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  آالچيق تركمن

  )وياُ(
  تيمور پايدار

  جمال الدين توماج نيا

  

  چكيده

قومي كوچ رو و چادرنشين بوده و به مرور زمان و با فشار دولت هاي ايران و روسيه در برخي مناطق ، از  قوم تركمن
خود داراي آداب اقوام تركمن در زندگي كوچ نشيني . به زندگي يكجانشيني روي آوردند زندگي عشايري دست كشيدند و

و رسوم و نوع زندگي خاصي بوده اند كه با يكجانشيني اين آداب و رسوم را به خانه ها و محيط روستايي يا شهري 
اصيل ترين منزلگاه تركمن ها ، آالچيق شان مي باشد كه در دوره دامداري و كوچ نشيني مأمن و . خويش منتقل كردند 

الچيق ها ، مراسم همراه آنها ، تزيينات داخلي آالچيق ها ، نوع خاص زندگي ساخت آ. پناهگاه ايشان شمرده مي شد 
گويند و رسم  مي "اوي  "ركمني كه بدان تآالچيق اين جستار بر آن است تا با معرفي   تركمن ها را نشان مي دهد ؛

يداني بودن جمع آوري در اين جستار با توجه به م .آن بپردازد هاي خاص برخي ويژگيبه  و برچيدن آن هاي برپايي
  . اطالعات ارجاع مشخص به منابع ذكر شده در پايان متن داده نشده است

  قارا اويي ، آق اوي ، آالچيق تركمني ، او: واژگان كليدي

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمه 

عنوان مهمترين نياز بشر از بدو خلقت تا ه مسكن ب
ه  انسانهاي اوليه بر حسب غريز. كنون مطرح بوده است

در مقابل پناه  عنوان مسكن و جانه ب خود غارها را
سرما ، گرما، بارش باران  تغييرات جوي و فصلي از قبيل 

ماندن از و وزش بادهاي شديد و در امان  و برف
  . ودندحمالت حيوانات درنده انتخاب نم

انسان را مجبور به تفكر كرد تا  بيشتر شدن جمعيت 
بتواند مشكل مسكن خود را با استفاده از چوب درختان 

گسترش . تا حدودي بر طرف نمايد  ها و سنگ
هاي  جمعيت و پراكنده شدن انسانها در موقعيت

آن داشت تا با  ها را بر ذهن انسانجغرافيايي مختلف 
توجه به موقعيت اقليمي منطقه مسكني متناسب با 

  .شرايط آن منطقه بسازند
و طوايف ها قوميت  با  بيشتر شدن جمعيت انسان 

   .مختلف نيز بوجود آمدند 
باشد ، اكثريت  مي اقوامقوم تركمن نيز يكي از اين 

قوم تركمن دامداري را به عنوان شغل خود انتخاب 
كه داشتن خانه هاي ثابت براي قوم تركمن .كرده اند 
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مجبور    بودند براي تهيه علوفه و چراي و دامدار بودند 
دامهايشان  دائما در حال كوچ باشند  مشكالتي را 

مردان قوم را بر آن داشت اين مسئله . بوجود مي آورد 
تا بتوانند با در نظر گرفتن امكانات موجود خود خانه 

قابل  به صورت متحرك اي طراحي نمايند تا بتوانند
اقل زمان ممكن آنرا بر پا نمايند حد جابجايي باشد ودر

  را جمع  نمايند و در زمان كوچ نيز براحتي بتوانند آن
و كار حمل و نقل آن نيز توسط حيواناتي چون اسب يا 

پذير باشد و در عين حال از استحكام زيادي شتر امكان
تا بتواند در مقابل عوامل جوي  نيز برخوردار باشد

هايي همچون برف و  بادهاي شديد ، بارشهمچون 
در تابستان و باران ، زمين لرزه ايستادگي نمايد و 

يكي ديگر از . قرار گيرداستفاده  مورد زمستان نيز
بايد مي شد در دي مواردي كه به اين نكته دقت زيا

ماهها، و روزهاي سال و طلوع و  ،نظر گرفتن فصول
آنها توانستند با در اختيار . غروب خورشيد بوده است 

داشتن مواد اوليه بسيار ساده همچون چوب درختان و 
و بسازند كنند پشم گوسفندان خود خانه اي طراحي 

آغاچ " به اسم  تمامي نيازهاي آنان را بر آورده نمايدكه 
وسيله برش و حالت ه ب الچيقاسكلت آ. )آالچيق(1"ويا

ي كامال دادن به چوب درختان و اتصال آنها بشكل
پوشش آن را نيز با . شودكارشناسي شده تهيه مي
ردن نمد هايي با درست ك استفاده پشم گوسفندان و

همچنين  .كنندمناسب نقاط مختلف آن تهيه مي
بوسيله بافته هايي به صورت فرش و يا  استحكامات آنرا

در نظر مي جاجيم به شكل نوارهايي پهن و نازك 
  .گيرند
  

  )اوي(اجزاي آالچيق تركمني 

) آالچيق(اجزاي اصلي تشكيل دهنده آغاچ اوي 
        :عبارتند از

را تشكيل  )ديواره(قسمت پايين اوي  :   2تاريم - 1 
آالچيق  تمانريم در ساخعدد تا 4مي دهد، تعداد 

