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 بخش چهارم

 تاتارها
 

اند ها در کدام مقطع زمانی کنترل این منطقه را در دست گرفته در مورد این که ترک      

ای ترک به  هه ترین فرضیه از آمدن گروقبول مدرک صحیحی در دست نیست اما قابل

ا از جهت  هه وید. این گروگمی مناطق غربی دریای مازندران پیش از میالد مسیح سخن 

اند و این نکته در  های رود ولگا وارد شده غرب دریای مازندران و از اطراف استپ شمال

های قدیمی ایرانیان بازگو شده است. در مورد اقوام گوناگونی که در سالیان بعد  داستان 

اند، با توجه به منابع و مؤاخذ معتبر و آداب و رسوم مردم، باید از منطقه شده وارد این 

نند، نام برد. این مردمان بدون شک از  کمی تاتارها که اکنون در فراسوی قفقاز زندگی 

ها از زمان  اند. ترک آذربایجان و سواحل شرقی دریای مازندران به این منطقه کوچ کرده

ا ابتدا هه اند. این گرووچک و به دفعات به این منطقه کوچ نموده ای کهه در گرو ١سلجوقیان

صورت دائمی اسکان    گذاری روستاهائی بهردند و بعدها با پایه کمیایالتی زندگی    شکل  به

ای قدیمی، مردم این ناحیه با هم مبارزات فراوانی ههای قلعهه یافتند. با توجه به بازماند

نوزدهم تمامی قبایل و اهالی منطقه را سرکوب کرده،  بتدای قرنها در اد. اما روسانهداشت

 اقوام فراسوی قفقاز را سر جای خود نشانده و به مبارزات داخلی آنها پایان دادند.

ای قفقاز،  هه نند. این منطقه از شمال به کوکمیتاتارها در مناطق شرقی قفقاز زندگی      

و لنکران و از شرق به دریای مازندران از غرب به تفلیس و ایروان، از جنوب به ارس 

اند که اغلب در اطراف شود. قبایل منفرد مانند جزایری در این منطقه پراکنده محدود می

زندگی   ٣، دربند و باکو اسکان دارند اما بیشتر آنها بین شماخی و نوخا2شهرهای آخالزیخ

 نند. کمی

باشد. حالت چهرۀ آنها خشن به  میجثۀ تاتارها نسبتأ بزرگ است و حالت سر آنها گرد       

رسد اما در مجموع چهرۀ زیبا و دلنشینی دارند. این نکته بیشتر در چهرۀ زنان  نظر می

 های بادامی آنها تیره رنگ است. . فرم صورت آنها دراز و چشممشخص استزیبای آنها  
غربی از جمله ایران آسیایهای بزرگی از م بر بخش ١2و  ١١یا سالجقه نام دودمانی است که در قرن . ١

ه ق در نیشابور  ۴2۹د. رکن الدین طغرل با خواندن خطبه به نام خود در شوال کردنمیکنونی فرمانروایی 

 ه ق درگذشت.  ۵۵2اعالم شاهی کرد و آخرین آنها سلطان سنجر فرزند ملکشاه سلجوقی بود که در سال 

2 .Achalzich ٣ .Nocha 
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ای آنها سرخ و رنگ پوست آنها  هه ها و گونباشد. لبی می رنگ مو و ابروهای آنها مشک

تابد. حالت چهرۀ  آنها نمی سر دارند و نور خورشید به روشن است زیرا دائمأ چادر به 

این مشخصه کمک فراوانی   ریش و سبیل آنها به  و است ها چنانکه گفته شد خشن مرد

دارند و مانند ایرانیان موی سر خود را ای پهن و درازی هه های کلفت، چانند. لب کمی

حتی در داخل   ،هایشان پرپشت است. آنها هموارهتراشند اما ریش توپی آنها تا کنار گوش می

نند. در مجموع  کمیهای خود را با حنا رنگ  کاله به سر دارند. کف دست، پا و ناخن   ،خانه

 . استهای آنها شاد و الوان عاشق تزئینات بوده و رنگ لباس

نند اما ثروتمندان آنها چند زن دارند. منازل آنها  کمی تاتارها معموأل یک همسر اختیار        

