است و هنوز هم جلب مي كند
عده اي از مالكان برزگ بويژه شاهزادگان قاجار براي آبادي امالك خود در خراسان رعاياي خويش را از ...

بدين ترتيب گاه روستاهايي با گروه  .به خراسان شمالي كوچانده اند و يا تشويق به آمدن كرده اند  ساير نقاط
هاي قومي و زباني و يا لهجه اي مختلف ايجاد شده است ككه در حال حاضر نيز اين گروهها به اصالت خود 

مثال در روستا بزنگان كه در اواخر قرن گذشته توسط يكي از شاهزادگان قاجار بنا شده . وقوف كامل دارند
  . باد، يزد، تربت حيدريه و هزارجات برمي خوريماست به افرادي از مرو، كرمان، گنا

در برخي روستاها و شهركها و شهرهاي نوار مرزي ايران و شوروي و بويژه در مسير راههاي كارواني ...
سابق، مثال كالت نادري، درگز، باجگيران به گروههاي قومي و بويژه تركهاي آذري در اين نقاط دور دست آن 

و كمي جلوتر از آن و تا جنگ جهاني اول راه بين آذربايجان و شهر مقدس مشهد نه ميالدي  1884است كه از 
از طريق راههاي فعلي بلكه از طريق باكو، درياي خزر و عشق آباد شوروي و باجگيران، يا درگز و كالت 

و يا  كه از آذربايجان بزرگ) ع(عده اي از اين مسافران حضرت رضا. نادري و راههاي فرعي ديگر بوده است
برخي از . قفقاز مي آمده اند در اين مسيرها اقامت گزيده اند و هم اكنون درصدي از مردم را تشكيل مي دهند

  . اين افراد هنوز هم با اقوام خود كه در آذربايجان ساكن هستند قطع رابطه نكرده اند
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ي بومي معروف به تركهاي گروه تركها: بنابراين مي توان تركهاي خراسان را به دو گروه عمده تقسيم كرد
قوچاني، درگزي، بجنوردي كه قدمت آنها به چند قرن مي رسد و گروه تركهاي آذري كه مكعموال حدود يك 

  ....قرن و كمتر از آن هست كه در خراسان ساكن شده اند
در  رژيم گذشته بخاطر خاصيت استبدادي و استعماري خود از پرداختن به مسائل قومي و زباني و آن هم...

تالش . جهت مثبت هراس داشته و اصوال با مسائل قومي و زباني به صورت يك تابو برخورد مي كرده است
ساله رژيم پهلوي در يكسان سازي اقوام و فرهنگ هاي ايران هر چند كه در كوتاه مدت نتايج  50بي وقفه 

عوارض و عواقب ناگواري را بر  ظاهرا پر ثمري را براي استبداد و استعمار در بر داشت، اما در بلند مدت
اين خاصيت رژيم هاي استبدادي و زير سلطه است كه فرهنگ هاي اقوام و زبانهاي مختلف . كشور تحميل كرد

حتي . اين سياست تقريبا در همه جاي جهان به شكست انجاميده است. رايج در مملكت خود را نفي كنند
تحت كنترل باشد، باز هم مردم در فرصتهاي مناسب مسائل قومي، زباني و مذهبي در طول چندين دهه 

ارمنستان . هر چه كنترل بيشتر باشد، خواستها با خشونت بيشتري همراه است. خواستهاي خود را ابراز مي دارند
  . شوروي نمونه بارز اين مدعاست

خي از آنها بدين در اداره امور مي بايست مواردي را در رابطه با مسائل قومي و زباني در نظر داشت كه بر
  : شرح است

، براي تعيين محدوده هاي روستاها، بخشها و )1367سال (حال كه تقسيمات كشوري در جريان است - 1
  . شهرستانها مسائل قومي و زباني را بايد بعنوان يكي از فاكتورها و عوامل مهم در نظر گرفت

  ...زباني را مورد مطالعه قرار داد در انتخابات شوراهاي اسالمي روستاها بايستي مسائل قومي و - 2
كليه ارگانهاي ذيربط بايد در موقع دادن نمايندگي هاي مختلف، شركتهاي تعاوني، برگزيدن روساي  -3

  ...شركتهاي تعاوني، توزيع كاالي مختلف و اعطاي وام به مسائل قومي و زباني توجه داشته باشند
بعالوه مي بايست ريزه . در مسائل تبليغي مي بايست فرهنگ، آداب و سنن ويژه قومي رعايت گردد...- 4

  . كاريهاي زباني مورد توجه قرار گيرد
معيار . مساله آموزش و پرورش مهمترين مشكلي است كه در رابطه با مسائل قومي و زباني مطرح مي باشد...

ان و يا كرد زبان و يا فارس و كرد زبان اين بوده است كه يك كوردك ما درباره اينكه مثال روستايي فارس زب
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اگر كودك فقط فارسي بداند ما اورا فارس زبان و . در ابتداي شروع اول دبستان به چه زباني صحبت مي كند
  ...اگر فارسي و كردي بداند ما او را فارس و كردي زبان تلقي كرده ايم

و پرورش مطالب زيادي تا به حال منتشر شده و وزارت آموزش و  در رابطه با مسائل زباني و آموزش
  . پرورش نيز در جريان دقيق امر است و تابه حال طرح ها و برنامه هايي هم وجود داشته كه اجرا نشده است

ساله اي فارسي نمي داند و به كالس اول مي رود و مجبور هست هم خط بياموزد و هم زبان،  7وقتي كودك 
اگر توجهي به آمار و . زيادي روبرو مي گردد كه نتيجه آن يا فرار از مدرسه است و يا مردودي با مشكالت

درصد قبولي دانش آموزان در خراسان شمالي بكنيم، متوجه مي شويم كه باالترين افت تحصيلي مربوط به 
و يا قبول شدن مربوط البته مردود . بخشهايي است كه درصد دانش آموزان با زبانهاي مختلف در آن زياد است

ولي اين مسئله كه باالترين درصد مردودي مربوط به . به عوامل متعدد، اقتصادي، اجتماعي و رواني است
  . درصد دانش آموزان فارس زبان هستند امري اتفاقي نيست 99مناطقي است كه بيش از 

تعددي است كه يكي از آنها همان گونه كه گفته شد درصد مردودي و قبولي دانش آموز مربوط به عوامل م
مشهد كه به احتمال زياد از نظر زباني با هم همگوني دارند در  4و  3درصد قبولي نواحي . عوامل زباني است

لكن عامل زبان يكي از عوامل عمده و . جدول آورده شده است تا بيانگر اعتراف ما به اهميت ساير مسائل باشد
  . دانش آموز بوده و هست و خواهد بودسرنوشت ساز در مردود و يا قبول شدن 

درصد دانش آموزان مقطع ابتدايي در بخش كالت نادري در كالس مردود مي شوند، چه  51وقتي بيش از 
سرمايه مادي و نيروي انساني بزرگي به هدر رفته است؟ عدالت اجتماعي و روح اسالمي و جلوگيري از 

به ما حكم مي كند در امر آموزش و پرورش به مساله   معهاسراف در سرمايه هاي مادي و نيروي انساني جا
زبان به طور جدي توجه كنيم و براي تواحيي كه زبانهاي غير فارسي در آن ها رواج دارد برنامه هاي ويژه اي 

ولي اگر جامعه مي خواهد از همه امكانات و . اين سخن تازه اي نيست و تكرار مكررات است. در نظر بگيريم
نساني خود بهره ببرد و در عين حال مخارج بيهوده اي را صرف كساني كه در آخر سال به علت نيروهاي ا

بايد راه حل هاي مناسبي براي اين مشكل اساسي . در كالس مردود مي شوند نكند  مشكالت مربوط به زبان
استبدادي است  بيابد و از سياستهاي يكسان سازي زباني و قومي كه خاص كشورهاي زير سلطه و استعماري و

  . و با روح اسالمي مغايرت دارد دوري كند
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  اميد آن است كه چاپ نقشه پراكندگي زبانها در روستاهاي شمال خراسان كمكي به پژوهشهاي مربوط به
    . شناخت گروههاي قومي اين ناحيه باشد

   

 محل
 )۵۶-۶۶(درصد قبولي )۵۶-۶۶(درصد زباني دانش آموزان

در  لري ترآي آردي فارسي
خرداد

درخرداد و 
 شهريور

 ٣١.١١۴٨.٣٢ ٣١.٢١۴.۶۴٢.٧١١.۵آالت نادري
 ٣١۵٩ --١۵۵١٣۴ قوچان
 ۵۵.٩۴٧٨.۶۶ --٧۵.٢٢٢.۶٢٢.۶سرواليت
 ٧١.٧٣٨۴.٧۴ ------٩٩.٩ آاشمر
 ۶٩.۵٢٨۵.٧١ ------٩٩.٩ گناباد
 ٨٠.٨٩٣.٢ ------٩٩.٩ بشرويه

 ۶۵.٩۵٧۵.٨۵ ؟؟؟؟ناحيه چهار مشهد
 ٧۴.۶۵٩۵.٧٨ ؟؟؟؟ناحيه سه مشهد

  درصد روستاهاي برخي از شهرستان هاي خراسان به نقل دآتر پاپلي يزدي

ترآي  آردي ترآي فارسي  
 فارسي

فارسي 
 آردي

ترآي 
 آردي

فارسي 
ترآي 
 آردي

 بربري تاتاري ترآمني

 -- ١ ١۴ ۴۴٣٢١٢٧۴١٠٨ ١٧ ۵۶بجنورد
 -- -- ١ ٢۶١۵١۵١٧٢٣ ٣۴ ۵٧درگز
 ٢   ١ ۶٠۴٠٣٨٩٠١۶٠ ٢٢ ١٧قوچان
 -- -- -- ----۵١٢١۵٠ -- ١٠٠٣مشهد

شمال 
 ٢ ١ ١۶ ٢٩١ ١١١ ٣٣٠ ٩٩ ١٣۵ ٧٣ ١١٣٣خراسان
درصد 

نسبت به 
آل 
خراسان

۴٩.۶٣.٢٠ ٩ ۵.٩٧ ۴.٣۴ ١۴.۴٧ ۴.٨۶ ١٢.٧۶ ٠.٠ ٠.٧۴ ٠.٠٨٧ 

   

آردي   
 بربري

فارسي 
آردي 
 بلوچي

فارسي 
 ترآمني

فارسي 
 بربري

فارسي 
 بلوچي

فارسي 
بلوچي 
 بربري

 نامشخص
جمع 

روستاهاي 
مطالعه 
 شده

تعداد 
آباديهاي 
داراي 
سكنه 

 ١٣۶۵در
 ۵٧٨ ۴١٧ ١۴        بجنورد
 ١۶٩ ١٩۶ ٧    ١   درگز
 ۴٠۶ ۴۴۶ ١۵      ١ قوچان
 ١٢٢٣ ١٢٢١ ١١٨١٣٨    مشهد
شمال 
 ٢٣٧۶ ٢٢٨٠ ٧۴ ١ ٨ ١ ١ ١ ١ خراسان
درصد 

ت به نسب
آل 
 خراسان

٠.٠۴ ٠.٠۴ ٠.٠۴ ٠.٠۴ ٠.٣۵ ٠.٠۴ ٣.٢۴ ١٠٠   
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 ، دكتر محمد حسين پاپلي يزدي1376، پاييز  2فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال سوم شماره : منبع
  

sites.google.com/site/wwwinsanchiliq/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%D9%BE%D8%B1%Dhttp://
8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%B3%
D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1

%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86  
 

-http://xorasanturk.arzublog.com/post
%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87+%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%86%D8

D9%86%D9%87%D8%A7+%D8%%AF%DA%AF%D9%8A+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%
AF%D8%B1+%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A
+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%

-D9%86+
+%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%D9%BE%D9%84%D9%8A+

2.html2234-%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D9%8A+++%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87 
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 عكس+ كتيبه نادرشاه افشار به زبان توركي در منطقه خراسان 
  1391فروردين  22سه شنبه 

  
  :هاي خراسان ترك -لري  خوراسان تورك

  نادرشاه افشار به زبان توركي در منطقه خراسانكتيبه 
  

وقتي در مدخل دربند ارغوانشاه از دهانه سنگي و بهم برآمده كوه گذر مي كني پيش از اين كه چشمت 
سنگ نوشته اي منظوم و با . به آبادي دربند بيفتد در باال و دست راست، كتيبه را مي بيني؛ كتيبه نادري

  . "گلبن افشار"شعري تركي از 
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ذكر تخلص شاعر، شعر به پايان رسيده و تمام شده  شعر در ثناي نادر پسر شمشير است و هر چند با
حجاري بعضي كلمات به انجام : بايد تلقي گردد اما اوضاع و احوال گواهي مي دهد كه كتيبه ناتمام است

  ...نرسيده و ضلع پايين مربع در كادر كتيبه بسته نشده و
  ابتدا حمد خداي احد و فرد و قديم

  قادر لم يزل و عالم دانا و حكيم
  و كي بو كون و مكاني ياراتوپ قدرتدنا

  او كي بو بحر و بري خلق ايدوب شوكتدن
  ايكي عالمده اودور بنده لره ياور و يار

  حكمتدن نور بنده لره هر آثار
  خلق عالمي هامي محتاج دور او درگاهه

  او وروب نور و ضيا كوكب و مهر ماهه
  حمد حق دن سوره الدي قلم نور افشان گ

  تم رسل فخر جهانبه ثنا گستري خ
  بني هاشم او احمد و محمود صفات

  كيم خدادن اوله دايم كه سالم و صلوات
  آل اصحا بنه هم رحمت بسيار اوله 

  اله حق ياوري هر كيم اوالره يار اوله
  حمد حق نعت نبي دن سوده با صدق زبان

  فرض دور بنده لره مدح شهنشاه جهان
  او شهنشاه فلك مرتبه چرخ سرير

  كه آدي تك او نا يوق مثل و نظيرشاه نادر 
  ديمك اولماز بو شهنشاه كه اوال پيغمبر 

  يا مقرب ملكي دور اولوب از نوع بشر
  ليك چون قدرت حق ظاهر ايووب بيش از بيش

  نظر حق اونا هر كيمه ديمه حق ديميش
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  تيمور نسبت ايله شرف و فخر اجاق
  حسب ايله به جهان شاه شهان دور مشهور

