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بین ترکمن ھا » مقدس قبیلھ ھای «وضع حقوقی   * 
 

آذربایجان وبرخی دیگرمناطق  کازاخستان، بین مردمان آسیای مرکزی، » مقدس قبیلھ ھای «مسئلھ پیدایش ووضعیت 
شاره مکرر بھ آنھا دربسیاری ، ھرچند ا ندا قرارنگرفتھگسترش اسالم تا زمان کنونی تقریبا موضوع پژوھش خاص 

)1(دارد. درزمینھ تاریخ مردم این کشورھا وجودآثار  

نخستین وتاکنون شناختھ شده نیستند. یمسائل موردنظردرکشورھای خاوری خارجآثارعلمی ویژه وتخصصی درزمینھ 
قبیلھ « ) درباره 2س.م.دمیدوف (نظراثرتحقیقی (مونوگرافی) تاریخ نگار  تنھا اثر منحصربفرد درزمینھ مسئلھ مورد

مطالب با ارزشی ازصحرا تھیھ ودراثرتحقیقات طوالنی مدت  پایھترکمن ھا است کھ بر») 3«(اوالد » س  مقدھای 
.است گروه اعزامی بھ مناطق ترکمنستان جمع آوری شده  

بنابراین چنانچھ بین ترکمن بسیار متفاوت ھستند. (اوالد) یسین ب قددرجریان این تحقیقات مشخص شد کھ عناصر وترکی
ترکمن ما شش (اوالد)غالبا ازیک تا سھ درنوسان بود، اما بین قدیسین(اوالد)دیگر خلق ھای مسلمان شمارگروه قدیسین

(اوالد) ورایج بین بخش روایت خود قدیسین برپایھر).وُوگروه عمده را می یابیم ( سید، خوجھ، شیخ، آتا ، مختوم وموِج
عثمان وعلی ) ھستند کھ بھ درجھ قدیسین ی عرب ( ابوبکر،عمر،قدیس ترکمن ھا، آنھا اخالف نخستین خلفاغیر ھای

پیوند دادند. خلفامنشاء وپیدایش خود را بھ یکی از گروه ھای جداگانھ قدیسین(اوالد) ارتقاء یافتھ اند.(اوالد)  

، »غاریچی« برحسب معمول  ھاخود را ازتوده ھای اصلی وعمده ترکمن ، ضمن نامیدن آن قدیسین (اوالد) پایھبراین 
موقعیت این گروه نامبرده درجامعھ ترکمن ھا یکسان ویک جور نبود: برای یک گروه جدا کردند. ،یعنی مردم عوام

مچنین مدعی بودند کھ بلحاظ ھ(اوالد)خود قدیسینقدیس ازسوی نوقدیس احترام زیادی تا نسبت بھ گروه دیگر ابرازشد. 
ترکمن درادبیات سھ نوع ویژگی این (اوالد) نسبت بھ قدیسین تقدس خود ازبرخی قدیسین باالتر از دیگران ھستند.« 

 گروه ھا مشاھده میشوند.

 ،ارزیابی کرد»گروه بندی طبقاتی«یکنھا را بھ عنوان آخواند، آ.آ.روسلیاکف » محترم« و.ان.باسیلف این گروه ھا را 
، با تقسیم بندی بھ »خوداین قبیلھ ای است با ھمھ خودویژگی ھای عالیم « شاسکولسکایا برآن است کھ  –ان.بروللووا 

)4مذھبی ھستند.( مترجم) -ی (قشر اما ھمزمان آنھا طبقھوگامی) شدید. اند( طوایف ونسب وبا درون ھمسری  

نسخ خطی ومطالب ).5( را پذیرفت» گروه« بھتر است اصطالح  (اوالد) دمیدف معتقد است کھ بلحاظ قدیسین م. س.
قدیسین را مورد تایید قرارنمی  باسیلف روایت منشاء عرب بودن دمیدف و و.ان. . .م شده توسط س شفاھی گردآوری

الم می بایانی ھستند کھ ازطریق نیرنگ وشیادی خود را مقدس اع(اوالد) نام ُرھمچنین نمیتوان ادعا کرد کھ قدیسیندھد.
 کنند.

درمیان درآن نقش ووجھ ای کھ را باید » قدیسین« منابع تصور درباره این  پردازش داده ھای موجود نشان میدھد کھ
نمایندگان برجستھ روحانیت قاعدتا جریان  –،جمعیت پیرامونی بانیان نیمھ افسانھ ای گروه ھای اصلی قدیسین داشتند

.جستجو کرد ،تصوف  

دربین مردم بویژه  پیش از اسالمعامھ پسند  بطورتنگاتنگ مربوط است با باورھا وتصورات تصوف درآسیای مرکزی
بسیاری محققان آنطورکھ یاد آور میشوند درزندگی ومعیشت ترکمن ھا درحال حاضر کیش نیاکان با بقایای شمنیسم.

داری این سنن وآیین بھ حفظ ھم آمیختھ است.نگھنیزدربا آن درحقیقت کیش مردگان  واجداد بسیار نیرومند است کھ
 حرمت واحترام بھ رئیس قبیلھ دررابطھ با اخالف اورا موجب شد.