د که رو به سمت حیاط  نا ایوانی دارهه . اکثر خاناستکوچک و یک طبقه با سقف صاف 

ای آنها معموأل سه اطاق دارد. زنان آنها اجازه ندارند در هه شود. خانمی ساخته و باغچه 

مفروش    اطاقها مبلمانی ندارند اما کفبیگانه حضور دارد وارد شوند. اطاقیک    اطاقی که

ها آن را جمع کرده در نند و صبح کمیها رختخواب خود را برای خوابیدن پهن  است. شب 

صندوقی   ای را در داخلقیمت مانند اشیاء نقره دهند. لوازم گرانای از اطاق قرار میگوشه 

ائی دارد که چینی آالت، لیوان،  ههدور تا دور اطاق طاقچ نند. کمیدر اطاق نگهداری 

 دهند.سماور و سایر لوازم ضروری روزمره را در آنها جای می

تاتارها بسیار مؤدب هستند. هرگاه میهمانی وارد شود با چای، میوه و تنباکو پذیرائی       

ی خود در هانند اگرچه میهمان فقط برای مدت کوتاهی آمده باشد. من در گردشکمی

جزیرۀ آبشوران احتیاج به برداشتن غذا با خود نداشتم زیرا تاتارها دائمأ مرا میهمان  شبه 

ه یک غیرمسلمان به آن دست زده باشد، استفاده  ک میردند. اما آنها از لیوان و یا لوازکمی

خود   هائی که من حضور داشتم آنها سفره و غذاینند. به این دلیل در تمامی میهمانیکمین

مهربانی رفتار   و من بشقاب و لیوان خود را داشتم. همانگونه که تاتارها با دوستان خود به 

ترین اتفاقی باعث جنگ و  باشند. کوچک نند در مورد دشمنان خود بسیار سختگیر می کمی

شود. هرگاه شخصی با همسر یک تاتار صحبت کند این برای آغاز جنگ کافی  دعوا می 

شود. در باالخانی اتفاق افتاده که قطرات نفت دکلی که  گاهی منجر به قتل می است که حتی  

ص  ا شخابا باد به زمین همسایه رفته باعث آغاز جنگ شده و در بعضی موارد با کشته شدن  

برد را آغاز   های دیگر دستها، ارامنه یا اقلیت است. پس از تاریکی شب، روس   پایان یافته 

راحتی  روی آن وجود دارد تا خون مقتول به  دو شیار به  دارند که نند. اغلب چاقوئی کمی

فرو  سینۀ طرف  دهد بلکه چاقو را درمستقیمأ قلب را هدف قرار نمی ،شود. قاتل خارج

 ند. کمیکرده و آن را با چرخشی خارج  

نند. تجار  کمیمعاش ا و مزارع امرارهه و فروش و نگهداری از خان تاتارها با خرید       

ر که بسیار فهمیده و با هوش هستند کاالهای تجاری را از روسیه وارد و فرش ایرانی، تاتا

نند. اما کار عمدۀ روستائیان، کشاورزی و دامداری کمیآنجا صادر    دستی و میوه بهصنایع 

داری باشد و انگور و هندوانه از مهمترین محصوالت آنهاست. گروهی در کار گلهمی

   بوقلمون مرغ،  اندازه بزرگ است. گذشته از آن از  ای آنها بی هه . گل هستندگوسفندان دم چرب  
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 نند. کمیمرغابی هم نگهداری  و

من در طول اقامت بلند مدت خود در باکو با رفت و آمد با تاتارها با آداب و رسوم        

کت داشتم که شرح آن  در مراسم نامزدی و عقد و ازدواج یک تاتار شر  حتیآنها آشنا شدم.  