  عيسي دم و يوسف طلعتمصطفي خلقت و 
  بوعلي دانش و حاتم كف و لقمان حكمت

  قابليت له اونا وردي خداوند كريم
  تاج و تخت شهي و عدل و كرم خلق عظيم 

  مير شرافت كه ديم شاه شهان دور كامل
  مرحمتدن اونون الطاف خدا دور شامل

  اعتقادي بيويور اوشه پاكيزه نهاد
  ادباقليميش صدق خداوند ايدر بو بيله ي

  ايله گرمز بيله دولت به سپاه و شمشير
  اوله بيلمز بيله اقبال به فضل و تدبير

  سن ويروب سن اونا بو سلطنت و تخت و سپاه 
  سن ويروب سن اونا تاج و كمر و فر و كاله

  دولتيم منكريني سن ايله يك خوار و ذليل
  دشمنيم كورلوقينه ياور اول اي رب جليل

  از روي يقين چون كه صدقي بيله دور حقنه 
  بو سبب دن اونا الطاف خدا اولدي معين

  الني دوتدي خداوند جهان قدرت دن
  كامياب ايتدي اوني معدلت و شوكتدن

  بخت و اقبال ايله هيچ كيم بيله اولمز باقي
  گون كيمي دولتينه عالم روشن طاقي

  شاخ گل نشو و نما بولسه نم فيضدن 
  دن "گلبن"كه بو اشعار اولوب مدح سرا 
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  1367كالت نادري، محمد رضا خسروي، انتشارات آستان قدس رضوي : منبع

  
http://sites.google.com/site/wwwinsanchiliq/katiben  

  

  
  

  
  

-http://xorasanturk.arzublog.com/post
%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D9%87+%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1
%D8%B4%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D8%A8

%86+%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%87+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9
%D9%8A+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87+%D8%A

-E%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86+++%D8%B9%D9%83%D8%B3
22343.html 
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 ها هاي فرهنگي آنها با كردها و فارس تورك هاي شمال خراسان و تفاوت
  1391فروردين  22سه شنبه 
  :هاي خراسان ترك-لري خوراسان تورك

  ها هاي فرهنگي آنها با كردها و فارس تورك هاي شمال خراسان و تفاوت

  
در روستاهايي كه در شمال خراسان قرار دارند، به استثناي روستاهاي تركمن نشين و بلوچ نشين، به سه 

اي  ها كه داراي تاريخ و روحيه و اخالق جداگانه ، كردها و فارس ها ترك. خوريم اجتماع مختلف برمي
. زايش سريع جمعيت آنهاستآن اف اند و  منتها هر سه گروه در مقابل يك مساله مشترك قرار گرفته. هستند

شود كه  مالحظه مي. اند اين سه جامعه با يك روش مشابه در مقابل اين مسئله عكس العمل نشان نداده
اند و  روستاهايي كه ساكنان آن فارس هستند افزايش جمعيت خودشان را بهتر از روستاهاي كرد تحمل كرده

  . اند ها متحمل آن شده كردها بازهم بهتر از ترك

اند كه البته  ، روستاييان ترك بيشتر از روستاييان كرد و فارس به طرف شهرها مهاجرت كرده1342ز سال ا
حتي در روستاهاي مختلط كه جمعيت آن تركيبي از . اين نسبت بيشتر در رابطه با تعداد جمعيت آنهاست

وان مثال در روستاي قلعه بعن. ها در اين مساله مشابه كردها نبوده است ترك و كرد است، عكس العمل ترك
اند كه مجتمع مسكوني روستايي را رها كرده و در شهرها مستقر شوند، در حالي كه  ها ترجيح داده نو ترك

وضعيت . اند اند، به يك زندگي شباني مهمتر از قبل برگشته ها يكجا نشين بوده كردها، حتي اگر از سال
ست، به استثناي روستاهاي گرو و خشت، از طريق عمومي تمام روستاهايي كه در جدول آورده شده ا

موقعيت جغرافيايي مشترك آنها در علياي يك دره و استفاده كردن از آب رودخانه كوچك و از طريق 
  . شود تملك مراتع تابستاني واقع در باالي روستا مشخص مي
  

- 1355هاي  بين سال درصد 8/30خانوار آن يعني  476خانوار ترك تعداد  1542شود كه از  مالحظه مي
خانوار فارس  2015اند در حالي كه در همان دوره از  براي هميشه به سوي شهرها مهاجرت كرده 1345
  . اند درصد روستاهاي خود را ترك كرده 8/11خانوار يعني  238فقط 

ن يا كنند، كردهاي كوچ نشي شود كه جاي ساكناني كه روستاهاي خود را ترك مي در بين كردها مالحظه مي
در مورد پديده مهاجرت، . گيرند كه مايلند در همين روستا خود را يكجا نشين كنند نيمه كوچ نشين مي

درصد  2/16خانوار يعني  172اند، تعداد  خانوار كرد كه در چهار روستا پراكنده 1057شويم كه از   متذكر مي
از . نزديك است) درصد 8/11(س اند، كه اين نسبت به مهاجرت روستاهاي فار به شهرها مهاجرت كرده

  . خانوار كرد هستند 210خانوار ساكن در روستا 300

اي شده كه از  هاي خاص در مقابل مساله العمل هاي زندگي هركدام از اين سه اجتماع موجب عكس ويژگي
  . طريق افزايش جمعيت آنها مطرح گرديده است
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هاي آنها كم بوده وچند  اند و دام ضي، كشاورز بودهتقريبا تمام روستاهاي فارس نشين، قبل از اصالحات ار
ها در آغل نگهداري  شدند و در زمستان دام راس دام هر خانوار در يك گله كوچك مشترك جمع مي

  . شدند مي

  . بخش دامداري در اين روستا توانسته است قسمت مهمي از رشد جمعيت را جذب خود كند

همه آنچه كه . داري عموما به اعال درجه رشد خود رسيده بوددر روستاهاي ترك نشين، برعكس، بخش دام
توانست انجام دهد عبارت بود از  يك نيمه كوچ نشين ترك خراسان شمالي در بخش دامداري سنتي مي

توانست راه خروج  در واقع دامداري ديگر نمي. تغيير چند عنصر مثل مزد چوپان، يا افزايش غذاهاي مكمل
  . بل ذكرتري را پيش رو بگذارداز تنگناهاي اضافه قا

 فارس   ترك 

 نام روستا شماره
تعداد 

خانوار در 
 ١٣۵٨سال 

خانوارهاي معاجرت 
تا  ١٣۴۵آرده از 

١٣۵٨ 
 نام روستا شماره  

تعداد 
خانوار در 

 ١٣۵٨سال 

خانوارهاي 
معاجرت 
آرده از 
تا  ١٣۴۵
١٣۵٨ 

 

١  
٢  
٣  
۴  
۵  
۶  
٧ 

  ژرف
  بلغور
  عمارت
  جونك
  مارشك
  گرو
 خشت

١٨٠ 
٢٨٢  
٢١٠  
١٩٠  
٣٣٠  
٢۵٠  
١٠٠

٨۴ 
٧٩  
۴۵  
۴۵  
١٠۵  
۶٧  
۵١

  
١  
٢  
٣  
۴  
  

  مج بق
  اخلمد

  انتي شش
  سوهان

  

١١۶٠  
۴۶٠  
٢٧٠  
١٢۵  

  

١٢۴  
۶۴  
٢٩  
٢١ 

 

  ٢٣٨ ٢٠١۵    ١۵۴٢۴٧۶   معج

ها، كشاورزي با حداكثر امكانات و تقريبا به طور مشابهي رشد كرد، منتها  ها و فارس ضمنا در بين ترك
  . كردند ها برعكس اين عمل مي كاشتند و كمتر علوفه، در حالي كه فارس ها بيشتر توتون مي ترك

در . توسعه پيدا كرد و آن بافتن قالي بوداما عنصر جديد و بسيار مهمي در اكثر روستاهاي فارس نشين 
  . هاي قالي در روستاهاي ترك نشين و كرد نشين خراسان بسيار محدود بودند حالي كه كارگاه

ها و كردها هنوز هم يك كار خانوادگي هنري و بنابر  بايد تاكيد نمود كه بافتن قالي در بين اكثر ترك
ور سنتي براي مردها و پسرها ممنوع است، هرچند كه در كاري است كه بط. موقعيت و كامال زنانه است

بعضي از روستاهاي ترك نشين مثل عمارت با وجود همه اينها، از چند سال پيش به بعضي از پسرها نيز 
كنند، منتها سنت  هاي ترك قالي بافي مي در شمال خراسان زن. خوريم كه به كار قالي بافي اشتغال دارند برمي

بعنوان يك كار مزدوري به آن بپردازند، چنين شرايطي بافتن قالي همياري چندين نفر زن مانع آن است كه 
آيد  هايي كه پيش مي در موقعيت. كنند كند كه هر كدام چند روزي را در اين كار شركت مي را ايجاب مي

كثر يك قالي در هر خانواده حدا. شود آيند و بندرت پولي بين آنها رد و بدل مي ديگران هم به كمك آنها مي
بافد و اين ميانگين بافت قالي در روستاهاي ژرف، بلغور، چونگ، آل و مارشك است و در اكثر  سال مي

  . توانند آن را بفروشند شود، منتها در زمان مقتضي مي موارد قالي براي خود خانواده نگهداشته مي
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هاي افقي  يچه را به كمك دستگاههاي كوچك و يا قال هاي كرد، ترك، تركمن و بلوچ معموال قالي زن
  . بافند مي

، اين كار بين 1339، منتها از سال .كردند برعكس، روستاييان فارس شمال خراسان مبادرت به بافت قالي نمي
تجار و فرشندگان قالي، . زن و مرد، در چهارچوب مناسبات اقتصادي و تجاري جديد، رواج پيدا كرده است

با دادن اعتباراتي براي توليد فرش به آنها، اين فن را در روستاهاي  1339هاي  هاي آنها در سال يا واسطه
  . فارس نشين وارد كردند

ها، در داخل روستا كاري را كه در ارتباط  هاي فارس در تمام سن بدين ترتيب، درصد بااليي از مردها و زن
دهند كه بجاي كاركردن در  ح ميكنند، در حالي كه روستانشينان ترك و كرد ترجي با قالي است پيدا مي

گويند كه  ها و به خصوص كردها مي ترك. هايي كه براي سالمتي مضرند، به شهرها مهاجرت كنند كارگاه
هاي  هاي مستقر در روستاها در آغل در عمل، اكثريت كارگاه. هاي قديمي كار كنند توانند در آغل آنها نمي

آن چنين بود و حتي در روستاهاي جاغرق و در دهها  132كارگاه  169قديمي بود و در انتي شيش از 
اند و از يك قسمت بعنوان كارگاه  ها را با شاخ و برگ درختان دو قسمت كرده روستاي ديگر ديديم كه آغل

  . نمود قالي بافي و از قسمت ديگر بعنوان آغل استفاده مي

دامداري در روستاهاي ترك نشين وجود  اگر قبل از افزايش اخير جمعيت، توازن و تعادلي بين كشاورزي و
داشته است، و اگر در روستاهاي فارس نشين اهميت دامداري كمتر از كشاورزي بوده برعكس در 

كردها در مقابل فشار جمعيتي، . روستاهاي كرد نشين، اهميت بخش كشاورزي كمتر از دامداري بوده است
در ايران  1354هاي  ضعيفي كه كشاورزي در سال قابليت كشاورزي خود را كشف كردند و با همه بازدهي

بيشتر كردها، در عين حال كه دامداري خود را توسعه  1339از سال . داشت، به توسعه اين بخش پرداختند
  . دادند، كشاورزي و درختكاري را نيز فرا گرفتند مي

اند و  كشت غالت آشنا بودهفقط با  1349خانوار برخورديم كه تا قبل از سال  23مثال در روستاي دوين به 
زميني و  اند ولي از اين تاريخ به بعد كشت چغندرقند، سيب داده آنرا با روشي كامال قديمي و كهن انجام مي

  . اند درختكاري را فرا گرفته

هاي خود  هايي كه براي دامداري و همچنين تغيير فرهنگ بطور خالصه، روستاهاي فارس نشين با قابليت
هايشان  هاي كشاورزي و افزايش گله ه توليد قالي دارند، و روستاهاي كردنشين با قابليتبخصوص در زمين

روستاييان ترك زبان كه قبال هم در روستاهاي پرجمعيت . اند افزايش جمعيت خود را تحمل نمايند توانسته
لي بافي سرباز ساكن و به توسعه اشباع شده كشاورزي و دامداري شان مبتال شده و از قبول صنعت دستي قا
  . زده بودند، نتوانستند مشكل افزايش جمعيت را حل كنند مگر با روانه شدن به طرف شهرها
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شود كه تحول نيمه  با مقايسه نمودارهاي مهاجرت نيمه كوچ نشينان به شمال خراسان مشاهده مي
دو محل استقرار نشيني كرد به سوي يكجا نشيني و يا حداقل به سوي يك نوع نيمه كوچ نشيني با  كوچ

  . شود شود كه از مسير كوتاهتري نسبت به قبل استفاده مي كشانده مي

ها پيش يكجا نشين بودند، از اين پس به سوي نيمه كوچ نشيني  برعكس، روستاييان فارس زبان كه از مدت
 120بيش از  كنند، حتي اگر محله زمستاني بسيار دور از روستا باشد مثل پساكوه كه در فاصله جهت پيدا مي
بنابراين، با وجود . كيلومتري اخلمد قرار گرفته است 150مج و انتي شيش و در بيش از  كيلومتري بق

شود كه نوع زندگي كوچ  سياست حكومت ايران در جهت يكجا نشين كردن كوچ نشينان، مشاهده مي
  . نشيني حتي در بين يكجا نشينان روبه گسترش است

نشيني اشتغال دارند تغييرات كمتري ديده  هايي كه از سه قرن پيش به نيمه كوچ برعكس، در بين ترك
اند، مثل عمارت، از  ها پيش كامال يكجا نشين بوده اما بعضي از روستاهاي ترك نشين، كه از مدت. شود مي

مطرح است كه آيا در اين جا اين سوال . اند آنها نيز به نيمه كوچ نشيني روي آورده 1344سال 
  . ها دامداران و كشاورزان خوبي خواهند شد نشنان كرد و نيمه كوچ نشينان فارس، روزي مثل ترك كوچ نيمه

   
كوچ نشيني در شمال خراسان، ترجمه اصغر كريمي، انتشارات آستان قدس رضوي ، : پاپلي يزدي، دكتر محمد حسين :منبع

1371  
  

http://sites.google.com/site/wwwinsanchiliq/farqlar 
  

-p://xorasanturk.arzublog.com/posthtt
%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83+%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D8%B4%D9%85
%D8%A7%D9%84+%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D9%88
+%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9

9%8A+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A+%D8%A2%D9%86%D
%87%D8%A7+%D8%A8%D8%A7+%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7+%D

-9%88+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
22345.html 
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 نقشه+ هاي خراسان ساكن در شهرستان كالت نادري  تورك
  1391فروردين  22سه شنبه 