عدد كامل 20(قطعه چوب 44از  هر تاريم. وجود دارد
 قطعات چوب . تشكيل مي شود) وردهعدد برش خ 24و

                                                 
1 Agaçöy   
2 Tarım  

با سوراخ كردن آنها ) ناحيه گردن(وسيله پوست شتر ه ب
ده بر روي همديگر گره ز )آكاردئوني(ضربدري بصورت 

اين محور قابل چرخش بوده  ها به گرد چوب ؛ندشو مي
نيز براحتي باز و بسته مي شوند و با مي قطعات و تما

. باز شدن آنها اشكالي به صورت لوزي بوجود مي آيد
و از  بوسيله طنابي به همديگر مي بندند ها را تاريم

متر و محيط   6 ه قطرباستوانه اي  اتصال آنها فضايي
ها كه به  در قسمتي از تاريم. گيرد شكل ميمتر،  16
به در وصل مي شود قطعه اي كه  ،متصل مي شوند در
بلندي . تر داردز ديگر چوبها ارتفاعي مختصر بلندا

بتواند تكيه گاهي  ست كها اين خاطره ن نيز بارتفاع آ
ها در حالت جمع  ارتفاع تاريم. محكم براي در باشد

حالت بر پا (سانتيمتر  و در حالت باز شده  2.20شده 
  .سانتيمتر مي باشد 1.70حدود ) كردن

عدد  60حدود در  چوبهايي به شكل كماني : 3اوق – 2
 .است  تر پهن كه نوك آنها  تراش خورده و انتهاي آنها 

ي نسبتا ها د كه طنابنهايي مي باش داراي سوراخ
 .د نمي باش آنها متصل نازك پشمي به
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ارمت - 1شكل   

طرز باز و بسته كردن تارم -2شكل  
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 هايي كه دور ها درون سوراخ نوك اوققسمت 
ي تاريمها و قسمت ديگر آن  در باالتوينوك وجود دارد 

و شكل ند قرار مي گيركه نقطه اتصال دو قطعه ميباشد 
 ه وسيله طنابهاي انتهايي اوق هادهد ب را تشكيل مي 7

ها باالي قسمت  عدد از اوق 4 .ندگره زده مي شو
اوق  .هاي تاق در ورودي آالچيق قرار مي گيرد  سوراخ

ها به همراه توينيك ، فضاي گنبدي اوي را شكل مي 
  . دهند

چهارچوب در برش   - 3شكل 
 ورودي

ارم با چهارچوب در وروديتجزييات اتصال   -  4شكل  

ارم به يكديگرتطرز اتصال دو   -  5شكل  

در ورودي -6شكل  

در ورودي - 1تصوير  
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قسمت بااليي و دايره اي شكل :  4توينوك – 3
. لت پنجره و يا هواكش را نيزداردآالچيق ميباشد كه حا
ساخته مي قوس دار  چوبزيادي  اين قسمت از تعداد

و از قسمت بيروني شكلي برآمده را تشكيل مي  شود
در محيط توينيك سوراخ هايي تعبيه شده است  .دهد
   . نها جاي مي گيرندآ ها   درون اوق كه

 عبارت است از دو قطعه چوب بلند:    5ايشيك – 4
 به ارتفاع در كه قسمت بيروني آن داراي شياري مي

ا در درون آن شيارها ه باشد كه قسمت انتهايي تاريم
 قرار مي گيرد و به وسيله طناب به در بسته مي شود

) تاق(،دو قطعه چوب نسبتا پهن نيز در قسمت بااليي 
در طرفين  .يكي ديگر نيز در كف گذاشته مي شود و

اين چوبها سوراخي وجود دارد كه بر آمدگيهاي قسمت 
 جنس در . ، درون آن قرار مي گيردبااليي و پاييني در 

ت كه معموالً از چوب درخ از تخته هاي پهني است
  . توت يا نراد ساخته مي شود

                         
پهن به ارتفاع  تكه نوار 2عبارت از :  6قاميش – 5

ي  دادن ناست كه با برش سانتيمتر 1.70حدود 
. شكل حصير تهيه مي شوده آن ب نو بافتبصورت قدي 

ه قاميش تك .ها كشيده مي شود به دور تاريم قاميش
باقيمانده ميان حد فاصله  طول آني نيز دارد كه سوم

قاميش در مواقعي از اين  ،را پرمي كنددو قاميش ديگر 
كه هوا  مي شود و در مواقعي كه هوا سرد است استفاده
، هوا درون آالچيق جريان مي گرم است  با برداشتن آن

  .يابد
ند كه به پوشش نمدي آالچيق را گوي:  7كچه – 6 
  :قسمت تقسيم مي شود  3

 4ند و  ها را مي پوشان تاريم نمدهايي كه روي  - الف
    ند ومي باش مستطيل شكل اين نمدها. عدد هستند 

  . نام دارند 8" دورلوق" 

                                                 
4 Tüynık  
5 Işık  
6 Gamış  
7 Keçe  
8 Durluk   

تعداد  تكه هاي ذوزنقه شكل نمد ٩" اوزوك "  - ب 
ي گنبدي كه شكلها  بر روي اوق است وعدد  2آن دو 

  . مي شوند  شكل به خود گرفته اند  ، انداخته
ز اين پوشش كه به شكل دايره آخرين قطعه ا - ج 
مي گويند ، سرپيك در قسمت تاج  10" سرپيك "است 