شود شخصأ از او تقاضای  نم. وقتی یک تاتار جوان، عاشق دختری میکمیرا در زیر بیان  

نماید. مادر به منزل دختر رفته و  ند بلکه این کار را به مادر خود واگذار میکمیازدواج ن

ر و یک  ذارد. اگر موافقتی حاصل شود او یک انگشتگمی  موضوع را با آنها در میان 

دهد. مطابق رسوم، این دستمال را از میان حلقه عبور داده و آن ال به دختر هدیه می مدست

زنند. این نشانۀ موافقت خانوادۀ عروس با این درخواست است و از همان روز  را گره می

بیند. یک هفته  شود اما داماد تا پس از مراسم عروسی دختر را نمی او متعلق به پسر می 

نمایند. در  از نامزدی، خانوادۀ داماد جشنی برگزار کرده و تمامی فامیل را دعوت میبعد 

شود. این جشن  های دیگر داده میاین مراسم، چای، شیرینی، کباب شیشلیک و خوردنی

روند اما داماد آنها  جمعی به منزل عروس می خیلی طوالنی نیست. در خاتمه میهمانان دسته 

پدر عروس در حضور تمامی میهمانان در مورد موافقت او با این   ند. ازکمیرا همراهی ن

شود  حلقۀ طالی دیگری به عروس هدیه می ،شود. پس از جواب مثبت ویپیوند سؤال می

رسد و میهمانان باقیماندۀ  پایان می   . آنگاه میهمانی بهاست شدن این پیوند    که این نشانۀ نهائی

خانواده از این شیرینی  برند تا تمامی اعضاء  منزل می  شیرینی را بین خود تقسیم کرده و به

 مزه کنند. 

در آخرین تعطیالت پیش از روز عروسی، خانواده، به ویژه شخص داماد باید هدایائی        

  ،شود. چندی پیش از عروسیبه عروس بدهند که معموأل از لباس و زیور آالت تشکیل می

ند. زنان  کمیرای منزل جدید خود خریداری  داماد پارچه، لباس، چینی آالت و لوازم منزل ب

دوزند. زمانی که تمام مقدمات  ا لباس می هه فامیل داماد در منزل او جمع شده و از پارچ

سال فامیل را با یک آینه  انجام شد و منزل جدید آماده گشت خانوادۀ داماد یکی از زنان میان 

هائی به روی سر  دایا را در سینیه  هفرستد. کودکان زیادی ک منزل عروس می و هدایائی به 

ائی هه نند. این گروه در بین راه توقف کرده و ترانکمینمایند، وی را همراهی  خود حمل می 

منزل عروس، خود عروس از درب منزل خارج شده، به آنها  خوانند. با رسیدن گروه به می

رقص و   شوند و مدتی بهیرد. همه وارد منزل عروس میگمی خوش آمد گفته و هدایا را 

اده و سایرین دور د جایاطاق  پردازند. آنگاه خانم نماینده را در بهترین محلپایکوبی می 

هد. عروس دمی نشان دختر  رج کرده و بهزنند. او آینه را از کیسۀ زیبائی خااو حلقه می

شود. ها پیش آورده میسینی  نهد. آنگاه یکی ازکناری می  کردن در آینه آن را به   پس از نگاه

فریاد "خدا  ، های این سینی یکی پس از دیگری نشان داده شده و زنانا و لباس هه پارچ

حضار   یکی یکی با فریادهای شادی بهها دهند. سپس محتوای سینیمبارک کند" سر می

  ههائی قرار دارد و بشود. سینی آخر مملو از شیرینیجات است که در بشقاب داده می  نشان

 یرد.گمی ردد. هنگام اتمام مراسم مجددأ رقص و پایکوبی انجام گمی مه تعارف ه

 ر  زمانی که داماد روز عروسی را مشخص کرد خود او شخصأ این مطلب را به پد      
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دهد بلکه از یکی از برادران و خواهران خود و یا مردی از فامیل اطالع نمی خود

عروس و   ،عروسی آگاه کند. روز عقد ند تا پدر را از روز انجام مراسمکمیدرخواست 

روز داماد  روند. معموأل در این مراه عموی داماد و دائی عروس نزد مال میه ه داماد ب

ند که عروس خانم به چند سکه بسنده  کمیدهد. مال سؤال هدیه می طالئی به عروس  سکۀ

ند. سپس  کمیای یادداشت عدد و آن را در ورقه 2٠شود مثأل ند و در پاسخ گفته می کمی

ند که آیا حاضرند با هم پیوند زناشوئی ببندند؟ بعد از کمیمال از عروس و داماد سؤال 

شود. تمامی هدایا  و مادرشان در همان ورقه ثبت می   نام آنها و پدر  ،داماد  و  تصدیق عروس