  
 :هاي خراسان ترك -لري  خوراسان تورك

 هاي خراسان ساكن در شهرستان كالت نادري تورك

تركيب جمعيت در اردوي جهانگير نادر نيز از . كالت از نظر تركيب جمعيت وضع استثنايي و جالبي دارد
الت و قطعا جمعيت فعلي كالت ورثه همان حشم و خدم نادرند كه چنين گوناگون در دره ك. اين گونه بود

جاليرهاي كبود گنبد، ايروانيهاي سيرزار، دربنديها، اهالي ژرف و حمام قلعه . نواحي اطراف آن گرد آمده اند
خشتيها ظاهرا از گنجه و قره باغ، سرروديها بقولي از كوچ داده . و برده و سررود و خشت اكثر تركند

ال عرب و در حال حاضر به زبان تركي اهالي نفطه و گرو اص. شدگان يهود و دربنديهاي ساري جوي باشند
ساكنان قله زو و سيرزارها نيز به تركي اردالني و تركي ينگجه حرف مي . و تركي اردالني صحبت مي كنند

. درصد كرد و بقيه فارس زبان مي باشند 35زنند و در مجموع مي توان گفت نيمي از جمعيت كالت ترك، 
و در ارتفاعات قرار دارد ديدم و شنيدم كه جارچي به چندين  در روستاي قله زو كه در داخل قلعه كالت
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انگار كه ناطقي از تريبون سازمان . دعوت مي كند "خانه انصاف"زبان مردم را به شركت در مراسم افتتاح 
سپس همين عبارت را به . او ابتدا به تركي از مردم خواست كه در ميدان ده جمع شوند. ملل حرف مي زند

 .عد فارسي و كردي تكرار كردزبان لري و ب

 1367كالت نادري، محمد رضا خسروي، انتشارات آستان قدس رضوي : منبع
  

http://sites.google.com/site/wwwinsanchiliq/kalatj2  
  

http://sites.google.com/site/wwwinsanchiliq/kalat.JPG  
 

-http://xorasanturk.arzublog.com/post
%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D8%
AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%8

7%D9%6+%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A
86+%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%

22346.html-8A+++%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87 
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 كرد= اقوام كوچ نشين 
  1391فروردين  22سه شنبه 
  :هاي خراسان  ترك -لري  خوراسان تورك

  كرد= اقوام كوچ نشين 

اين مساله را نبايد فراموش كرد كه بسياري از مولفان و جهانگردان عرب زبان قرون وسطي كليه مردمان ...
منابع و ماخذ كلمه كرد معادل كلمه كوچ نشين و اند بطوري كه در برخي  كوچ نشين غيرعرب را كرد ناميده

بنابراين ممكن است كه مطالب استخري و ابن حوقل واقعا مربوط به قوم كرد . چادر نشين تلقي شده است
    .هاي چادر نشين باشد نباشد بلكه مربوط به گروه

   
  1، ص 1360اب، تهران بنگاه ترجمه و نشر كت. كوچ نشيني در ايران: امان اللهي، دكتر سكندر: منابع

  1371كوچ نشيني در شمال خراسان، ترجمه اصغر كريمي، انتشارات آستان قدس رضوي ، : و پاپلي يزدي، دكتر محمد حسين

  
http://sites.google.com/site/wwwinsanchiliq/kurd1  

 
-http://xorasanturk.arzublog.com/post

%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85+%D9%83%D9%88%DA%86+%D9%86
22347.html-%D8%B4%D9%8A%D9%86+=+%D9%83%D8%B1%D8%AF 
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 ها و كوردها در شمال خراسان تاريخچه سكونت تورك
  1391 فروردين 22سه شنبه 

  :هاي خراسان ترك -لري  خوراسان تورك
  ها و كوردها در شمال خراسان تاريخچه سكونت تورك

  
گردد  هاي اول هجري برمي قبل از ميالد و حداقل سال ها كه حضور آنان در خراسان به  برعكس تورك

  . گردد سكونت كردها در منطقه به زمان صفويان برمي

اولين بار منطقه شمال خراسان در زمان شاه سلطان حسين بين ايالت بر اساس كتاب مطلع الشمس براي 
  1. مختلف كرد تقسيم شد

هاي هزار مسجد، بينالود و شاه  هاي تابستاني خود در كوه در حال حاضر كردهاي شمال خراسان در محله
كنند، قشالقشان در مناطق پست مثل سرخس، پساكوه، درگز و به خصوص در تركمن  جهان ييالق مي

  . صحراي شرقي تا چات است

و رودخانه گرگان بخصوص در قسمت شرقي به منطقه واقع بين رودخانه اترك  1309ظاهرا، كردها تا سال 
  . اند تركمن صحرا دسترسي نداشته

كند كه درعصر شاه طهماسب جمعيت منطقه، واقع بين دو  اسكند بيگ در كتاب خود دقيقا ذكر مي
    2.داده است اي را كه در باال ذكر شد، ايالت مختلف تركمن تشكيل مي رودخانه

مسير . طريق بندر گز، چات و تركمن صحرا به سملقان رسيده استاز  1272سايكس در زمستان سال . م.پ
مع ذالك سايكس به كردها برنخورده . كند هاي زمستاني كنوني كردها برخورد مي سايكس در دشت با محله

  3. ها بوده است كند كه اين منطقه تا سملقان، ناحيه تركن و حتي تاكيد مي

ها  نواحي زير ساكن دائمي يموت": ان در رشت بوده نوشته استكنسول انگلست 1291تا  1285رابينو كه از 
پاسگاه مرزي مراوه تپه روي ساحل جنوبي اترك در  - 1: باشند كه تا كنون نامي از آنها برده نشده است مي
آالم؛  –مايلي شمال غربي بيرالم  8پاسگاه مرزي يقاالم واقع در  -2مايل انگليسي شمال غربي بجنورد؛  27
رابينو اظافه . هاي زمستاني كردها واقعند امروده اين سه نقطه در محله. "مايلي جاكسر 30ي واقع در جاتل - 3

دهد  همه اينها نشان مي  4. "هميشه منازعاتي بين طوايف گوگالن و كرد بجنورد وجود دارد": كرده است
  . اندم كردها به تركمن صحرا دسترسي نداشته 1299كه حداقل تا سال 

سال پيش به اين طرف از مراتع تركمن صحرا  50توان به گفته كردها كه از  كنيم كه مي فكر مي بنابراين
، طايفه 1309كنند كه قبل از  نقل مي) مثل حاجي ولي قهرمانلو(بعضي از كردها . كنند اعتماد كرد استفاده مي

سال پيش آنها در  50از  .كرده و ييالقشان در كوه هزار مسجد بوده است آنها در مراتع درگز قشالق مي
بايد تاكيد كرد كه امروزه جمعيت . كنند و ييالقشان در كوه شاه جهان است منطقه تركمن صحرا قشالق مي
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دهند و كردها  ها تشكيل مي روستاهايي را كه در قسمت شرقي تركمن صحرا قرار دارند، به طور كلي تركمن
  . دكنن به قشالق كردن در مراتع اين منطقه اكتفا مي

  . كنيم كه تركمن صحرا هميشه منافع سرشاري براي كردها دربرداشته است در همين جا يادآوري مي

كردهايي كه . شود تر مي با افزايش جمعيت كرد و جمعيت افزون بر حد منطقه، موقعيت منطقه پيچيده
جنوب هزار مسجد كوه شاه جهان در . نشين باقي مانده بودند مجبور به جستجوي مراتع ديگري شدند كوچ

گذارد كه شروع به جذب كردها كرد، هرچند كه مراتع زمستاني  مراتع تابستاني بسيار خوبي را در اختيار مي
هاي شمالي به قدري شديد است كه امكان همه نوع قشالق را  آنجا معمولي و متوسط باشد زمستان كوهپايه

مراتع آن جا بسيار كم و . ي صحرايي كوير استهاي جنوبي تحت تاثير آب و هوا كوهپايه. برد از بين مي
شوند، منتها كردهايي  هاي كردها در آنجا تلف مي داراي كيفيت بدي هستند و زمستان هر سال بخشي از گله
دانستند مراتع بسيار عالي زمستاني صحراي تركمن  كه روي مراتع شاه جهان ييالق كرده بودند، به خوبي مي

ديدند، و اين همان چيزي بود كه تا سركوبي  واب قشالق كردن در آنجا را ميچندان دور نيست و آنها خ
اسكان اجباري رضاشاه در . غيرممكن بود 1299هاي  هاي ايران توسط حكومت مركزي در سال تركمن
شد، مانعي جدي براي ادامه رفتن  ، با وجود ممنوع بودن كوچ نشيني، كه شامل آنها نيز مي1309هاي  سال

هاي زيادي را در آنجا  آورند كه زمستان بسياري از آنها به خاطر مي. هايشان به تركمن صحرا نشد گلهآنها با 
  . اند ها و زاغه ها و نه در زير چادر و آنهم به دليل ممنوعيتي كه ذكر شد، گذرانده در مغاره

ار گرفته است در ها مورد تجاوز كردها قر هايي از تركمن صحرا كه بعد از سركوب تركمن غير از قسمت
  .بقيه نقاط خراسان نيز به نوعي شاهد اين امر هستيم

هاي  هاي ترك و مغول بين ييالقات كوهستان و محله محله"نويسد   در كتاب خود مي Aubinاوبن 
هاي مهم  دهند ولي در حواشي جنوبي سلسله جبالي كه محله هاي كم ارتفاع تغيير محل مي زمستاني دشت

شده است و  نيشابور و بيهق در آن وجود داشته است، اين تغييرات به ندرت انجام ميزمستاني مشهد و 
  "هاي مهم قشالقي شمال بيشتر در درگز و دشت بيورد و در غرب دشت مازندران بوده است محله

ها بوده است، در حال  ها و مغول شود كه اين مراتع كه قبال محل رفت و آمد ترك بنابراين مالحظه مي
به استثناي دشت ابيورد كه امروزه در سرزمين روسيه . مورد استفاده قسمتي از كردهاي خراسان استحاضر 
  . است

 
دكتر محمد حسين پاپلي يزدي، كوچ نشيني در شمال خراسان، ترجمه اصغر كريمي، : منبع اصلي

  1371انتشارات آستان قدس رضوي ، 

   
  158و  157، 156الشمس، جلد يك صفحات ، مطلع )اعتمادالسلطنه(صنيع الدوله         -1
  580اسكند بيگ منشي، تاريخ عالم آراي عباسي، تهران، انتشارات گلشن، جلد اول صفحه         -2
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 1337مترجم سادات نوري؛ تهران، ابن سينا، . ده هزار ميل در ايران با هشت سال در ايران.: م.سايكس، پ        -3
   25صفحه 

  135-138، صفحات 1336مترجم وحيد مازندراني، تهران، نشركتاب، . مازندران و استرآباد.: ل. رابينو، ه        -4
  

http://sites.google.com/site/wwwinsanchiliq/kurdturkman  
-ttp://xorasanturk.arzublog.com/posth

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%DA%86%D9%87+%D8%B3%D9%83
%D9%88%D9%86%D8%AA+%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83%E2%80%8C%D9%
87%D8%A7+%D9%88+%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7+%D8%

%D8AF%D8%B1+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%AE%D8%B1%D8%A7
22348.html-%B3%D8%A7%D9%86 
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 معماري تركي و تركمني در روستاهاي شمال خراسان
  1391فروردين  22سه شنبه 
  :هاي خراسان  ترك -لري  خوراسان تورك

  معماري تركي و تركمني در روستاهاي شمال خراسان
كمن نشين شمال خراسان ، در منطقه تر نقش اتاق و ايوان بعنوان دو عنصر اصلي تشكيل دهنده فضاي خانه

ها و طول ايوان، به همراه نحوه توزيع فضاهاي مختلف در سطح واحد  نقش اساسي بوده و تنها تعداد اتاق
مسكوني واحد مسكوني كه منبعث از چگونگي زندگي خانوارهاي دسته جمعي در قالب يك خانه است، 

ها را  علت اين تفاوت. مطالعه گرديده استهاي مورد  هاي اين ناحيه با سايرنمونه گاه سبب تفاوت سكونت
  .ها و روابط گسترده عشيرتي آنها دانست توان در مسائل پيچيده اجتماعي فرهنگي تركمن مي

كند كه همبستگي افراد يك خانواده با يكديگر حفظ شود  اي چنين اقتضا مي هاي زندگي ايلي و عشيره سنت
اين سنت هنوز هم پا برجا و آثار آن در . ده فاقد هويت استو اصوال هر فرد، خارج از سلسله مراتب خانوا

. ها نيز تاثير گذاشته است ها با قوت مشهود است و حتي مستقيما روي ساخت معماري خانه زندگي تركمن
پيوندهاي محكم خانوادگي و روابط عشيرتي سبب شده است كه هر خانه تركمن شامل چندين خانوار 

طبعا با اضافه شدن هرخانوار جديد، اتاقي نيز . ها باهم در يك خانه زندگي كنندباشد و پدر و پسر و برادر
در اينجا . گيرد شود و به اين طريق گسترش خانه با سهل ترين شيوه ممكن انجام مي در طول ايوان اضافه مي

يا اتاقهاست  ايوان خانه يك فضاي عمومي است كه در اختيار كليه خانوارها قرار دارد وتنها محدوده اتاق و
اشاره به اين نكته ضروري است كه نقش زنان در زندگي . دهد كه قلمرو خصوصي هر خانوار را تشكيل مي

هاي  زنان قاليباف تركمن در چهارچوب خانه، در اتاق. ها بسيار قابل توجته و تامل است اقتصادي تركمن
خانوارهاي مختلف در داخل واحد  شكل خاص خانه و ارتباط نزديك. مختلف به كار قاليبافي مشغولند

مسكوني، امكان نوعي نظارت و مديريت جمعي در كار توليد قالي را، در محدوده خانوارهاي متعدد ميسر 
رسد كه توسط يك  در حقيقت واحد مسكوني شبيه به يك كارگاه كوچك قالي بافي بنظرمي. ساخته است

  . نظام خانوادگي سامان يافته است
اين منطقه كه . دانيم، ناحيه تركمن نشين خراسان در شمال بجنورد قرار دارد از اين گذشته چنانكه مي

باشد و لزوم حفاظت خانه در مقابل  در مجاورت دشت گرگان واقع است، پرباران ترين نقاط خراسان مي
ين عامل آب و هوايي، رگبارهاي موسمي و اهميت نقش ايوان بعنوان بك فضاي ايزوله و محافظ در برابر ا

  . تاثير باشد هاي طويل اين نمونه خاص بي تواند در چگونگي شكل گيري تاكيد بر ايوان نمي