آالچيق كه توينوك در آن قرار دارد سوار مي شود ، 
ز سانتيمتر ا 30الي  20عرض سرپيك در حدود 

آن تعدادي طناب نصب  توينوك بيشتر ميباشد و دور
ها بسته شوند  تا وزش باد نتواند  مي شود تا به تاريم

هده به ع هاطراحي و ساخت نمد .را از جا  بكند  آن
 .زنان  قوم تركمن مي باشد

 30عرض  نواري پهن به:  11دورلوق ياقا – 7
در دو طرف آن طنابهايي  .متر  16سانتيمتر و طول 
اقا را در قسمت وسيله آنها دورلوق يه وجود دارد كه ب
عمود  دورلوق ياقا به(بندند  محكم مي بااليي تاريم ها
  .)كمك مي كند  ها  تاريم ايستادن و نظم 

 16بيل يوپ نيز نواريست به طول :  12بيل يوپ – 8
متر اما با پهنايي بيشتر از دورلوق ياقا ، بيل يوپ 
وظيفه كمربند اين خانه ي چوبي را بعهده دارد تا 

ها  هاي ديگر را كه بر روي تاريم بتواند وزن قسمت
ها وارد  د و فشار آنها مستقيما به تاريمنشو سوار مي

نموده و در برابر بادهاي شديد نيز  تحملمي شود را 
  .مقاومت نمايد

 تفنوار باريك و جاجيم با دو قطعه : 13دوزي – 9
ها را با  است كه بوسيله آنها فاصله تك تك  اوق

  آنها تنظيم كرده و محكم مي بندند تا  چرخاندن دور
  

  

                                                 
9 Üzük  
10 Serpık  
11 Durluk yaka  
12 Bıl yüp  
13 Düzı  
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»توينوك« با تارم و » اوق« اتصال ات جزيي – 8شكل   
  

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

»نوك توي«  – 7شكل   

توينيك  - 2تصوير  

سرپيك - 9شكل   

پوشش نمد روي اوق ها - 10شكل   
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اسكلت اوي  - 11 شكل  

بيل يوپ و دورلوق ياقا در تصوير مشخصند - 5تصوير  

گت تيكمه - 4تصوير  

درِ ورودي را  "تارپ ياپار"اوي ، در اينجا  - 3تصوير
 پوشانده است



 

استفاده مي كنند ،طناب را از باالي سقف آالچيق عبور 
ين وصل مي داده و توسط دو عدد پايه چوبي به زم

ميخهاي چوبي كوچك هستند كه از :  16
وزش بادهاي شديد استفاده ميشود  نيز در مواقع

ها به زمين مي كوبند و بوسيله  ،آنها را در كنار تاريم
  .ها مي بندند  هايي آنها را به تاريم

   :نحوه بر پا كردن اوي 

در زندگي كوچ نشيني دامداران قوم تركمن كارها  در 
يشان تقسيم مي يبين زنان و مردان به تناسب توانا

مردان به محض رسيدن به منطقه مناسب براي 
هايشان وظيفه نگهداري از اسكان و چراي دام

گيرند و زنان نيز كار آماده و گوسفندان را به عهده مي 
كار بر پا كردن  .هده مي گيرندردن آالچيق را به ع

بر پا  ،ندارد آالچيق نياز به داشتن زور و قدرت بدني
الزم است افرادي كه   .است گروهي كردن آالچيق كاري

ساده اي اوي را برپا ميكنند با هم هماهنگي و همكاري 
كردن اوي اولين نكته اي كه براي برپا

 ا ميدر آن بر پبايد دقت شود زميني است كه اوي 
كه سطح آن صاف  شود، ارتفاع زمين را در قسمتهايي

 10درست كردن كاه گل به ضخامت حدود 
سانتيمتر از سطح معمولي زمين مرتفع تر مي كنند تا 

 ن ارتفاع مناسبي را داشته باشد ودر مواقع بارش بارا
از النه سازي  اين كار. آب باران درون آالچيق نفوذ نكند

رود موش به درون رود حشراتي همچون مورچه و و
ي نيز موارد در مناطق تپه ا .آالچيق جلوگيري مي كرد
يي كه از هاگرفتن مسير آبراهمشابهي همچون درنظر

 گرفتمي قرار مد نظر  ه ها جاري مي شود بايد

نكته ديگري كه قبل از بر پا كردن آالچيق بايد به 
 درِ .بر پا كردن آالچيق استهت دقيق آن دقت شود ج

تا از نور بايد درست به سمت جنوب باشد 
ستفاده آفتاب هم براي گرما و هم براي فهميدن زمان ا

   .شرقي و غربي در امان بمانداز بادهاي شمالي ، 

                                                 
16 Gazyk  
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 "اوزوك" شي شدنشان در موقعي كه نمد
  
قطعه ايست تشكيل شده از نمد :  14

دوزند كه استحكام  و حصير ، نمد را بر روي حصير مي
پيدا كند و بتواند مانع ورود بادهاي سرد زمستاني به 

.  
طنابيست كلفت از جنس پشم كه : 

در مواقعي كه بادهاي بسيار شديد مي وزد از آن 

                                                
14 Tarp yapar 
15 Urkan    

استفاده مي كنند ،طناب را از باالي سقف آالچيق عبور 
داده و توسط دو عدد پايه چوبي به زم