را  این روایت کھ اھمیت برتریبھ نیای نیمھ افسانھ ای خود روحانیت قدیس چھار خلیفھ مسلمین را نیز اضافھ کرد.
تحت  نیز مشاھده میشوند کھ (اوالد)یگروه کوچک قدیسین، کم وبیش درمیانھ سده نوزده شکل گرفت.آورد بدست

خود را » قدیس« نیا واجداد اوضاع واحوال گوناگون ودردوران مختلف بھ دیگران پیوند خورده اند وگروه بزرگتر
چنین گروه ھایی از دید قدیسی میتوانند گروه خود خوانده بشمارروند ( یا بطور ندارند.نیایی  نمیاورند ویا ربخاط

دربرابر چشمان آنھا را غالبا کسی جسارت نکرده است. مسئلھ )، اما گفتن اینیس نیمھ قد –مشروط   

شکل  دراصل این نشان احترام وحرمت ازسوی جمعیت نو قدیس بود. جایگاه خاص قدیس درچھ چیزی ظاھر میشود؟
  ھایی کھ درآن این مسئلھ ظاھرگردید بھ قرار زیر است:

 ؛]شدید وگامی) اند( درون ھمسری [مسئلھ ھمسر گزینی  ؛قدیسی ویژه اعطای؛ توسل وروی آوری ویژه بھ قدیس
 ؛جھت حرمت واحترام بھ روستا )دعوت قدیس بھ سکونت ( ؛نامگذاری شخصی اسامی مرتبط با اصطالحات قدیسی

تمایل بھ داشتن  ؛برای آنھا » آب اھدا شده«  -آب خصیص سھم ویژه ای ازت һỸǎ  Ỹ    ) »وسرپرست رئیس 
مصونیت خود قدیسین، اموال ودام آنھا.  ؛قدیس برجستھ وشامخ جملھاز»)گورستان  

 (اوالد)، زمانیکھ قدیسینمات داخلی وزدوخوردھای قبیلھ ایھای مختلف مخاص مصونیت بویژه بطورنمایان دردوره این
میتوانستند با خاطری آسوده وبی دردسر ازمنطقھ مزبورعبور ویا درخاک قبیلھ متخاصم مستقر شوند، نقش خود را ایفا 

کھ درزمین ھای دوردست ، بدون مراقبت وبدون اینکھ درمعرض ره براین حتی دام ھای این قدیسین(اوالد)عالومیکرد.
 باشد، وه قدیسینر( نشان وعالمت خاص) گ »تاغما «دام ھاچنانچھ برروی این  ھخطر سرقت کسی قرار بگیرد والبت

 می چریدند.

بلحاظ مذھبی، بھ درمان بیماران می پرداختند.مشارکت قدیسین درآیین  (اوالد)بسیاری از مشھورترین قدیسین
مطلوب  فرد وفات یافتھ، بویژه درسرآغاز مرحلھ نوین وآن دنیای زندگی انخاکسپاری وخواندن نماز ودعا برای مردگ

بنا بھ یک سنت کھن ھرگورستان ترکمن ھا ازیک رئیس ویا سرپرست بشمار میآمد. һỸǎ  Ỹ    نخستین برخورداربود.
اطراف آن قبرستان بتدریج رشد دردرمکان مورد نظر انسان ومزار اورا معموال چنین می نامیدند، کھ  بخاکسپاری

  میکرد.

چنانچھ ھرمؤمنی منتقل شد.نیز داشت، بھ مردگان بین زندگان وجوددرشرایط سلطھ باورھای دینی ھمان سیستمی کھ 
 ،، آنگاه پس از مرگباشدیروھای آن دنیایی ،نوعی میانجی بین او ونزنده» مقدس«  حمایت ومحلدرتالش درزندگی 

 این امر اورا آماده یاری بھ وی ازھمین پشتیبانی نیرومند بھره خواھد برد. һỸǎ  Ỹ   )»نھ کھ )  »سرپرست گورستان
.، می کندتنھا سرپرست منطقھ ای بلکھ سرپرست معنویی روستای مردگان است  

ترکمن اھمیت خود را ازدست نداده اساسا کامال متغیر،برخی آیین ھای مربوط بھ قدیسین(اوالد)امروز با وجود شرایط 
سنت جدا می کنند.درحال حاضر بگونھ ای پایدار  را از سایر مردم   اند.نمایندگان این گروه با افتخار ومباھات خود

 نیز رابطھ افتخار آمیز نسبت بھ قدیس درنامگذاری ترکمن ھا .پابرجا ھستند) ین ازدواج درون ھمسری ( اندوگامیوآی
قبیلھ ھای «این یخانواده ھا بسیاریدرصطالحات قدیسی است.بطھ با اادررحفظ میشود،یعنی نامگذاری اسامی نوزادان 

خیره میشوند. ) نگھداری وذ شجره نامھ.مترجم -نامھ( نسب سنتی شجره  دست نوشتھ ھایبا دقت  »مقدس  
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