نكته جالب اين است كه اين فرهنگ خاص معماري در سراسر بخش راز و جرگالن و نيز مانه و 
سملقان مقبوليت يافته و درتمامي منطقه شمالي بجنورد و حتي در منطقه كال ايماني كه محل سكونت 

  . اند هاي بسياري از واحدهاي مسكوني با استفاده از همين شيوه ساخته شده هاست، نمونه سيستاني
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 3يا  2اند،   هايي كه تعداد بيشتري خانوار در آن سكني گزيده هاي استثنايي اين سبك و در خانه در نمونه
هاي روستاي اينچه سفلي، ايوان در تمامي جوانب  پوشاند و حتي در يكي از خانه ها را ايوان مي طرف اتاق

هايي ايوان وسيعي را در اختيار  چنين حالت. ها را مانند نگيني در بر گرفته است خانه گسترش يافته و اتاق
هاي شديد  ها را به تمامي از گزند باد و باران هايي اتاق دهد و از اين گذشته ديواره ساكنين خانه قرار مي

اي شمال  هاي اقليم معتدل مديترانه هايي از جهت فرم پالن با خانه دارد و حتي شباهت فصلي محفوظ مي
  . دهد البرز نشان مي

اند، به استثناي نمونه  هاي پيرامون آن رايج هايي كه در دشت اترك و كشف رود و دامنه كوه مي گونهتما
. شوند خاص مناطق تركن نشين كما بيش و با مختصر تغييراتي در دشت درگز و جلگه سرخس نيز ديده مي

لكانه در سرنوشت روستاها، اما به دليل سابقه طوالني نظام ارباب رعيتي در اين منطقه و تاثير اين نظام ما
هاي بكار رفته و عدم رعايت پيوستگي خصوصيات محيطي در بسياري از  سادگي بدون محتواي فرم

هاي آن در  در يكي از الگوهاي متداول در اين ناحيه نمونه.واحدهاي مسكوني اين ناحيه مشهود است
س ديده شده كه فاقد ايوان روستاهاي حسين آباد و داغدار در دشت درگز و روستاي كندكلي سرخ

هاي درگز و سرخس تواما ديده  ها كه نمونه هاي آن در دشت و كوهپايه فقدان ايوان در اين خانه. باشند مي
هاي اين منطقه خاص نبوده است، بلكه بالعكس  شود، نه تنها ناشي از عدم نياز به چنين فضايي در خانه مي

هايي جهت تعديل شرايط نامناسب جوي و اقليمي  حل بي به راهيا نشان از كوچكترين تالشي به منظور دست
در اين الگو، خانه تنها از پيوستن چند اتاق به يكديگر بوجود آمده كه اغلب حتي . در ساخت خانه ندارد

گيري از تهويه و نور مناسب ندارند و يا اگر هم جهت مناسب جغرافيايي در آنها  جهت مناسبي براي بهره
اين مجوعه اغلب تركيبي . دهد روي را نمي هاي مناسب امكان اين بهره شد، فقدان پنجرهرعايت شده با

ها راه ورودي اين مجوعه به حياط تنها  شكل را به وجود آورده است و در اكثر نمونه Lمستطيل شكل و يا 
  . ندياب ها از داخل، به اين فضا راه مي شود و ساير اتاق ها برقرار مي از طريق يكي از اتاق

عالقگي نسبت به  در روند شكل گيري اين نمونه خاص مسكوني، بوضوح نوعي بي توجهي و يا بي
عالقگي و عدم رسيدگي به خانه، موجب وارد  گردد كه در بعضي موارد اين بي محل سكونت مشاهده مي

اي هايي، بسياري از واحده نمونه بارز چنين آسيب. آمدن خسارت كلي به واحد مسكوني شده است
عالقگي ناشي از اين واقعيت  اين بي. مسكوني روستاي حسين آباد درگز را غير قابل سكونت ساخته است

ها در بدو امر توسط مالك كنوني آن ساخته نشده و بعضا در حال حاضر  مسلم است كه بسياري از اين خانه
هايي  منظور ايجاد خوابگاههايي از اين فرم خاص، تنها به  واضح است كه نمونه. نيز در تملك وي نيست

هايي براي  براي دهقانان، توسط ارباب مالك روستا بنا گرديده و طبعا سازنده آنها نيز هدفي جز ايجاد مكان
كرده است و اين با ساخت فضايي براي زيست  محفوظ ماندن كارگران از گزند عوامل طبيعي را دنبال نمي

اش بوده و همراه با بكارگيري خالقيت معمارانه،  اخت خانهآسوده و توام با آرامش، كه هدف انسان در س
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هاي  كمبود و نقايصي كه در خانه. دهد، بسيار فاصله دارد گاه آنرا به صورت مظاهري از هنر بشري جلوه مي
  . گيرد شود، غالبا از همين امر سرچشمه مي اين خصه مشاهده مي

هايي كه در   روستاهاي شمال خراسان و نيز نمونهدر هر صورت، در ايجاد اين گونه استثنايي مسكن در 
جنوب خراسان به همين سبك وجود دارد عامل اجتماعي، اقتصادي و نيز روابط ظالمانه ارباب و رعيتي 

  . نقش اساسي داشته است

ها در عين زيبايي، در رابطه با مسائل اجتماعي و فرهنگي اين مردم شكل  هاي تركمن خانه    
  . باشند ن سبب به عنوان الگويي ويژه در اين مناطق مطرح ميگرفته و به همي

در مناطق تركمن نشين شمال خراسان به سبب پيوندهاي محكم خانوادگي ميان     
روستاييان، زندگي دسته جمعي در واحدهاي مسكوني بسيار متداول بوده و اين امر سبب 

  . هاي طويل شده است هاي متعدد و ايوان ها و شكل گيري اتاق گسترش خطي خانه

  . هاست هاي مسكن تركمن هاي طويل و كشيده، يكي از بارزترين ويژگي ايوان       

منطقه كال ايماني كه در مجاورت مناطق تركمن نشين بجنورد قرار دارد، با آنكه سكونتگاه     
ي از ها و تركيب كلي بافت روستاهاي آن نشان از تاثيرپذير هاست، ولي شكل خانه سيستاني

هاي بارز رواج الگوهاي ويژه  روستاي ميزاعباس يكي از نمونه. ها دارد فرهنگ معماري تركمن
  . هاست هاي سيستاني مناطق تركمن نشين، در زيستگاه

هاي مختلف واحدهاي مسكوني در روستاي تركمن نشين تنگ تركمن با توجه هب  نمونه    
  . اند ي به روستا بخشيدهها، سيماي زيباي شيب زمين و اختالف سطح حياط

ها برابري  در برخي از واحدهاي مسكوني تركمن نشين، وسعت ايوان با مساحت اتاق    
سفلي، عرض قابل توجه اين فضا، وجود دو  هايي چون روستاي اينچه در نمونه. نمايد مي

  . رديف ستون را ضروري ساخته است

ها به شمار  هاي خانه تركمن ترين بخشها اين فضا از مهم  با وجو شكل متفاوت ايوان    
  . ساخته شده است Lاي به شكل  در روستاي امند ايوان خانه. رود مي

در يكي از . شود هاي گوناگون ديده مي هاي مناطق تركمن نشين به شكل ايوان در خانه    
ه را ها گسترده شده و خان واحدهاي مسكوني روستاي اينچه سفلي، ايوان خانه دورتادور اتاق

  . چون نگيني در گرفته است

اند، عالوه بر آنكه فضاي وسيعي در  ها را پوشانده هاي وسيع كه چند طرف اتاق ايوان    
دهند، ديوارهاي خانه را نيز از گزند عوامل جوي محفوظ  اختيار ساكنين خانه قرار مي

ها را پوشانده  قيكي از واحدهاي مسكوني روستاي امند، ايوان خانه سه طرف اتا. دارند مي
  . است
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ها مطرح است  حياط در شمال خراسان بيشتر به عنوان مهمترين فضاي توزيع كننده فعاليت    
. ترين نقش را دارا است اي فضاهاي مختلف باهم اساسي كه بدين معني در ارتباطات زنجيره

ها در اين خانه به  هاي شمال خراسان عموما داراي ارتباطات باز هستند و بالتبع دسترسي خانه
  . گيرد م ميسهولت انجا

با وجوديكه حياط اولين و شايد مهمترين حريم خانه، چه از نظر امنيتي و چه از بعد حفظ     
هاي نواحي قوچان، شيروان و  رود، ولي بسياري از حياط حرمت و پوشش اسالمي بشمار مي

  . باشند بجنورد فاقد حصار و يا ديوار جداكننده مي

تقريبا در تمامي . اص مسكن در شمال خراسان استهاي خ هاي مشترك از ويژگي حياط    
هايي از واحدهاي مسكوني با حياط مشترك وجود داشت كه  روستاهاي بازديد شده نمونه

فضاهاي اطراف حياط محل سكونت دو يا چند خانوار بوده و فضاي حياط مورد استفاده 
  . گيرد تمامي آنها قرار مي

هاي  اسان همچون روستاي كالته فيروزه، بخشدر بيشتر واحدهاي مسكوني شمال خر    
در حقيقت اين شكل، معماري غالب . ساخته شده خانه تنها در يك سوي حياط جاي دارند

  . شود هاي شمال خراسان محسوب مي حياط

در شمال خراسان به پيروي از جهت مناسب استقرار واحد مسكوني كه رو به جنوب     
آفتاب مطبوع . اند ها تعبيه شده ها نيز در وجه جنوبي آن انباشد، نورگيرهاي اصلي ساختم مي

هاي بالنسبه وسيع خانه، به داخل اتاق  جنوب در اين مناطق نسبتا سردسير، از طريق پنجره
ايوان خانه نيز كه اغلب به همين سو . نمايد شود و گرماي مناسبي در خانه ايجاد مي هدايت مي
استقرار ساختمان در شمال زمين و ايجاد پنجره . ار استشود، از نور كافي برخورد ساخته مي

. دهد ها مي در وجه جنوبي آن، امكان تهويه مناسب از سمت جنوب را نيز به ايوان و اتاق
اي وجود ندارد و به اين ترتيب خانه از نفوذ باد مزاحم و  بعكس ديوار شمالي بنا معموال پنجره

  . ماند سرد شمال شرقي محفوظ مي

گيري از آفتاب گرم زمستاني و  شمال خراسان استفاده از آفتاب گرم زمستاني و بهره در    
هاي ماليم و مطبوع شرقي و غربي، سبب جهت گيري واحدهاي مسكوني  گيري از نسيم بهره

  . روستايي به طرف جنوب شده است

  . وي شرق دارندهايي بس ، اغلب پنجره هايي كه امكان نورگيري از جنوب را ندارند خانه       

ها، تنها طريق تامين نور و  ها و پنجره بازشوهاي بناهاي شمال خراسان، اعم از درب       
  . روند هاي خانه بشمار مي تهويه اتاق
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هاي بجنورد و قوچان  در قسمتي از ارتفاعت شمال غربي استان و نواحي شمالي شهرستان    
هاي چوب ارس وجود داشته و يا دارد، از اين چوب  بخصوص نواحي تركمن نشين كه جنگل

به سبب ناصافي و انحناهاي موجود . اند هاي چوبي استفاده نموده نيز براي تهيه تيرها و ستون
ها كه با اين چوب جنگلي ساخته  تيرهاي حمال اصلي سقف ايوان  رسهاي درخت ا در چوب

خصوصا در مناطق تركمن . شوند اند اغلب به صورت چوب چهارتراش بكار برده مي شده
توان پوشش تمامي  ها طويل است و معموال با يك تير حمال جنگلي نمي نشين كه ايوان خانه

اش داده شده را به هم متصل كرده و به عنوان تير طول ايوان را تامين نمود، دو يا چند تير تر
در چنين حالتي قرارگيري تير بر روي ستون و اتصال آنها نيز با . برند اصلي باربر بكار مي

نوع ديگري از چوب جنگلي كه مرخ نام دارد، در روستاهاي . شود سهولت بيشتري انجام مي
هاي چوب جنگلي كه روي تيرهاي چوبي  عهها به قط تركمن. گيرد قوچان مورد استفاده قرار مي

  . گويند گيرند، آرچه و يا سونه مي قرار مي

هاي ني در دسترس روستائيان باشد، از ني نيز براي پوشش روي تيرها  چنانچه ساقه    
ها لوخ نام دارد و در روستاهاي مركزي شيروان همچون رضا  نوعي از اين ني. كنند استفاده مي

هاي بخصوصي كه قاميش نام دارد و در اطراف رودخانه  ها نيز از ني تركمن. رود آباد بكار مي
  . كنند رويد، استفاده مي اترك مي

   
  الگوي مسكن روستايي، پژوهشي در معماري روستايي استان خراسان، مهران علي الحسابي، بنياد مسكن انقالب اسالمي: منبع

  
http://sites.google.com/site/wwwinsanchiliq/memari  
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 برج و باروي نادري
  1391فروردين  22سه شنبه 
  :هاي خراسان  ترك -لري  خوراسان تورك

  برج و باروي نادري
از گل و . به چشم مي خورد –در همان دست و رديف كتيبه  –بالفاصله بعد از كتيبه، برج بلندي در باالي كوه 

متر است و ارتفاع آن از بستر رودخانه بالغ بر  9تا  8بلندي قامت برج از زميني كه بر آن ساخته شده . سنگ و آجر
برجي ديگر در همين سمت و در باالتر وجود دارد كه در روزگاران رونق و اهميت كالت، در اين . متر است 40

بند ورودي كالت مامور بودند و نيز قورخانه اي و پاسدارخانه اي در همين محل  برجها نگهباناني به پاسداري در
كه تا همين اواخر گماشتگان موظفي با عنوان ساخلو  –آن طرف رود  –داير بوده و قراول خانه اي در سمت مقابل 

اجازه ورود . ل مي شده استاداره آن را به دست داشته اند و از فراز اين جايگاه رفت و آمد مردم به داخل قلعه كنتر
را از اين طرف شخصي به نام قلعه بيگي مي داده كه مقيم دربند بوده است و اجازه خروج از كالت را از آن طرف 

   ...خان حاكم مي داده است، به صورت بليط خروجي
  1367كالت نادري، محمد رضا خسروي، انتشارات آستان قدس رضوي : منبع

  
http://sites.google.com/site/wwwinsanchiliq/borjbaru  

-http://xorasanturk.arzublog.com/post
%D8%A8%D8%B1%D8%AC+%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8

22350.html-A+%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A 
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 قصر خورشيد

  1391فروردين  22سه شنبه 
  :هاي خراسان  ترك -لري  خوراسان تورك

  قصر خورشيد

در يك ميدانگاهي وسيع، هر  قصر خورشيد با چشم اندازي دلپذير و پرشوكت درست در وسط شهر و
كالتي از هرجا كه بگذرد به ناگزير راهش از جلو اين كاخ . صبح و هر شب و هميشه در منظر مردم است