  .شود
16قازيق – 12

نيز در مواقع اآنه
،آنها را در كنار تاريم

هايي آنها را به تاريم طناب
  

نحوه بر پا كردن اوي 

در زندگي كوچ نشيني دامداران قوم تركمن كارها  در   
بين زنان و مردان به تناسب توانا

مردان به محض رسيدن به منطقه مناسب براي  .شود
اسكان و چراي دام

گوسفندان را به عهده مي 
ردن آالچيق را به عكبرپا

آالچيق نياز به داشتن زور و قدرت بدني
كردن آالچيق كاري

اوي را برپا ميكنند با هم هماهنگي و همكاري 
براي برپا. داشته باشند

بايد دقت شود زميني است كه اوي 
شود، ارتفاع زمين را در قسمتهايي

درست كردن كاه گل به ضخامت حدود  با است
سانتيمتر از سطح معمولي زمين مرتفع تر مي كنند تا 

در مواقع بارش بارا
آب باران درون آالچيق نفوذ نكند

رود حشراتي همچون مورچه و وو و
آالچيق جلوگيري مي كرد
مشابهي همچون درنظر

ه ها جاري مي شود بايدباالي تپ
.  

نكته ديگري كه قبل از بر پا كردن آالچيق بايد به 
آن دقت شود ج

بايد درست به سمت جنوب باشد  الچيقآ
آفتاب هم براي گرما و هم براي فهميدن زمان ا

از بادهاي شمالي ، شود و 

 

نور و جريان هوا را  "سرپيك  " با كنار زدن
در آالچيق تنظيم مي كنند

كه با آن اوق ها را مي بندند " دوزي 
  
 
  
  

  
  
  
  
  

  
  

شي شدنشان در موقعي كه نمدمانع متال
  .را سوار كردند شود

14تارپ ياپار – 10

و حصير ، نمد را بر روي حصير مي
پيدا كند و بتواند مانع ورود بادهاي سرد زمستاني به 

. داخل آالچيق شود 
:  15اورقان – 11

در مواقعي كه بادهاي بسيار شديد مي وزد از آن 

         

با كنار زدن - 7تصوير
 در آالچيق تنظيم مي كنند

دوزي  " - 6تصوير  
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اول قسمت كف . بايد چهار چوب در را بر پا كرد ابتدا
بعد دو قطعه  چها رچوب را روي زمين قرار مي دهند و

هاي درون تخته كفي قرار  ستوني در را درون سوراخ
ها به  مي دهند به شكلي كه قسمت شيار دار ستون

 سپس چوب قسمت تاق در را سر. باشد  سمت بيرون 
بايد از دو جهت  تاريم  دو عدد. نصب ميكنند جايش

به ستون  و  دايره مانند سمت مخالفه چهارچوب در ب
ها در  يد دقت داشت كه انتهاي تاريمبا ،دندر بسته شو

داخل شيارهاي ستون چهارچوب قرارگيرد ، سمت در
از ديگر  ها  يكي از چوب ،هاي سمت در در تاريم(

در بيرون  اين چوب ها  باشند، تر ميها بلند چوب
دو عدد تاريم باقيمانده را ) چهارچوب قرار مي گيرند

 و ي نمايندمتصل م هاي قبلي به هم نيز به دنبال تاريم
عدد  4از اتصال اين . با طناب به همديگر مي بندند

براي . تشكيل مي شود  متر  6تاريم استوانه اي به قطر 
از نوار پشمي  تاريمهاتنظيم و مرتب كردن كردن 

 20متر و عرض  16حدود  جاجيم بافت به طول
دورلوق  ."دورلوق ياقا" سانتيمتر  استفاده ميشود به نام
بند ي كمره صورتها ب ياقا را در قسمت بااليي تاريم

مانند دور تا دور آنها مي بندند و با طنابهايي كه در 
قرار دارد به چهار چوب در محكم  دورلوق ياقاانتهاي 

له اي پايين در فاص پس از آن بيل يوپي. ته مي شودبس
 نابط و با ها آن به دور تاريم تر از دورلوق ياقا و مشابه

هايي كه در دو سمت آن قرار دارد به چهار چوب در 
در همين مرحله به  درهاي آالچيق. بسته مي شود

ر اينكه تنظيم آن راحت تر است در جاي خود قرار خاط
ي كه با نصب آن آالچيق قطعه ا  ،توينوك.  مي گيرند

براي نصب . دشكل به خود مي گير شكل گنبدي
هر  صله هاي  مشخصي ،چهار نفر در فايا  توينوك، سه

كه وارد سوراخ هاي اوق  كدام با در دست گرفتن يك
 و به آرامي توينوك را با هماهنگي اند توينيك شده
ام  يك نفر ديگر با در اين هنگ ،مي برندباال وسط اوي 

متر از  5/2چوبي به ارتفاع حدود  در دست داشتن
كند تا نفرات بيروني به راحتي قسمت داخل كمك مي

 7ها كه شكل  قسمت بااليي تاريم ها را به بتوانند اوق
پس از بستن  .ها ببندند اوق يانتهاي با طنابهاي  دندار

، تر مي شود ها آسان كار بستن ديگر اوق ،ها اين اوق

ك قرار هاي توينو در درون سوراخ را به ترتيب بقيه
 سوراخ قطعه از اوقها در 4 (داده و به تاريم مي بندند