 شود.و لوازم منزل جدید داماد هم در آن ورقه نوشته می 

ها را انجام  و مال دعوت   شدهروز پیش از عروسی نام میهمانان در منزل داماد نوشته        

باشد و فقط  شد. عصر روز اول، جشن داماد میکمیدهد. جشن عروسی سه روز طول  می

نند. مراسم روز دوم مخصوص بزرگان  کمی فامیل و دوستان او در این مراسم شرکت    افراد

 ،نمایند. در مراسم روز اولر کدام مبلغی به عنوان هدیه پرداخت میه هباشد ک فامیل می

شود که فقط زنان حضور دارند و به رقص و  در خانۀ عروس هم مراسمی برگزار می

برند. در طول ن و اهل فامیل، عروس را به حمام می پردازند. روز دوم دوستاشادی می

خوانند. همزمان در منزل  کن حمام، زنان شادی کرده و آواز میمدت استحمام در رخت 

مراه یک  ه ه شند و عروس پس از مراجعت از حمام ب کمیای در وسط اطاق عروس پرده

دیگر پرده، زنان به رقص و  نشیند. در سمت یا دو نفر از فامیل در یک طرف پرده می

  پرده به کناری زده شده و عروس ،شوند. پس از خاتمۀ رقص و موسیقی آواز مشغول می

  ه در روزهای قبل آینه آورده بود دست و پای ک می پیوندد. خانجمع میهمانان می  خانم به 

ند. غروب روز سوم  کمیبندد و بابت آن هدیه و یا مقدار پولی دریافت عروس را حنا می

نند اما خود داماد نباید در منزل باشد.  کمیعروسی، زنان فامیل داماد در منزل او اجتماع 

رود. هنگام استحمام داماد هم دوستان  مراه مردان فامیل و دوستان خود به حمام میه  هاو ب

رآن مجید  شوند و مال آیاتی از قکن به جشن و پایکوبی مشغول میو مردان فامیل در رخت

  ند. گروه به سمت منزلکمی های نو و زیبائی به تن خواند. پس از استحمام، داماد لباس می

شب اشخاصی برای آوردن  ١2نماید. ساعت کرده و در آنجا اجتماع می  داماد حرکت

روند. آنها پس از ورود به منزل عروس از پدر و مادر  عروس خانم به منزل عروس می 

سمت منزل جدید   سالی که آینه آورده بود بهمراه عروس و زن میان ه ه و ب  او تشکر کرده

گروه را همراهی کرده و راه  ،. دستۀ موسیقی و چند تن با مشعلنمایندمی عروس حرکت 

ای در وسط اطاق کشیده شده و عروس  ند. در اطاق خواب منزل جدید پردهکنرا روشن می

سال پرده نشیند. داماد پس از خواندن دعائی با تذکر زن میان با حجاب کامل پشت پرده می

دست او را در دست گرفته و به او خوش   رود. سپسمیرا باال زده، به نزدیک عروس 

وید.  گمیای سخن ن و او کلمه است وید. چهرۀ عروس در طی این مراسم پوشیده گمیآمد 

اکت است. داماد حلقۀ طال و چند سکۀ  دهد اما عروس کماکان سای به عروس می داماد هدیه

 زند و برای دهد تا او به سخن آید. سپس داماد تور عروس را باال می دیگر به عروس می 
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 بیند. اولین بار صورت عروس را می

این مختصری از مراسم عروسی تاتارها بود که من از یکی از اهالی باالخانی که        

و کوچکی، ریخت و پاش این مراسم بسته به  خود جدیدأ عروسی کرده بود، شنیدم. بزرگی  

تواند متفاوت  دارائی داماد، روستای محل زندگی آنها و شرایط خانوادگی او دارد و می

 باشد. 