باال مي آيد نخستين  "كشتني"حتي خورشيد در همه صبح ها همين كه از گذرگاه . پر جالل خواهد بود
  ...برخوردش با سنگ هاي قهوه اي و يكپارچه نادر شاه است

زير زمين و بسيار تاريك و وسيع و داراي زواياي پرپيچ و خم كه مي : نخستين. قصر را سه طبقه مي بينيم
نوعي زندان موقت، . گويند جاي خزاين نادر و به روايتي جاي گردنكشان و مغضوبان دربار نادر بوده است

  . زير چكمه هاي شاه

اين طبقه قسمت اصلي بيوتات كاخ است كه از . الترطبقه دوم همكف است و سه چهار پله از سطح خاك با
گچ كاريهاي آثار تابلوهاي متعددي در كادر آينه . غرفه ها و اتاقهاي اندروني متعددي تشكيل شده است

رنگها فرو ريخته اند اما هنوز مي توان . كه شيوه مهماري آن چنين بوده است. كاري شده وجود داشته اند
  . اين شاه نشين يا بر پيشاني آن خلوتخانه جلوه هايي از رنگ را ديد اين جا و آن جا در رواق

چشم . من دقايق هنري بنا را توصيف نمي كنم تا زيباييش را ضايع نكرده باشم. صورتي، بنفش و آبي سير
ستون سنگي، آن قدر عظيم و  66طبقه بااليي با سنگهاي استوانه اي و با داشتن . داري تو به چشم خود بنگر

سنگهايي كه در قصر به كار . گفت انگيز است كه با بهترين نمونه معماري هاي باستاني سر برابري داردش
هالليهاي غرفه . رفته بزرگتر و دست نيافتني تر و بسيار عظيمتر از استعداد و امكانات دوره افشاري است

. گذاشته اند، ساخته شده است هاي پيرامون با آن همه وسعت و ارتفاع تنها با دو قطعه سنگ كه سر به هم
بدنه قصر پوشيده از حجاريهاي هنرمندانه استاداني است كه بي ترديد اگر از هند بدين كار گمارده نشده 
باشند، تحت تاثير معماري اصيل هندي به ظرافت و دقت بسيار از دل سنگهاي عبوس و سرد، ميوه هايي 

. ميوه ها اغلب وابسته به منطقه استوايي و گرم است. استجون موز، گالبي، انبه، سيب و غيره پديد آمده 
اصال در تابلوهاي حجاري شده . مجموعه هاي ميوه را گل و برگ و بوته هايي به قاعده، آرايش داده اند

بدنه قصر همه چيز به قاعده است و ظريف و جاندار اما دريغ كه روزگار حتي به سازندگان قصر مجال 
. اري شاخه گلي را به آخر برسانن و مجموعه ميوه اي را به سالمت بر سنگ بنشانندنداده است كه مثال حج

بيشتر كارها ناتمام مانده است و همانطور كه اشاره شد ظاهرا استادان و كنده كاران و معماران وهنرمندان با 
  . مرگ نادر شاه تيشه و شاغول و قلم را به زمين انداخته وسر خود گرفته اند
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قصر را حوضچه هاي متعددي در برگرفته اند كه از دل هركدام فواره اي اوج مي گيرد تا هواي دورتادور 
بعضي از اين فواره ها شكسته و ريخته هنوز در كف حوضچه ها . پيرامون قصر را خنك و دل انگيز سازد

م دارد كه احتمال ه. اندام آب فشانها از سنگ است، استوانه اي و مجوف وباريك. ريشه در سنگ دارند
  . نوعي ريختني باشد از مصالح آن زمان مثال ساروج

اينها انگار . چندين چنار سالخورده و سرفراز به بلندي قصر در اطراف محوطه سر به آسمان برده اند
بازمانده باغهاي چهار گانه اي باشند كه در چهار جهت قصر وجود داشته اند و حاال از آن باغها همين ها 

التيها روزگار خرمي اين باغها را درك كرده اند و چنانچه مي گويند، عمارت حكومتي كالت در ك. مانده اند
  . باغ غربي ميدان بوده است جايي كه االن در تصرف گروهان ژاندارمري است

شيهه اسبي اما، . در گوشه اي ديگر، در ضلع شرقي، هنوز اصطبلها و آخورها و اخيه ها برجاي مانده اند
  !هرگز

http://sites.google.com/site/wwwinsanchiliq/%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%AE%
D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF  

 
-http://xorasanturk.arzublog.com/post

-%D9%82%D8%B5%D8%B1+%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
22351.html 
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 لوله آب قره سو
  1391فروردين  22سه شنبه 
  :هاي خراسان ترك -لري  خوراسان تورك

  لوله آب قره سو

بي . ه به دره مي ريزدآب گوارا و بسيار شيرين و خنك قره سو به هيات آبشار زيبايي از روي سر كو
بيشتر . گروهي كه به هواي اين آب، دور آبشار را گرفته اند و كالته اي بنياد كرده اند. مصرف و رها

  دامدارند تا كشاورز و آب به معني و آب به معني 

و ژرف رود هم كه از كالت مي گذرد . نه كم، زياد. آب كالت گچ دارد... واقعي اش به هرز و هدر مي رود
  . آلوده مي شود "ايستق سو"در باال دست حمام قلعه به آب گوگردي 

  
براي انتقال آب، سنگهاي بزرگي را تراش داده اند به شكل آسيا و بعد داخل سنگ ها را خالي كرده اند و ...
دست . س آنها را ظاهرا با ساروج به هم وصل كرده اند كه كار ساده اي نيست آن هم نه يك متر و دومترسپ

سانتي متر  100سانتي و قطر دايره سنگ،  60تا  30روي هم رفته در ازاي هر سنگ بين ! هزار متر 12كم 
عني نيم متر ديگر را خالي سانتي متر براي جدار لوله وا گذاشته اند و بقيه ي 20است كه از هر طرف آن 

  . كرده اند كه مي شود قطر آبراه

 60تا  30خيلي راحت مي شود حساب كرد كه اگر ميانگين ضخامت هر سنگ را كه گفته مي شود بين 
سانتي متر در نظر بگيريم بيست و چهار هزار سنگ را بايد تراش داد و خالي كرد و  50سانتي متر است 

اينك دايره هاي مجوف و . داد تا لوله آبي فراهم آيد از قره سو تا قصر خورشيدرديف كرد و به هم پيوند 
  . پراكنده اين لوله ها در درون و بيرون كالت به ديد مي آيند

  كالت نادري، محمد رضا خسروي، انتشارات آستان قدس رضوي: منبع

  
http://sites.google.com/site/wwwinsanchiliq/luleqarasu  

-http://xorasanturk.arzublog.com/post
A2%D8%A8+%D9%82%D8%B1%D9%87+%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87+%D8%

22352.html-%D8%B3%D9%88 
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 )حاجي قوربان سولئيماني بويوك تورك موسيقي چي(حاج قربان سليماني 
  1391فروردين  22سه شنبه 
  :هاي خراسان ترك -لري  خوراسان تورك

  )حاجي قوربان سولئيماني بويوك تورك موسيقي چي(قربان سليماني حاج 
  .من ساز منم ٫ساز من نيست  سازم ديگر ٫هنگامى كه ساز مىنوازم 

   من اؤزومون سازيم اولورام ٫سازيم دئييل ٫ساز چاالندا
  

"a gift from heaven"  
  

"... A True National Treasure ...."  
  

Liberation  
  

  گنجينه واقعى ملى٫موهبتى بهشتى
  

  گئرچك ميللى بير گؤمو ٫اوچماقدان بير آرماغان
  
  

"He gracefully took his dotar and started playing. And it was a miracle."  
  

"His Virtuosity and musicality are as natural as they are incredible."  
Le Nouvel Observateur  

  
  و اين يك معجزه بو د. با ظرافت دوتارش را بدست گرفته و به نواختن آغاز نمود  او

  
  و بو بير مؤعجوزه ايدى ٫اينجه ليكله ايكى تئللىسينى الينه آليب چالماغا باشالدى

  
  

"... one of the world's great traditional musicians..."  
اندكس تنوع ملى در (ايران به لحاظ ملى يكى از متنوعترين و رنگارنگترين كشورهاى منطقه و جهان است 

) . مىباشد 0.73و در ايران  0.23٫در تركيه  ٫ 0.70در افغانستان  ٫ 0.80در پاكستان  ٫ 0.83هندوستان 
يكى از مناطقى كه . تبزرگترين گروه ملى ايران مليت ترك مىباشد كه در سراسر ايران پخش شده اس

آذربايجان در شمال غرب و (مليت ترك در آن به طور متراكم ساكن است ناحيه شمال خراسان مىباشد 
خمسه و ديگر اهالى ترك دو منطقه ديگر را تشكيل  ٫جنوب ايران محل اسكان اتحاديه طوائف قشقايى

ويشاوند ديگرى يعنى خلق در ضمن در شمال خراسان عالوه بر مليت ترك گروه تركى خ. مىدهند 
  ).تركمن به طور متراكم در نواحى غربى مجاور درياى خزر نيز ساكن است
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با آنكه ملل ساكن در ايران با پس از صدها و هزاران سال زندگى در جغرافياى مشترك و تبادل فرهنگى 
يژه بسيارى نيز هر كدام صاحب مختصات ملى و هويتى و ٫داراى وجوه اشتراك بىشمارى با يكديگرند

زبان : از ميان مشخصات فارقه مليت ترك در ايران به نظر من سه خصوصيت را مىبايست برشمرد. هستند
اين سه مشخصه فارقه در ضمن در ميان . باورهاى اعتقادى-فرهنگ موسيقيايى تركى و سنن ٫تركى

ى ترك زبان ايران نيز طائفه اى و مذهب ٫پارامترهاى هويت مشترك همه گروهها و زيرگروههاى ارضى
هويت مشتركى كه باعث مىگردد تركزبانان ايران در آينده نيز مانند گذشته نه به صورت . مىباشند

  . دسته بندى و تعريف گردند ٫خلق و يا ملت واحدى متشكل ٫بلكه به شكل قوم ٫گروههاى قومى متفاوت
  

   
  

فارغ از وابستگى طائفه اى و مذهبى آنچه كه فرهنگ موسيقيايى مليت  ٫فارغ از منطقه ارضى و جغرافيايى
عالوه بر جايگاه بسيار برجسته و منحصر به فرد  ٫ترك را از ديگر ملل همسايه ايرانى متمايز مىسازد 

-ساز(قوپوز  ٫...)- عاشيق-بخشى(مىتواند در سه عنصر اوزان  - موسيقى در حيات اجتماعى تركهاى ايران 
دستان -قوپوز-تصور نمودن خلق ترك ايران بدون سه گانه اوزان. و دستانها خالصه شود....) ؤگورچ - دوتار

  . غيرممكن است
  

   
  

ملىخلق -حاج قربان سليمانى قوچانى عاليترين شكل تجسم اين سه عنصر فرهنگ موسيقى اصيل و مردمى
. جسته در موسيقى تركى استاو يكى از آخرين نمونه هاى اساتيد بخشى بر. ترك ايران در عصر ماست

. بسيارى حاج قربان سليمانى را يكى از مهمترين و برجسته ترين هنرمندان معاصر ايران شمرده اند
او كه آنها را به لهجه خاص تركان شمال ) و فارسى( اشعار تركى   نوازندگى و خوانندگى و ٫موسيقى

  .ددخراسان مىخواند هر گونه مرز و سد زبانى را در هم مىنور
  

   
  

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



 

Sə
hi

fə
 4
5 

فرمى از ساز ملى  ٫ايكى تئللىبه تركى –دوتارخواننده و نوازنده  ٫حاج قربان سليمانى موسيقيدان كشاورز
در (در روستاى ترك نشين على آباد در شمال قوچان  1299در سال  ٫ -در شمال خراسان قوپوزتركى 

حاج قربان كه اكنون بيش از . او به لحاظ مليت ترك مىباشد. بدنيا آمد) نشين در شمال خراسانمنطقه ترك 
او در مزرعه خود در اين روستا . تمام مدت زندگيش را در على آباد بسر برده است ٫هشتاد سال سن دارد

شمال خراسان مانند بسيارى از بخشى هاى  ٫وى عالوه بر زبان ملى و مادرى خود تركى. زندگى مىكند
  .قادر به خواندن به زبانهاى كردى و فارسى نيز ميباشد

  
   

  
كه خود از يكى از نوازندگان برجسته و رمضان  كرباليي حاج قربان سليماني، از هفت سالگى نزد پدرش 

. دو تار بدست گرفت و هنر نوازندگي را آموخت ٫معروف دو تار در شمال خراسان بود به شاگردي نشست
. حاج قربان بيست ساله بود كه پدرش درگذشت. نيز هنرش را از پدر خويش آموخته بود رمضان كرباليي

 و حاج محمد بخشي قيطاني، غالمحسين بخشي جعفرآبادي بعد از فوت پدر نزد استادان موسيقى تركى
 .گرفت بخشيسالگي عنوان  21به آموختن نوازندگي دو تار و خوانندگي ادامه داد و در  عوض بخشي

او در سير حيات . استغالمحسين بخشي گفته شده است كه شيوه نوازندگي او بيشتر متأثر از شيوه 
    .شد موسيقيايى خود به مجالس عروسي در روستاها و قصبه هاى افشاريورد دعوت مي

   
 نزد و از نواختن دو تار سازمدت بيست سال به داليل مذهبي دست به  1366تا  1346حاج قربان از سال 

يك روز بعد از سفر حج كه از يك جشن عروسى بر مىگشتم ": وى در اين مورد مىگويد. امتناع ورزيد
من آن روز دوتارم را به گوشه . ماليى به من گفت كه من و موسيقى من نفرين شده و شيطانى هستيم

شيخ اول به وي تا اينكه دو روحاني از مشهد بر خالف . "انداخته و تقريبا به مدت بيست سال ساز نزدم
موهبتي الهي خوانده و تشويق به نواختنش كرده و وى  تاكيد كردند كه ساز زدن گناه نيست و موسيقي او را

  . آشتي دادند را با سازش
  

   
  
هنرش را به تنها پسرش  ٫او مطابق سنن ملى تركى. حاج قربان كشاورزى داراى دو دختر و يك پسر است

. همه جا در ساز و آواز پدر را همراهي مي كند آموخته است  عليرضا كه اكنون بيش از پنجاه سال دارد و
ساله هستند به نوبه خود دنباله روى هنر پدر و پدر بزرگشان  15و  11نيز كه  عليرضا سليمانىپسرهاى 
  .مىباشند 
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هاي مختلف موسيقي در ايران و فستيوالهاى خارج از كشور شركت قربان سالهاست كه در جشنواره  حاج
مقامي و فولكلوريك  با موسيقى ٫دوستداران هنر موسيقي را با هنر بىبديل نوازندگي خود  كند و مي