ها  با  اوق استحكام). قرار ميگيرند  االي تاق درب هاي 
متر  10حدود  به طول "دوزي"نوار باريك به اسم  دو
ا پيچيده مي شوند، كامل مي ، دور آنهيك دور كه

ها گره زده  از دو سمت به تاريم "دوزي"انتهاي  .گردد
كمك مي كند تا در زمانيكه بستن اين نوارها . مي شود
بر باالي آنها قرار  )زوكاو( ها باالي اوق نمدهاي

ها حفظ شود و هم توانايي  هم فاصله ميان اوق، ندگرفت
  .نگهداري وزن اين نمدها را داشته باشند 

رسيد  كه كار آماده سازي اسكلت به اتمام  پس از آن
اولين قسمتي كه قبل  ،نوبت به بستن نمدها مي رسد

. شدبا تاريم مي نمد بر روي آن قرار مي گيرد ،از همه
 كه "دورلوق" نام به شكل چهار قطعه نمد مستطيل

 طولي به اندازه  تاريم دارند و ارتفاع آنها  حدود نيم 
ارتفاع بستن اين نمدها  در . لند تر از تاريم استمتر ب

، اگر هوا گرم باشد فرق مي كند فصل هاي مختلف سال
نمدها هوا به  از زيراين نمدها را طوري مي بندند كه 

راحتي در درون اوي  جريان داشته باشد و در مواقعي 
اقل مي شد فاصله نمدها را با زمين به حدكه هوا سرد با

سمت هايي كه به ق ها را توسط طناب دورلوق. رسانند
دو . ها مي بندند به اوق اندطرفين بااليي آن متصل

قسمت مخروطي شكل  اوي را پوشش  قطعه نمد كه
، به خاطر اينكه اوزوك   نام دارند "اوزوك "  مي دهند

همچون  باران و يا بيشتر در برابر جريانهاي جوي 
آن نسبتا بيشتر از ديگر گيرد  ضخامت آفتاب قرار مي

از وزني سنگين تر بر  باشد به همين خاطرنمدها مي
 بيشتري با دقت خوردار است و نصب آن بر روي اوق ها

از قسمت ها را  اوزوك اولدر وهلة . گيردمي صورت
قسمت تقسيم نموده و بر روي هم تا  مي  طولي به سه

دو قسمت بر روي هم تا  سپس آن را دوباره به ،كنند
از قسمت مخالف دو بار تا مي و پس از آن نمد را كرده 
نفر نمد را  سهيا  دوبا كمك له پس از اين مرح. كنند

با و سپس ها به آرامي قرار مي دهند  در باالي اوق
بايد دقت داشت   .كمك چوبي تاي آن را باز مي كنند
كه در اطراف آن  در موقع تا كردن نمدها طنابهايي

تا در موقع باز كردن نمدها  تب قرار گيرندمر وجود دارد
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با باز كردن  اليه ها .  شوندندر باالي اوقها دچار مشكل 
قسمت اليه بااليي ديده مي شود كه عدد طناب در سه 

نفر با در دست داشتن آنها در جهت مخالف اليه با  كي
سرعت به حركت در آمده و نمد را به دنبال خود مي 

ي با بلند كشد نفر ديگري هم در آن زمان توسط چوب
كمك مي كند تا نمد مرتب   كردن و حركت دادن به او

 نمدها را توسط همان طناب ها قرار گيرد بر روي اوق
، قطعه ديگر بندندمي  ها تاريمها در قسمت  مقابل به 

  .نيز به همان شكل در قسمت ديگر نصب مي شود
ينوك قرار مي گيرد آخرين قسمتي كه در باالي تو 

سرپيك شكلي دايره مانند دارد و  ،سرپيك مي باشد
سانتيمتر بيشتر  40قطر آن از قطر توينوك حدود 

ها قرار داده و توسط  سرپيك را در باالي اوق است،
  ،هاي اطراف آن كه طول آنها به زمين مي رسد طناب

سرپيك در ساختمان  .كنندنوك هدايت ميبه باالي توي
سرپيك را از سمت  .را داردو نور گير اوي حكم هواكش 

باز و بسته مي  به مقدار نياز به كمك طنابجنوبي اوي 
ر اطراف اوي به بقيه طنابهاي سرپيك را د .كنند

وزد اين  اقعي كه باد شديد مي، در موتاريمها مي بندند
اف اوي كه به زمين ي اطرهاها را به قازيق طناب

مي بندند تا اوي بتواند در مقابل اين  اند،كوبيده شده
  .بادها ايستادگي نمايد

به دليل اينكه كار پخت و پز در داخل اوي انجام مي 
شود و درون اوي آتش افروخته مي شود  دود آتش و 

ر غذا ايجاد مي شود ال به الي چربي كه توسط بخا
درزهاي پشم را چرب كرده و عايقي مناسب را براي 

  .جلو گيري از نفوذ آب به داخل اوي ايجاد مي نمايد
  

 جمع كردن آالچيق

پا كردن آن بسيار راحت تر كار جمع كردن آالچيق از بر 
براي اين كار كليه كارهاي انجام شده را به ترتيب از  .است

بايد شروع كرد و يك به يك قطعات را از آخر به اول 
آالچيق را بر نمدهاي در گذشته . ا مي كنندهمديگر جد