ند که زمان  کمیمراسم خاکسپاری تاتارها به شرح زیر است. زمانی که بیمار احساس        

د تا او وصیت خود را  ند مالئی بر بالین او حاضر شوکمیمرگ او فرا رسیده، درخواست  

شد دعاهائی از قرآن مجید  کمیهای خود را بیان کند. مال تا زمانی که بیمار آخرین نفس

شود.  خواند. سپس جسد با دقت کامل شسته شده در سه تکه پارچۀ سفید پوشانده می می

ه  بندند. همان روز ب های او در کنار بدن قرار داده شده و نواری به پیشانی او می دست

آید. مال  شود و از آنها با چای و شیرینی پذیرائی به عمل می اطرافیان وی خبر داده می

دهد. آنگاه جسد به گورستان برده شده در درون قبری به  کماکان به خواندن دعا ادامه می 

چینی شده اما کف آن خاک است. صورت  شود. دیوارهای قبر آجرفوت دفن می  ٣عمق 

دهند. مردان فامیل و تعدادی زن با حجاب هم در کرده به سمت مکه قرار میمرده را باز 

ای بایستند. پس از خواندن دعاهائی  ها باید در فاصله نند ولی زنکمی این مراسم شرکت 

ریزند. قطعه  روی جسد را با آجر یا تکه سنگ بزرگی پوشانیده و به روی آن خاک می 

دهند. نام، سن، شغل، روز  ی به روی قبر قرار میصورت عمود  سنگ نسبتأ بزرگی را به

های آن دنیا  فوت متوفی و آیاتی از قرآن که گویای گذرا بودن این جهان و ابدی بودن لذت

باشد به روی سنگ قبر نوشته شده است. یک هفته پس از فوت، افراد فامیل در خانۀ  می

رسد. اطرافیان وی ری به پایان می روز بعد با مراسمی عزادا ۴٠نند. کمی متوفی اجتماع 

مدت یک   خوانند. گروهی به سال هر هفته بر سر گور او حاضر شده و دعا می  ٣به مدت 

مراسم هرچه زودتر خاتمه    ا این ههدهند اما در بعضی از خانوادمراسم را انجام می   سال این

 یابد. می

من در مدت اقامت   ن تاتارها کهدر خاتمۀ این فصل در نظر دارم اندکی در مورد زبا     

کتاب در مورد زبان تاتارها   اگر چه این  . ه آن آشنائی پیدا کردم سخن بگویمخود در باکو ب 

 نم.کمی های ترکستان مقایسه من فقط ارتباط آن را با سایر زبان  اما نیست

  مسافت، عالیق باشند زبان آنها هم ترکی است. اما بعد از آنجائیکه تاتارها ترک می      

سیاسی و شرایط زیست محیطی آنها باعث شده این دو زبان در طول ایام اختالفاتی با هم  

پیدا کنند. گروهی از اهالی عثمانی به سمت غرب کوچ کرده، به نزدیکی فرهنگ اروپائی  

اند و زبان و آداب و رسوم آنها از فرهنگ اروپائی تأثیراتی پذیرفته است. اما تنها  رسیده

اند، ورود چند لغت روسی است که  ییرات زبان تاتارها که از دایرۀ تمدن به دور مانده تغ

مخصوصأ نام وسایل آشپزخانه، اسلحه   ،ها به این منطقه انجام یافتهپس از دستیازی روس

ها وارد زبان آنها شده است.  و اشیاء دیگر که از طریق تجارت و رفت و آمد با روس

بان ترکی و تاتاری پیشرفته بودن زبان ترکی، لغات فراوان و قوائد مهمترین اختالف دو ز
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یک ترک اهل استانبول و یک تاتار اهل  ،مشخص دستور زبان آن است. اما در عمل

نند که برای تاتارها  کمیها از کلماتی استفاده فهمند اما ترک آبشوران همدیگر را می

م شدمی ذراندم و موفق گمی ود را در ترکیه ناآشناست. خود من با زبان تاتاری امورات خ 

ردند که معنی آن برای من نامفهوم  کمی ها از لغاتی استفاده ترک  البته با آنها صحبت کنم. 

 نند. کمی م که در مورد چه موضوعی صحبت شدمیبود اما در مجموع متوجه  