او در ايران نيز پس از انقالب در فستوالهاى چندى در تهران شركت نموده . تركى آشنا و محظوظ مىكند
دو برنامه در جشنواره موسيقي هزاره فردوسي اجرا نمود و در همين سال  1369سال  حاج قربان در. است

  . در جشنواره آواز و موسيقى انقالبى جايزه اول را به عنوان بهترين و اصيل ترين نوازنده كسب نمود
  

   
  

و ) مكه(عربستان  ٫حاج قربان سليمانى در جوانى به كشورهاى سوريه
سوئيس، بلژيك،  ٫آلمان ٫)بار 8(در فرانسه  او. تركيه سفر كرده است

كلمبيا، انگليس، پرو، پاناما، آمريكاي شمالي به كنسرتهاى گوناگون 
ميالدي كه اين  1991در سال . دعوت و در آنها برنامه اجرا كرده است
رده شركت ك و تئاتر سنتي ايران در جشنواره شهر آوينيون فرانسه هنرمند بزرگ ترك در فستيوال موسيقي

بود حضار را مجذوب و حيران هنر خويش ساخت و تحسين موسيقى دانان و آهنگ سازان نامى غرب را 
را دادند  "گنجينه ملى واقعى "اروپايي موسيقي در روزنامه فرانسوى لوموند به او لقب  منتقدين. برانگيخت

و نسبت به موسيقى و حس عميق ا"او نوشت  و مجله مشهور فرهنگى فرانسوى نوول آبزرواتر در مورد
پس از . "بسيار حيرت انگيز است ٫در عين حال كه بسيار طبيعى جلوه مىكند ٫مهارت او در نوازندگى

در اين اجرا حاج قربان . فستيوال آوينيون وى در مقابل تماشاگران به وجد آمده در پاريس اجراى هنر نمود
. ند و پس از آن بر دستهاى حضار حمل شدندو پسرش از سوى تماشاگران سه بار به صحنه بازخوانده شد

پس از آن پىدرپى نشريات . حاج قربان همان سال به جشنواره هنر ايران در دوسلدورف آلمان دعوت شد
و رسانه هاى ديگر با وى مصاحبه هايى انجام دادند و  ٫بىبىسى ٫لو نوئل اوبزئرواتور ٫ليبراسيون ٫لوموند

مجله لوموند . چاپ شد گنجينه اى ملىبا تيتر  1991ليبراسيون شماره جوالى    عكس وى در قاب جلد
كسى كه درهاى ":فرانسوى نيز تصوير حاج قربان سليمانى را روى جلد خود چاپ كرد و زير آن نوشت

موسيقى تركى شمال خراسان را –با اين فستيوال دنياى غرب موسيقى او . "بهشت را به روى غرب گشود
   .بدين ترتيب او به يك نوازنده جهاني تبديل و شهرتي بين المللى كسب كردكشف كرد و 
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اين آخرين راوي بزرگ  ٫حاج قربان سليماني نوازنده بزرگ دوتار تركى خراساني

خراسان در باره ساز و موسيقى ملى تركى  بازمانده از نسل بخشيان ترك شمال
  : چنين مىگويد

  
وقتي كه ساز و نوايش آدم را گير . تو تو عاشق سازي، نه ساز عاشق .بود ابايد با ساز مهربان و شكيب -

حساب  ٫در اين حال است كه از خود بيخود مىشوم .خالص شوي بيندازد ديگر نمىتواني از چنگش
ساز گويي بال در مىĤورد، خودش را به اين . خيس عرق مىشود زمان از دستم در مىرود و تمام بدنم

  .جان مىگيرند و با هر پنجه من به فرياد و لرزه در مىĤيند  سيم هايش .دطرف و آن طرف مىكش
  

سن كه از پنجاه گذشت، آن وقت مىفهمي  .عقل و كمال نرسد نمىفهمد عشق چيست آدم تا به سن -
با  و نيازي پنجاه ساله باشي مىفهمي كه ساز چه راز. عشق چه كارها مىكند و دفع بالها كه نمىكند كه

  !تو مىكند
  

هر مليت و قومي بنا به شرايط و  .اين همه موسيقي تمامي كشورها هيچ تفاوتي با يكديگر ندارد   -
  .كنند موقعيت خود كار مي

  
نفر مشهدي حتي يك نفر هم  100شناسد ولي از هر  اگر عكس مرا به هر فرانسوي نشان دهيد مرا مي -

ها به خصوص  ولي خارجي وست نيستيمما هنرداين به خاطر اين است كه . اسم مرا نشنيده است 
  .اند فرانسويان هنر دوست و عاشق موسيقي

  
اگر جشنواره ها نباشد، موسيقي محكوم به مرگ است و مسلما بايد به آن توجه زيادي بكنند و در اين  -

هر قوم و طايفه از شمال ، جنوب و شرق و غرب و از كرد و ميان شرطي وجود دارد و آن اين است كه 
فرهنگ خود را حفظ كند و در اشاعه آن بكوشد و آن را من درآوردي و ... و فارس و بلوچ و ترك

متاسفانه . حيف است كه آهنگهاي ماندگار ما در اثر بىتوجهي برخي هنرمندان از ميان برود .زايل نسازد
. مىرود موسيقي امروز ايران مثل مطرب بازي سركوچه شده است و به سمت هرج و مرج و بيگانگي پيش

؛ زيرا آن گنجينه اي است كه ما بيشتر از  بايد به آنچه از آباء و اجداد ما باقي مانده است ، وفادار باشيم
اين به آن مديونيم و ما فرهنگي داريم كه در دنيا نمونه است و حيف نيست كه آن را با نغمه هاي بيگانه و 
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بايد با خودش رقابت كند و درست نيست كه پا  هر قوم و قبيله ايمن درآوردي قاطي كنيم؟ به نظر من 
   ]1[  .در كفش ديگر اقوام كند

  
 

ميزان حمايت  وضعيت و ي موسيقي مقامي بود داوران دومين جشنواره حاج قربان سليماني كه عضو هيات
با توجه : تصريح مىكند دولت از هنرمندان در قالب طرح تكريم را امري مثبت و قابل توجه مىخواند و

. دارد ريزي گسترده غناي موسيقي مقامي خراسان، اعتال و توسعه اين هنر نياز به برنامه گسترش و شدتبه 
اصولي است لذا به هر كسي نبايد اجازه تدريس و آموزش  توسعه موسيقي مقامي نيازمند آموزش صحيح و

 وقتي. مجوز دريافت كنند آموزش قبال بايد مراحلي را پشت سر بگذارند تا داده شود كما اين كه عالقمندان

نحوه آموزش موسيقي  تر از استاد خواهد شد لذا بايد براي استاد ناقص باشد شاگرد به مراتب بدتر و ناقص
من از مسئوالن فرهنگي و هنري آن است كه موسيقي مقامي را كه  خواهش.مقامي تمهيداتي انديشيده شود

مقامي نيز بدانند اين حوزه  هنرمندان موسيقي. دهندميراث فرهنگي و معنوي گذشتگان ماست مدنظر قرار 
  .نداشته و نخواهد داشت بازي در آن جائي از هنر كامال اصيل و پاك است كه قرطي

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

  
   

  
  با اجراى حاج قربان سليمانى -شاه ختايى مقامى

  
   

  
  بير بالدان قاچيبان يوز مين باليا اوغراديم

  
  بير زامان شاد اولماديم درد و باليا اوغراديم

  
  قان يوتوب هر لحظه بير درد و باليا اوغراديم

  
  نئيله ييم ائى دوستان من بىوفايا اوغراديم
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  هئچ وقت منى شاد ائتمه دى ٫شول فلكين گرديشى

  
  غمدن آزاد ائتمه دى ٫خسته كؤنلوم بير بالدن

  
  آيرى دوشدوم قووم و قارداشدان منى ياد ائتمه دى

  
  ى قارانى خانه ويران ائتمه دى-من تكين بخت

  
  من بى وفايا اوغراديم؟ ٫نئيله ييم ائى دوستان

  
   

  
  گؤرسه لر احواليمى هر موبتال ييغالر منه

  
  مدن يانيب شاه و گدا ييغالر منه آه و ناله

  
  بيگانه لر هر آشينا ييغالر منه دال ائديپ

  
  رحم ائديب هر مفلس و هر بينوا ييغالر منه

  
  من بى وفايا اوغراديم؟ ٫نئيله ييم ائى دوستان

  
   

  
  ائى خودايا ائيله دين غمدن صنوبرى نه حال

  



 

Sə
hi

fə
 5
0 

  هئچ موسلمان اولماسين من تك غم ايچره موبتال
  

  ى پئيغمبر مدد ائت سن منگا-ائديب يا خيضرلوطف 
  

  قالميشام دار و فنا ايچره گيريفتار و بال
  

  من بى وفايا اوغراديم؟ ٫نئيله ييم ائى دوستان
  

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

ى فارسى به بعضى از موسسات موسيق ٫متاسفانه على رغم تصريح و تاكيد حاج قربان سليمانى  ]1[
عاشيقى و كال موسيقى -نهاد بخشى ٫دوتار-ساز ملى تركى قوپوز ٫خصوص در خارج از كشور حاج قربان 

ايلى و فولكلوريك تركى خراسان و تركان ديگر نقاط ايران را به طرزى بسيار  ٫آيينى ٫و رقص مقامى
 Traditional.... (فرهنگ فارسى و  ٫موسيقى هنرى فارسى ٫ناخوشايند با عنوان موسيقى سنتى فارسى

Persian music٫ Persian Art Music٫ Persian culture (به عنوان مثال . تقديم مىنمايند
 Khorasan Persian Art ٫ www.persianmusic.com ٫ http://www.kereshmeh.com/music.html: زير نگاه كنيد به آدرسهاى 

Music  

  

7%Dhttp://sites.google.com/site/wwwinsanchiliq/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A

9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A6%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C  

 
-http://xorasanturk.arzublog.com/post

%D8%AD%D8%A7%D8%AC+%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%B
%AD%D8%A7%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A+(%D8

C%D9%8A+%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%8
8%D9%84%D8%A6%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A8%D9%88
%D9%8A%D9%88%D9%83+%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83+%D9%85%D9%88

22353.html-%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A+%DA%86%D9%8A) 
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 روستاي اينچه سفلي -شين خراسان معرفي روستاهاي تورك ن

اين روستا در شمال . يكي از روستاهاي بزرگ تركمن نشين غرب بجنورد، روستايي بنام اينچه سفلي است
فاصله اينچه . شود جاده ارتباطي آشخانه به گرماب واقع شده و از توابع بخش مانه و سملقان محسوب مي

مسير را جاده اصلي  كيلومتر از اين 45كيلومتر است كه قريب  59سفلي تا آشخانه مركز بخش در حدود 
  . دهد آسفالته تشكيل مي

در يكي از مناطق غربي استان خراسان واقع شده و فاصله چنداني با انتهاي شرقي دشت   اينچه سفلي
سرتاسر اين منطقه را كه در جنوب رودخانه اترك و در ميان اراضي كشاورزي قرار گرفته، . گرگان ندارد

آب و هواي اين ناحيه معتدل و تا حدودي شبيه به مناطق واقع در . اند هاي كم ارتفاع محصور كرده تپه
وزش اين باد در تابستان، . وزد و بسيار مفيد است باد غالب روستا از سمت شرق مي. دشت گرگان است

گردد و به هنگام برداشت محصول و  هاي اين منطقه و خنكي آن مي موجب جريان يافتن هوا در خانه
  . رساند ستائيان ياري ميخرمنكوبي نيز به رو

اهالي روستا از نژاد . شوند نفر را شامل مي 1000خانوار است كه بيش از  170جمعيت اينچه سفلي حدود 
  . باشند تركمن و از طايفه گوكالن بوده و همگي سني مذهب مي

نطقه رواج با توجه به وجود رودخانه اترك و آب نسبتا فراوان و نيز اراضي حاصلخيز كشاورزي در اين م
مهمترين محصوالت كشاورزي گندم، جو و پنبه است كه . دهد داشته و شغل غالب مردم را تشكيل مي
. رودخانه اترك اصلي ترين منبع تامين آب زراعي روستاست. رسد بخش قابل توجهي از آن به فروش مي

با اين . رسانند ستا مدد ميعالوه بر رودخانه، يك چشمه و يك چاه آب نيمه عميق نيز، به آبياري مزارع رو
. شوند وجود، مزارع واقع در جنوب روستا كه به آب رودخانه دسترسي ندارند، بصورت ديم كشت مي

باشند، بصورت خرده مالكي و مابقي به صورت  قسمتي از اراضي زراعي اينچه سفلي كه داراي سند مي
  . شوند مشاع اداره مي

محصول اين باغات شامل انگور، سيب و . اند ميوخ اختصاص يافتهبخشي از اراضي اطراف روستا به باغات 
  . رسد آلوست كه به مصرف خود روستائيان مي

باشند، ولي  اينچه سفلي با وجود اينكه يكي از روستاهاي واقع در مسير ايالت كوچ رو شمال خراسان مي
نشينان و اقوام  تنها منبع درآمد ايل كه  بويژه دامپروري. خود تاثير چنداني از زندگي اين ايالت نگرفته است

. نمايد راس تجاوز نمي 500شود، در اينچه سفلي رونق ندارد و تعداد دامهاي روستا از  كوچگر محسوب مي
در عوض قاليبافي در اين روستا، همانند ساير روستاهاي تركمن نشين، نقش اقتصادي مهمي دارد و منبع 

اي، پس از فراغت از  زنان هنرمند اينچه. شود وستا محسوب ميهاي ساكن ر درآمد خوبي براي خانواده
بخشد و حاصل  اي از فضاي نشيمن، هنر خود را بر تاروپود قالي جان مي كارهاي روزمره، در گوشه
بخشد، متاع با  هاي خودشان را زينت مي هاي زيبايي است كه عالوه بر كف اتاق زحمات آنان قالي و قاليچه
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عالوه بر قاليبافي كه زنان انجام آن را بر عهده دارند، نمد . باشد ه مراكز فروش نيز ميارزشي براي عرضه ب
اين كار پرزحمت عمدتا توسط مردان انجام . مالي نيز از صنايع دستي پررونق و رايج در اينچه سفلي است
شهرهاي  هاي زيبايشان، مشتريان خوبي در شده و نمدهاي محصول اينچه نيز بدليل طرح، نقش و رنگ