كردند و ديگر وسايل چوبي را نيز بر پشت يك شتر سوار مي
براي اينكه كارشان در موقع  .پشت شتر ديگر مي گذاشتند

بر پا كردن آالچيق در منطقه ديگر راحت تر شود وسايل را 
اگانه تقسيم مي كردند مثال دو عدد تاريم به دو قسمت جد

سمت چپ را در قسمت چپ شتر و دو عدد سمت راست را 
اوقها را هم به دو  .نيز در سمت راست شتر قرار مي دادند

نصف در سمت چپ و (كردند تايي تقسيم مي سيقسمت 
از همديگر باز  ها براي اينكه اوق )نصف در سمت راست
به نام  دز وسيله اي درست كردنني نشوند و پراكنده نشوند

ها  وسيله اي كه نوك اوق ،18"اوق باشي"يا  17"اوق اوجي"
. شود ن قرار مي دادند تا مانع خرابي نوك آنهارا داخل آ

 .شتر قرار مي دادند ) كوهان(توينوك را هم در قسمت بااليي

  

   لوازم داخل اوي

همچون خود اوي بسيار ساده بوده  لوازم داخل اوي نيز 
 وسايلانتخاب تركمن هاي كوچ نشين همواره در . است

. ا را در نظر داشته اند حمل و نقل آنه زندگي خود ، سهولت
داخل آن پي  آالچيق مي توان به سادگي زندگي با ورود به

هر كدام به ترتيب و مواد غذايي  تمامي وسايل زندگي. برد
زير اندازها نمدي . قرار گرفته اند خاصي در جايي مخصوص

هاي بافته شده به دست زنان توانا و  فرشهستند و يا 
كه در اطراف  به نمد يا فرشي. دنمي باش تركمن هنرمند

  ١٩"اجوق باشي  "محل بر افروختن آتش قرار مي گيرد 
  مي گيرد  قرار ميانياجوق باشي در قسمت . گفته مي شود

شكل ك در ورودي نزديدر قسمت شكل مستطيل دارد و و 
برش خورده براي  آن طوري است كه قسمتي از آن بصورت

تعدادي نمد و قاليچه . محل آتش افروختن درست شده است
را در كناري از آن مي توان  )و لوله شده(  ي جمع شده

به  اوي، مشاهده كرد كه از آنها در مواقع ورود مهمان به
  . پهن مي كنند زير پايش  احترام وي

 گاهي قطعه چوبي به طول يك متر را روي دو شاخ
گذارند و از آن به عنوان جا لباسي  هاي تاريمها مي

كنند و لباسهاي خود را روي آن مي استفاده مي 
از دو  طناب  .مي نامند ٢٠"سيريق  "اندازند كه آن را 

ها  به دو سمت اوي و به اوق كه با فاصله از همهم بلند 
نمك سود  گوشت ها و ويختن براي آ ،شده انده بست

   .استفاده مي كنند آنها كردن 

                                                 
17 Ug ujı  
18 Ug başı   
19 Ojog başı 
20 Sırıg    
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، اوق  24، ايگ سليك 23چوال ،  22،چِلك  21قوروما 
، دوب   29،الك 28، تاباق  27، بدره  26،داراق 25ي لو

،  33، كچ هاالت  32، ال بقچه 31، چمچه 30ترب
،   37، قارا قازان  36،  تاغان  35،  چمچه توربو 34قيرقليق
، چلك   41، چي نك  40، چاناق  39پانار،    38كپ گير
وسايلي  ،  45، ارتماق  44، كنوك 43، تاقير چك42مارداق

   .داخل و يا همراه اوي  وجود دارد هستند كه اكثرا  در
ي در گهواره نيز در صورتي كه نوزاد 46ساالنچاق

دو عدد طناب با بستن   خانه باشد بصورت بسيار ساده
گليمي در وسط آن  به اوقها  و گذاشتني از دو طرف او

دو طناب فاصله اي اين براي اينكه بين  .آماده مي كنند
 يين تشك دو عددچوب در قسمت باال و پا ،ايجاد شود

  . قرار مي دهند
  

  آق اوي ، قارا اوي

به آالچيقي كه نمد آن از پشم سفيد است  47آق اوي
رنگ  نيز به خانه اي كهرا  48گفته مي شود و قارا اوي

 .مدهاي آن سياه باشد مي گويندن

                                                 
21 Guromo  
22 Çelek    
23 Çual  
24 Ig selık 
25 Ok lowı 
26 Darag    
27 Bedre  
28 Tabak  
29 Elek  
30 Dub  turub 
31 Çemçe  
32 El bukço 
33 Keç halat   
34 Gırglıg  
35 Çemçe torbo 
36 Thgan  
37 Gara gazan 
38 Kep gır 
39 Panar    
40 Çanag  
41 Çaynek  
42 Çelek mardag   
43 Tagır Çek 
44 Kunnuk  
45 Artmag  
46 Sallançag  
47 Ag  öy 
48 Gara öy 

آق اوي ها اكثرا در بين قوم متعلق به خانواده هايي 
بوده كه از نظر مادي وضعيت بهتري داشتند به همين 
خاطر از پشم گوسفنداني كه رنگ پشم آنها سفيد بوده 

يت بيشتري نيز برخوردار استفاده مي كردند و از مرغوب
لق به افراد معمولي قوم متعقارا اوي ها نيز  .مي باشند
  . بوده است

نوع ديگري از اوي نيز در بين تركمنها استفاده مي 
اين اوي را در زماني كه   ٤٩"گت تيكمه "شد به اسم 

راي چرا مجبور بودند هر روز به مكان هايشان را ب دام
ينكه به خاطر ا. مختلف ببرند استفاده مي كردندهاي 

اده نمي شود كار حمل و در ساختمان آن از تاريم استف
از آن به عنوان  بر پا كردن آن نيز راحت است و نقل و

  . آالچيق سيار استفاده مي شود 
ده از گوت در بين افراد فقير و بي بضاعت نيز استفا

و در بعضي مواقع از آن به  تيكمه رواج داشته است
  .ه مي شده استعنوان آغل بره ها نيز استفاد

  

  مورد اويآداب و رسوم در 

ها رسم است كه پس از برپا كردن  در بين تركمن
اسكلت اوي به قسمت بااليي آن يعني توينوك دو 
رشته طناب وصل مي كنند كه تا روي زمين ادامه دارد  

قسمت باالي  در . ناميده مي شود  ٥٠"توينوك يوپ"و 
طناب دستمالي مي بندند و در ميان آن قدري پول مي 

پرش سعي مي كنند دستمال پول را گذارند، جوانان با 
وقتي . بدست آورند نام دارد  ٥١"بايليق"كه اصطالحا 

كه اوي برپا گرديد صاحب خانه با قرباني كردن 
گوسفندي و پخت غذاي مخصوص به نام 

خصي در چنانچه ش. ت مي دهد ضياف ٥٢"چكديرمه"
روز محل اوي  ، باز ماندگانش  پس از سهاوي فوت كند 
در گذشته نه چندان دور ، رسم بر . هندرا تغيير مي د

  .آن بوده كه باز ماندگانش از آن منطقه كوچ مي كردند
  

  رد رصد خانه اي اوي تركمنكارك

                                                 
49 Got tikme 
50 Tüynık yup 
51 Baylıg   
52 Çekdırme  
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تركمن به قدري دقيق و حساب ساختمان آالچيق 
نشان از اوج دقت و ارزش  كه طراحي شده است شده

 .زمان در زندگي اين قوم مي باشد

در اين ساختمان ،جهت و كار رفته ه تعداد قطعات ب
داشتن حالت نيم كره اي  آالچيق، سمت بر پا كردن

 ساختمان كه شكل رصد خانه را دارد دليلي بر اين ادعا

بشكل  ساختمان رصد خانه هاي امروزي نيز. (مي باشد
 )نيم كره طراحي مي شود

فصل بودن  چهار  نشان ها بودن تاريم تكهچهار 
ها و تنظيم آنها  اوق بودن عدد 60 تعداد . استسال 

 .روزهاي سال را نشان مي دهد درجه نيز 6 به مقدار

در زمان بر پا كردن آالچيق سمت آن دقيقا به 
مشخص  ،وسيله دره جهت ب. سمت جنوب بايد باشد

سمت جنوب ه بايد ب مي شود يعني جهت در حتما
 .باشد

ديده مي شود در فصل بهار  1نموداربه شكلي كه در 
قسمتي كه دو عدد تاريم به هم  از خورشيد درست

درست در قسمت مقابل  وصل مي شود طلوع مي كند و
به تدريج كه به  .زاويه غروب مي كند در همان و

نزديكتر مي شويم طلوع و غروب خورشيد به  تابستان
   .سمت شمال ادامه مي يابد

  

  
  
  
  

  
  

  
  

مسافت ممكن را درمدت سه ماه خورشيد بيشترين 
 طلوع و غروب ي ترين نقطه طي مي كندو به شمالي

 كه در اين مدت طي كرده است به فاصله اي .مي رسد
 يعني در هر ،عدد از شبكه هاي يك تاريم مي رسد پنج

 كند و در اين فاصله روز يك شبكه را طي مي هجده

اولين طلوع تير ماه طلوع و  بين اولين طلوع فروردين تا
ل از او .درجه تغيير مسير مي دهد سي خورشيدغروب 

جنوب  باره به سمتتير ماه طلوع و غروب خورشيد دو
ترين روز  اول تير ماه طوالني. تغيير مسير مي دهد

سال و كوتاهترين شب سال را شاهد خواهيم 
  )2نمودار(.بود

در اول مهر ماه طلوع و غروب خورشيد به مياني 
ين بار به سمت جنوب و ا رسد ترين نقطه آالچيق مي

به  روز نود ادامه مسير مي دهد و اين بار نيز پس از
غروب  نهايي ترين قسمت جنوبي كه خورشيد طلوع و

درجه به سمت  سي اين بار خورشيد .مي كند مي رسد
از آخرين روز بهار تا . جنوب تغيير مسير داده است

درجه مسير خود را  شصت آخرين روز پاييز خورشيد
شب يلدا نيز آخرين و طوالني ترين . دده تغيير مي

پس از  .آخرين شب فصل پاييز است شب سال درست
تر مي  ها كوتاه روزها بيشتر و شب طول وررآن به م

  )3نمودار(.شوند
  

2نمودار   

1نمودار  



 13 

  
  

  
  

  
 

  
  

ماه دوباره خورشيد به سمت شمال بر  ديدر اول 
  . مي گردد

م تركمن با دقت را قواين معلومات بسيار ارزشمند 
طلوع و غروب  هاي تجهل، در تغيير فصول سا