  . اطراف دارند
منبع تامين آب آشاميدني روستا، چشمه بوده و برق آن از . باشد اينچه سفلي داراي آب لوله كشي و برق مي

امكانات آموزشي روستا شامل يك دبستان دخترانه و يك دبستان پسرانه . گردد شبكه سراسري تامين مي
خورد و  امكانات درماني اينچه اثري به چشم نمياز . است كه نوآموزان در آن به تحصيل اشتغال دارند

  . كيلومتري روستا قرار دارد 40نزديكترين درمانگاه در 
بجز بخش كوچكي از واحدهاي . اينچه سفلي بافتي فشرده دارد كه در زمين همواري استقرار يافته است

زمين مسطح قرار گرفته و  هاي بافت بر اند، ساير قسمت مسكوني جنوب روستا كه بر روي شيب تپه بنا شده
شيب ماليمي نيز كه در تمامي نقاط روستا به سمت شمال وجود . باشد فاقد پستي و بلندي و ناهمواري مي

راه ارتباطي اصلي اينچه در مركز اين روستا به . دارد، در معابر و كل بافت ايجاد ناهمواري نموده است
ديگر تاسيسات عمومي روستا . ر كنار آن جاي دارندشود كه اكثر اماكن عمومي د ميدان كوچكي ختم مي

بجز اين خيابان و چند كوچه نسبتا عريض كه از آن . اند نيزي عمدتا در كنار اين معبر اصلي قرار گرفته
ها و معابر روستا از عرض كمي برخوردار بوده و امكان عبور اتومبيل در آنها  شود ساير كوچه منشعب مي
  . وجود ندارد
مسكوني اينچه سفلي اكثرا دو طبقه بوده و وجه نورگير آنها به طرف جنوب و يا شرق ساخته واحدهاي 
در طبقه زيرين خانه معموال فضاهايي چون انبار، طويله و كاهدان قرار گرفته و طبقه باال تنها به . شده است

ها  خانه در خانهوجود آشپز. فضاهاي زندگي نظير ايوان، اتاق نشيمن و محل قالي بافي اختصاص دارد
ها  ولي اتاق ميهمان در بيشتر خانه. اي از محوطه حياط قرار دارد الزامي است و اين فضا معموال در گوشه

هاي خانه كه تميزتر و داراي وسايل بهتر است، انجام  وجود ندارد و پذيرايي از ميهمان در يكي از اتاق
وار جداكننده بوده و فضاي حياط در آنها، از معابر واحدهاي مسكوني اينچه سفلي فاقد حصار و دي. شود مي

ها، زندگي مشترك چند خانوار در  بدليل روابط خاص خويشاوندي ميان تركمن. جدا و تفكيك نشده است
به همين دليل . كنند يك واحد مسكوني رواج دارد و در بيشتر واحدهاي مسكوني، چند خانوار زندگي مي

باشند كه ويژگي خاص معماري اين منطقه  تري مي هاي بيشتر و ايوان طويل قهاي اين روستا داراي اتا خانه
  . رود بشمار مي

از . اند هاي روستاي اينچه سفلي با مصالحي چون خشت، گل و چوب جنگلي ساخته شده اغلب ساختمان
هاي جنگلي ارس يا  چوب. شود خشت و گل در ساخت ديوارها و از چوب براي پوشش سقف استفاده مي

شود، بعنوان تيرهاي چوبي سقف بكار رفته و حد فاصل اين تيرها نيز با  وع محلي آن كه آرچه ناميده مين
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ها، چوب سپيدار  هاي اخير و با از ميان رفتن جنگل اما در سال. شد پرواز يا تخته و ني كامال پوشانيده مي
ز تخته يا ني در سقف ايجاد روي سطح مسطحي را كه با استفاده ا. هاي جنگلي شده است جايگزين چوب

پوشاند و بدين ترتيب كار ساخت سقف به پايان  شود، يك اليه غوره گل و سپس يك اليه كاهگل مي مي
  . رسد مي

شود و براي تهيه آن،  ها، همچون بيشتر روستاهاي اين استان در داخل روستا ساخته نمي پنجره خانه
كنند و  به همين دليل اندازه پنجره از ابعاد خاصي پيروي نمي .روستائيان ناگزير از سفر به شهرهاي اطرافند

اغلب دربها و . هاي رايج در شهرهاي اطراف هستند تا نيازهاي واقعي روستائيان ها و اندازه بيشتر تابع شكل
  . هاي نوساز از درب و پنجره فلزي استفاده شده است ها چوبي بوده و در خانه پنجره

ها از گچ نيز  ها و ديوار ايوان وارها معموال كاهگل است و در سطوح داخلي اتاقاندود داخلي و خارجي دي
اي و  تر نيز كه اكثرا بصورت چينه ها، انبارها و فضاهاي كم اهميت ديوار طويله. شود بعنوان زينت استفاده مي

  . شوند، فاقد اندود هستند با گل ساخته مي
http://sites.google.com/site/wwwinsanchiliq/ashaghiincha 

 
http://xorasanturk.arzublog.com/post‐

%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A+%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%
D8%A7%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83+%D9%86%D8%B4%D9%8A%D9%86+%D8%AE

%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86+‐
+%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A+%D8%A7%D9%8A%D9%86%DA%86%D9%87

+%D8%B3%D9%81%D9%84%D9%8A+‐22354.html 
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 روستاي ژرف -معرفي روستاهاي تورك نشين خراسان 

   
. متر قرار گرفته و در قعر يك دره تنگ ايجاد دشده است 1700ژرف در علياي رود كالت نادري در ارتفاع 

گله زمستاني بودند كه  14گله بهاره و يا  6خانوار بود كه همگي ترك و داراي  180داراي  1358در سال 
  . شد ميراس گاو نر كاري  36راس گاو ماده و  250راس ميش و بز و  9000جمعا شامل 

در حوالي شهر مشهد ) كال خانوارهاي فقير(خانوار  84كاهش يافته است،  1358تا  1345جمعيت روستا از 
آنها در . اند كه روي جاده مشهد به كارخانه سيمان قرار دارد و بخصوص در نزديك همت آباد مستقر شده

واده از جمله كودكان به كار اشتغال كنند و در بيشتر حاالت همه خان هاي آجرپزي كار مي اينجا، در كوره
در شهرداري ) 1358نفر در سال  24نفر  33از (اند كه اكثر مردها  دارند، بعضي ديگر در شهر مستقر شده

  . كردند مشهد به عنوان رفتگر كار مي
http://sites.google.com/site/wwwinsanchiliq/jarfkand 

 
http://xorasanturk.arzublog.com/post‐

%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A+%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%
D8%A7%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83+%D9%86%D8%B4%D9%8A%D9%86+%D8%AE

%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86+‐
+%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A+%DA%98%D8%B1%D9%81+‐22355.html 
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 روستاي كالت شهرستان اسفراين -معرفي روستاهاي تورك نشين خراسان 

كيلومتري از مسير جاده شوسه اسفراين به بجنورد، يك راه فرعي كوتاه وجود دارد كه به  13در فاصله 
باشد، در ميان كوههاي  كالت از توابع بخش مركزي شهرستان اسفراين مي. گردد روستاي كالت ختم مي

اقع در شمال روستا اراضي اراضي و. پيوندد هاي شاه جهان مي اطرافش محصور شده و ارتفاعات آن به كوه
بخش كوچكي از باغات . گردند هاي مسطح اطراف آن محسوب شده و مزارع و باغات را شامل مي تنهازمين

  . اند نيز در جنوب روستا قرار گرفته
اين درختان نيز چندان . خورد در اطراف كالت بجز درختان تبريزي، پوشش گياهي ديگري به چشم نمي

در نزديكي روستا چشمه كوچكي وجود دارد كه . شوند اف مزارع و باغات ديده ميانبوه نبوده و تنها در اطر
دهد كه تنها جريان آب  آب اين چشمه جوي باريكي را تشكيل مي. گردد تنها چشمه آن محسوب مي
منابع آب زيرزميني موجود در منطقه واجد اهميت بسيار بوده و معادن زغال . سطحي در اطراف كالت است

  . گيرند ميت اطراف روستا در حال حاضر مورد بهره برداري قرار ميسنگ و كرو
هاي آن با بارش  آب و هواي كالت بواسطه وجود ارتفاعات در نزديكي آن، بسيار سرد بوده و زمستان

ولي تابستان كالت بسيار خنك بوده و بخاطر هواي مطبوعش، در . برف و بروز يخبندان شديد همراه است
باد غالب روستا، در زمستان از . باشد اي جمع كثيري از اهالي اسفراين و نقاط اطراف ميايام تعطيل پذير
باد . گردد وزش اين باد كه به باد شمال معروف است، موجب افزايش سرماي هواي مي. وزد سوي شمال مي

ي آسيب وزد و معموال به محصوالت كشاورز ديگري كه به باد قبله موسوم است، در تابستان از جنوب مي
وزد و بادي ماليم و خنك بشمار  تنها باد مفيد روستا از شمال غربي به طرف جنوب شرقي مي. رساند مي
  . رود مي

چهار طايفه اصلي . شود خانوار را شامل مي 300نفر است كه نزديك به  1500جمعيت كالت بالغ بر 
) تركي(باشند و به زبان توركي  مياند كه تمامي آنها ترك  تركيب فعلي جمعيت كالت را به وجود آورده

شغل اصلي اهالي كالت كشاورزي است و كارگري و دامداري نيز در كنار زراعت در . نمايند تكلم مي
ها كه به آب  گيرد و بخشي از زمين در بيشتر مزارع كشت بصورت ديم انجام مي. باشد روستا رايج مي

محصول اصلي مزارع، گندم . اند ميوه اختصاص يافته رودخانه دسترسي دارند، به نهالكاري و كشت درختان
  . رسد و جو و جبوبات است كه از اين ميان تنها توليد حبوبات مازاد بر مصرف اهالي بوده و به فروش مي

راس گاو  60راس گوسفند و  100هاي موجود كه شامل  دامداري در كالت چندان رواج ندارد و دام
كارگري در شهرهاي . شوند گوشت و لبنيات مصرفي روستا نگهداري مي باشند، صرفا به منظور تامين مي

اطراف و معادن نزديك روستا، و همچنين بافت قالي و قاليچه، از ديگر منابع درآمد اهالي كالت بشمار آمده 
دارهاي قالي بصورت هوايي بوده و در بعضي از . درصد از خانوارها به اين كار اشتغال دارند 30و بيش از



 

Sə
hi

fə
 5
6 

زنان و دختران روستايي به . پردازند هاي زيبا مي هاي كوچكي وجود دارد كه به توليد فرش ها كارگاه نهخا
  . نمايند صورت دسته جمعي در كار بافت قالي شركت كرده و از اين طريق درآمد قابل توجهي كسب مي

اي است كه از طريق  روستاي كالت داراي آب آشاميدني بهداشتي بوده كه منبع تامين آن، آب چشمه
روشنايي برق كالت نيز از . گيرد ها راه يافته و مورد استفاده اهالي قرار مي كشي به معابر و كوچه شبكه لوله

يك دبستان، يك مسجد،  دوشه، 6اين روستا داراي يك حمام . گردد طريق شبكه برق سراسري تامين مي
آسياب آرد و چندين مغازه خرده فروشي است كه انجام خدمات مربوطه را  3يك شركت تعاوني مصرف، 

روستاي كالت فاقد درمانگاه يا خانه بهداشت است و روستائيان براي انجام امور درماني . بر عهده دارند
  . خود بايد به شهر مراجعه كنند
اهاي قديمي منطقه اسفراين بوده و هسته اوليه و بافت قديمي آن در قسمت روستاي كالت يكي از روست

هاي مجاور، بافت روستا پلكاني  بدليل استقرار روستا بر دامنه تپه. شمالي بافت فعلي روستا واقع شده است
مسيل اصلي روستا به همراه سيل بند احداث شده در . رسد و در نگاه اول تا حدودي متراكم به نظر مي

در كنار سيل بند، يك مسير ارتباطي قرار دارد . مجاورت آن، بافت روستا را به دو بخش تقسيم كرده است
بيشتر اماكن عمومي و خدماتي كالت در كنار مدخل اين راه . رود كه معبر عمده روستا نيز به شمار مي

ي ، ميزان اين تراكم بيشتر به هاي قديم بافت روستا نسبتا متراكم است كه در قسمت. اند ارتباطي ساخته شده
  . رسد نظر مي

هاي  كنند وزندگي مشترك در خانواده هاي كالتي عموما در واحدهاي مسكوني مستقل زندگي مي خانواده
گيرد و بدين ترتيب بيشتر واحدهاي  ها در ارتفاع صورت مي گسترش خانه. شود اين روستا كمتر ديده مي

طبقه زيرين خانه اغلب به فضاي نگهداري دام و انبارها اختصاص  .اند مسكوني در دو طبقه ساخته شده
  .باشد دارد و طبقه فوقاني محل زندگي و انجام امور زندگاني مي

h p://sites.google.com/site/wwwinsanchiliq/kalatkand2 
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 روستاي تورك نشين كالته فيروزه

هاي اصلي رود اترك بنام قلجق، روستايي  در مسير شيروان به سوي شمال و در امتداد يكي از شاخه
روستاهاي همجوار كالته فيروزه كه در مسير راه شيروان به اين روستا . كوچك بنام كالته فيروزه قرار دارد

كيلومتر بالغ  21ير به اند عبارتند از خانليق، محمد علي خان و قلجق و مجموع طول اين مس واقع شده
  . گردد مي

. متر ارتفاع دارند محصور شده است 2600قسمت شرقي و غربي روستا به وسيله ارتفاعاتي كه بيش از 
بدليل وجود اين ارتفاعات، آب و هواي كالته فيروزه در تابستان خنك و معتدل و در زمستان بسيار سرد 

ا به همراه دارد و حتي در بعضي ايام سال، موجب مسدود ريزش برف زمستاني يخبندان طوالني ر. باشد مي
  . گردد شدن راه ارتباطي روستا مي

شوند، سكونت  خانوار از نژاد ترك خراساني كه از سه طايفه اصلي تشكيل مي 32در كالته فيروزه 
نزديكي  عليرغم آنكه رودخانه قلجق از. باشد مذهب اين مردم شيعه و شغل اصلي آنان كشاورزي مي. دارند

البته مقدار كمي هم زمين آبي . شوند هاي زراعي بصورت ديم كشت مي گذرد، ولي بيشتر زمين روستا مي
مشكل . گيرد وجود دارد كه آبياري آنها با استفاده از يك چاه آب و پمپاژ آب رودخانه قلجق صورت مي

اين رودخانه به مزارع  اصلي كه موجب عدم استفاده از آب رودخانه قلجق گرديده، سوار نبودن آب
  . روستاست كه بكارگيري موتور پمپ را ضروري ساخته است