، كوتاه و طوالني شدن شب و روز توانسته اند خورشيد
با در نظر گرفتن اين تغييرات و شرايط  كسب نمايند و

بوده  زندگي خودشان كه همان كوچ نشيني و دامداري
است توانسته اند خانه اي بسيار دقيق و حساب شده را 

در اسرع وقت خانه را  و بسازند تا بتوانندكنند  طراحي
بر پا كنند و هر وقت هم خواستند همان خانه را جمع 

شتر به هر كجا كه كوچ كردند ببرند  دو كرده و توسط
 چنينهم .همان خانه سكونت گزينند دوباره در و

غروب و  بتوانند به سادگي با دقت در مسير طلوع و
 . آگاه باشند دزماني خو موقعيتاز تابش نور خورشيد 

 

 
  نتيجه گيري

در اين جستار با معرفي اوي تركمن و اجزاي تشكيل 
دهنده آن به همراه وسايل مورد استفاده درون اوي به 
اين امر اشاره شد كه تركمن هاي كوچ نشين در طي 
سال ها زندگي در صحرا و شرايط مختلف آب و هوايي 

يافته اند كه در ساخت منزلگاه خويش به طرحي دست 
ترين نوع منازل سيار  مي توان اذعان كرد يكي از كامل

  .بوده است
اين منزلگاه هم از لحاظ حمل و نقل و هم از لحاظ 
برپايي و برچيدن از نمونه هايي مي باشد كه سهولت و 

اوي دايره شكل تركمن . سرعت كار را در نظر گرفته اند
نبد ن و گبا سقفي گنبدي را مي توان نمادي از كيها

اوي تركمني دايره شكل است و هنگام  .آسمان دانست
نشستن اعضا در اين دايره جاي باال و پايين وجود ندارد 

در دوره اي  .و همه در يك مرتبه جاي مي گيرند
اي رصد طوالني تركمن ها آموختند تا از اوي خويش بر

و ساعت روز استفاده  مكان ستارگان و تعيين جهت
و رشد و وفات يك تركمن بوده  تولد اوي مكان. كنند
اكثر صنايع دستي موجود تركمن ها نيز به نوعي . است

با اوي در ارتباط بوده است از جمله قاليبافي و 
  . نمدمالي

  

  :معني برخي اصطالحات تركمني 

  توبره وسايل تهيه نان= ايگ سليك 
  وسيله پهن كردن چانه خمير= وي اق ا

  پشموسييله شانه كردن = داراق 
  سطل آب= بدره 
  بشقاب= تاباق 

  توبره وسايل خياطي=دوب ترپ 
  قاشق چوبي= چمچه 

  كيسه وسايل آرايش زنانه= ال بقچه 
  كيسه وسايل پشم چيني= كچ هاالت 

  توبره وسايل آشپزي= چمچه ترپ 
  وسيله پشم چيني= قيرقيليق 

  سه پايه اجاق = تاقان 
  ديگ چدني پخت غذا= قارا قازان 

3نمودار   

4نمودار  
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  طاس= چاناق
  قوري چيني= چي نك 

  ظرف برداشتن آب=چلك مارداق 
  وسيله كره گيري= يايق 

جوال قاليچ اي كهدختر از خانه پدر به = ارتماق 
  خانه بخت مي برد

  نگهداري آب ، دوغ ،كره  و  مشك وسيله= تاقيرچك 
...  

  : با نگاه به.
بيگدلي ، محمدرضا ، تركمن هاي ايران ،   - 1

   1365، تهران ، انتشارات پاسارگاد 
پوركريم ، هوشنگ ، تركمانان دهكده قوشه تپه ،  -2

  )  49ارديبهشت (  91، ش  8مجله هنر و مردم ، دوره 
پوركريم ، هوشنگ ، تركمن هاي ايران ، مجله  -3

(  64و  42،  41، ش  6 -4، دوره  1346هنر و مردم ، 
  )46بهمن  – 45و فروردين  44اسفند 
سيد علي اصغر ، آالچيق تركمن ، شريعت زاده ،  -4

، ميراث » دفتر اول « مجموعه مقاالت مردم شناسي 
  1366فرهنگي ، 

كسراييان ، نصراهللا ، تركمن هاي ايران ،  - 5
  1370انتشارات نگار ، تهران 

كنعاني ، محمد امين ،  تركمن هاي ايران ،  - 6
  1379، تابستان  4فصلنامه مطالعات ملي ، شماره 

، امين ، تاريخ سياسي و اجتماعي تركمن  گلي – 7
  1366ها ، نشر علم ، تهران ، زمستان 

لوگاشوا ، بي بي رابعه ، تركمنهاي ايران ،  - 8
ترجمه يسروس ايزدي ، حسين تحويلي ، انتشارات 

   1359شباهنگ ، تهران 
  

  :اويرمنابع تص

شريعت زاده ، سيد علي :  11تا  1شكل هاي  -  1
تركمن ، مجموعه مقاالت مردم شناسي اصغر ، آالچيق 

  1366، ميراث فرهنگي ، » دفتر اول « 
جمال الدين توماج نيا و تيمور :  7تا  1تصاوير  - 2

  1386پايدار ، بهار و تابستان 
  از تيمور پايدار 4تا  1نمودار هاي  -  3
  