توليدات عمده روستا، گندم، جو و چغندر است و آن عده از اهالي كه فاقد زمين بوده يا داراي مزرعه 
در كالته فيروزه . نمايند كوچك هستند، گندم و جو مورد نيازشان را از روستاهاي مجاور خريداري مي

تعدادي باغ هم وجود دارد كه اگر چه از وسعت زيادي برخوردار نيستند، ولي در آنها انگور، سيب و گردو 
  . گيرد هاي آبي روستا در حد رفع نياز داخلي صيفي كاري نيز انجام مي در زمين. آيد بعمل مي

هاي كالته  نهتقريبا در تمامي خا. دامداري پس از كشاورزي، بعنوان معيشت دوم روستا معمول است
آيد و در  فيروزه براي استفاده از مواد لبني و گوشت مورد نياز، از تعدادي گوسفند و گاو نگهداري بعمل مي

مجموع احشام روستا به . اند ها فضاهاي دامي بيش از نيمي از زير بناي خانه را اشغال نموده بعضي از خانه
سال، براي استفاده از مراتع اطراف كالته فيروزه به شود كه در ايام گرم  راس بالغ مي 1700رقمي حدود 

هاي داخل منازل به  ها در آغل در زمستان اين دام. شوند هاي مجاور برده مي خارج از روستا و كوهستان
  . گيرند صورت دستخور مورد تعليف قرار مي

جق به منبع روستا آب آشاميدني كالته فيروزه كه لوله كشي است، بوسيله يك لوله بزرگ از روستاي قل
هاي  اخيرا به دليل وقوع سيل و آسيب ديدن لوله. گيرد گردد و سپس در اختيار روستائيان قرار مي منتقل مي

هاي دور، آب آشاميدني خود را از  ارتباطي، جريان آب روستا قطع شده و مردم به ناچار، همچون گذشته
برق بوده و تاسيسات عمومي آن شامل دبستان ابتدايي، كالته فيروزه فاقد . كنند تنها چشمه روستا تامين مي
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روستاييان براي استفاده از خدمات درماني و حتي استحمام ناچارند به . مسجد و چند مغازه كوچك است
  . شهر شيروان و يا روستاي قلجق مراجعه نمايند

ودخانه واقع در واحدهاي مسكوني روستاي كالته فيروزه در حد ارتفاعات مجاور روستا در شرق و ر
  . اند غرب روستا، بر زميني نسبتا شيبدار بنا شده

غربي به محوطه  –هاي مسكوني روستا كه بافتي نسبتا متراكم دارند، توسط چند كوچه شرقي  بخش
در اطراف اين محوطه بناهاي عمومي اصلي روستا شامل دبستان و مسجد . شوند ورودي روستا مرتبط مي

اي قرار گرفته كه در بدو ورود  اي نه چندان مرتفع، امامزاده ي مدخل روستا و بر فراز تپهدر نزديك. قرار دارند
هاي كالته فيروزه در يك طبقه بنا شده و مصالح  خانه. نمايد به روستا، توجه بيننده را به خود جلب مي

بار، كاهدان و آشپزخانه شود، در فضاهايي همچون طويله، ان اي كه با استفاده از گل بنا مي ساخت ديوار چينه
ها  هاي قديمي كالته فيروزه معموال فاقد پنجره خانه خانه. شوند معمول ساخته شده از چوب سپيدار بنا مي

  . است هاي اخير معمول شده هاي فلزي در سال اكثرا چوبي بوده و استفاده از در و پنجره
. رود صلي و مهم خانه بشمار ميتمامي واحدهاي مسكوني حياط دراند و ايوان نيز از فضاهاي ا

هاي خود، با كمبود زمين مواجه نيستند و به همين دليل بعضي از واحدهاي  روستائيان جهت گسترش خانه
ها قسمت دامي از فضاي مسكوني به طور  در بعضي از خانه. مسكوني از وسعت قابل توجهي برخوردارند

ويله و كاهدان، بخش مستقلي از خانه را تشكيل كلي جدا شده و حياط دامي به همراه فضاهايي چون ط
  . دهد مي

ها براي جلوگيري از نفوذ  اندود سطوح خارجي ديوارها معموال كاهگل است و در اندود پشت بام
شود، در مقابل نفوذ  كيلومتري كالته فيروز آورده مي 2اين گل كه از . رود رطوبت گل سفيد رنگي بكار مي

به اين منظور . شود ها نيز استفاده مي الوه از آن در سفيد كردن سطوح داخلي اتاقآب باران مقاوم است و بع
معموال پس از اندود كردن ديوارها با كاهگل، مقداري از اين خاك سفيد رنگ را با آب رقيق نموده و با 

هاي  انهكرسي چيني در خ. پوشانند استفاده از جارو، تمامي سطوح ديوار را با اين محلول دوغاب شكل مي
به همين دليل براي . روستا معمول نيست و به همين دليل پاي اغلب ديوارها در اثر شوره آسيب ديده است

  . گردد جلوگيري از بروز اين مسئله در واحدهاي مسكوني جديد كرسي چيني با استفاده از سنگ انجام مي
هاي كالته فيروزه نسبتا وسيع است و در برخي موارد در كنار آن حياط  حياط بسياري از خانه       

  . دامي نيز قرار دارد
كه در هاي كالته فيروزه شامل يك داالن مركزي و يا به عبارتي ايوان است  تركيب رايج خانه       

  . اند طرفين آن دو اتاق جاي گرفته
اي به چشم  در نزديكي روستاي كالته فيروزه و در كنار راه ارتباطي آن، بناي امامزاده       
  . خورد مي
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  خراسان، مهران علي الحسابي، بنياد مسكن انقالب اسالميالگوي مسكن روستايي، پژوهشي در معماري روستايي استان : منبع
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 روستاي تنگه تركمن-معرفي روستاهاي تورك نشين خراسان 
  1391فروردين  22سه شنبه 
  :هاي خراسان  ترك -لري  خوراسان تورك

  روستاي تنگه تركمن-معرفي روستاهاي تورك نشين خراسان 
تنگ تركمن . لو و جزئ بخش جرگالن شهرستان بجنورد استدهكده تنگ تركمن از توابع دهستان نخود

  . كيلومتري شمال غربي بجنورد، و بر سر راه شهر راز، مركز بخش جرگالن واقع شده است 110در 

اي كوهستاني واقع شده است و در رشته ارتفاعات، شمال و جنوب آنرا محدود  تنگ تركمن در منطقه
از ميان روستا . پيوندد تر بوده و به كوههاي مرزي ايران و شوروي مي اند كه رشته كوه شمالي مرتفع كرده
جنوب، شرق و غرب واحدهاي مسكوني را مزارع . يابد گذرد كه بسوي راز و جرگالن امتداد مي اي مي جاده

  . اند و رودخانه نيز از ميان مزارع جنوبي روستا جريان دارد و باغات فرا گرفته

هاي خنك و  تابستان. شود، ماليم است زئ اقليم معتدل كوهستاني محسوب ميآب و هواي اين منطقه كه ج
ها چنان شديد است كه  بارش برف در بعضي از سال. هاي اين اقليم است هاي بسيار سرد از مشخصه زمستان

  . نمايد جاده ارتباطي روستا را براي مدتي مسدود مي

در حاشيه راه ارتباطي تنگ تركمن، جنگلهاي ارس وجود دارند كه تا چند سال پيش انبوه و پر درخت 
رويه مردم از درختان، اين طبيعت زيبا كه الزمه حياط جانداران اين منطقه  ولي بدليل استفاده بي. اند بوده
  . باشد، در حال نابودي است مي

اهالي همگي . ز سه طايفه اصلي از تيره گوكالن سكونت دارندخانوار متشكل ا 180در روستاي تنگ تركمن 
شغل اين مردم كشاورزي وباغداري . كنند باشند و به زبان تركمني تكلم مي از نژاد تركمن و اهل سنت مي

البته در . شود باشد و مهمترين محصوالت زراعي، گندم و جو است كه بيشتر به صورت آبي كشت مي مي
مالكيت اراضي كشاورزي بصورت . گيرد دخانه دسترسي ندارند، ديم كاري انجام ميمزارعي كه به آب رو

ها عالوه بر زمين مزروعي، قطعه زميني مشجر بعنوان باغ در مجاورت  خرده مالكي است و اغلب خانواده
اند،  اين باغات كه درمقايسه با اراضي كشاورزي، مساحت كمي را بخود اختصاص داده. منزل خود دارند

چگونگي حفظ ومراقبت از باغ و ارتباط خاص باغداران با . مدتا در مجاورت رودخانه قرار دارندع
  . هاي آنان نزديك باغات و در مواردي با آنها همجوار باشد هاي مسكونيشان سبب شده است كه خانه خانه

در تنگ . روستا داردپس از كشاورزي و باغداري، دامداري و قالي بافي نيز نقش مهمي در زندگي مردم اين 
هر خانوار بطور . اند هاي اهالي را در خود جاي داده كله بزرگ گوسفند وجود دارد كه دام 6تا  5تركمن 
هاي گوسفندان براي چرا به مراتع و  در فصول بهار و تابستان گله. راس گوسفند دارد 100تا  50متوسط 
ها  هاي داخل خانه ها آنها را در آغل و طويله ولي زمستان. شوند هاي اطراف روستا برده مي كوهستان

  . كنند نگهداري مي
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بافند كه عالوه بر  هاي زيبايي مي هاي خود قالي، قاليچه و پشتي از سوي ديگر زنان هنرمند تركمن در خانه
  . شود رفع نيازهاي داخلي خانواده، براي فروش به نقاط ديگر عرضه مي

. شود و روستا فاقد شبكه آب لوله كشي است مي  ه روستا تامينآب آشاميدني تنگ تركمن از تنها چشم
بنابراين هر خانواده مجبور است آب آشاميدني مورد نياز خود را از محل چشمه تا خانه حمل و به ظروف 

در تنگ تركمن يك مسجد، يك مدرسه، شركت تعاوني، شعبه نفت، . هاي مختلف منتقل نمايد و بشكه
  . ي و نيز پاسگاه ژاندرمري وجود داردچندين مغازه خرده فروش

هاي روستا در دامنه جنوبي اين  در ميانه بافت تنگ تركمن يك رشته تپه سنگالخي وجود دارد و ساختمان
بافت . اند ها نيز در دامنه شمالي اين تپه جاي گرفته تعداد كمي از خانه. اند تپه و مشرف بر مزارع بنا شده
ولي شكل كلي آن به صورت خطي و در امتداد معبر . رسد امنظم به نظر ميروستا تا حدودي پراكنده و ن

  . هاي قسمت مركزي روستا از قدمت بيشتري برخوردارند خانه. اصلي ده استقرار يافته، بخوبي مشهود است

هاي متعدد و نسبتا زيادي هستند كه محل زندگي چندين  هاي روستاي تنگ تركمن داراي اتاق اغلب خانه
روابط نزديك مردم تركمن و نوع پيوندهاي عشيرتي سبب شده است كه چندين خانوار . است خانوار

هاي مختلف يك خانه سكونت كنند و يا چندين واحد مسكوني مجزا  خويشاوند در كنار يكديگر و در اتاق
رده شده ها ايواني طويل گست هاي متعدد اين خانه در مجاورت اتاق. را دركنار حياطي مشترك برپا سازند

است كه فضايي سرپوشيده و محفوظ از بارش باران و تابش آفتاب را كه در اين منطقه حائز اهميت 
  . باشد، بوجود آورده است مي

ها خشت و تا حدودي سنگ است و سقف صاف آنها را با تيرهاي چوبي  مصالح عمده بكار رفته در خانه
هاي ارس، چوب اين درخت كه بسيار مقاوم و محكم است در  بدليل نزديكي روستا با جنگل. پوشانند مي

ل سقف و پرواز كه هاي چوبي و تيرهاي حما ستون. است هاي قديمي روستا به فراواني بكار گرفته شده خانه
رويه از  ولي استفاده بي. اند پوشاند، همگي با استفاده از چوب اين درخت ساخته شده روي تير را مي

باشد، تحت  هاي تنك مي هاي باقيمانده كه شامل جنگل ها، قسمت عمده آنها را از ميان برده و قسمت جنگل
از چوب سپيدار و درختان باغات براي اين  بنابراين در حال حاضر بجاي چوب ارس،. حفاظت قرار دارند
  . شود منظور استفاده مي

ها، معموال پسران خانواده پس از ازدواج در  همانطور كه اشاره شد، بدليل روابط خاص اجتماعي تركمن
هاي قبلي، زندگي خانوار جديد  كنند و با ساختن يك يا دو اتاق ديگر در كنار اتاق خانه پدري سكونت مي

اند كه در راستاي يك  هاي روستا شكل مستطيل طويلي را پيدا نموده بهمين دليل اغلب خانه. شود آغاز مي
  . ضلع آن ايوان قرار گرفته است

اند كه طبقه پايين به فضاهاي جنبي نظير طويله، انبار، كاهدان  هاي روستاي تنگ تركمن اغلب دو طبقه خانه
هاي   ايوان، اتاق. كوني خانه در طبقه فوقاني قرار داردهاي مس و نظير آن اختصاص يافته است و قسمت
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هاي  قالي بافي كه از فعاليت. شوند مختلف، آشپزخانه و اتاق ميهمان از فضاهاي سكونتي خانه محسوب مي
شود كه در اغلب ايام سال،  در داخل خانه و در قسمتي از يكي از اتاقها انجام مي. مهم زنان تركمن است

فضاي پخت و پز و آشپزخانه در بعضي موارد فضاي مستقلي نيست . يابد ر گرم آن ادامه ميبجز اوقات بسيا
  . پردازند ها به طبخ غذا مي اي از ايوان و يا يكي از اتاق و زنان در گوشه

هاي يك  شوند و خانه بيشتر واحدهاي مسكوني داراي كرسي چيني هستند كه با استفاده از سنگ ساخته مي
ها  سطوح خارجي ديوارها و بام خانه. بر روي سكويي به ارتفاع يك تا دو متر قرار دارند طبقه نيز اغلب

  . كنند ها عالوه بر كاهگل، از گل سفيد و گچ نيز استفاده مي اند و در داخل اتاق عمدتا با كاهگل اندود شده

ها بطور مشترك  مستراح ولي بدليل تعدد خانوار در داخل هر واحد مسكوني،. ها داراي مستراح هستند خانه
  . شود ها از طريق چاه دفع مي فاضالب مستراح. گيرند مورد استفاده قرار مي

ها نيز از ذغال چوب و نفت  براي گرم كردن اتاق. پزي بيشتر هيزم است هاي خوراك سوخت تنورها و اجاق
  . شود استفاده مي
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