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تاریخ دریافت  1399/11/4تاریخ پذیرش 1400/6/3
چکیده

بررسی شمنیسم به عنوان کهن ترین غالب دینی در میان ترکمن ها و تلفیق آن با تصوف اسالمی بخشی از
مباحث این پژوهش را به خود اختصاص می دهد .با مطالعه بقایای آیین های شمنی سیر تطور تاریخی نظام
اعتقادی اقوام ترکمن مورد بررسی قرار گرفت .دین و آیین شمنیسم به عنوان نظام غالب دینی ،اجتماعی و
سیاسی اوغوزها (ترکمن ها) پیش از گرویدن آن ها به اسالم بوده است.چنانچه بسیاری از اعتقادات وآیین های
اقوام ترکمن ریشه در باورهای کهن دینی و ابتدایی مانند اعتقاد به سحر ،جادو و تسلط ارواح به انسان ها و به
طور کل ی در شمنیسم دارد .با وجود پذیرش اسالم از سده های پیش تاکنون امروزه نیز نشانه های شمنیستی در
مراسم آیینی آن ها متجلی است.پرشش اساسی این پژوهش آن است سیر تطور آیین پرخوانی به عنوان بازمانده
آیین شمنیسم در بین ترکمن های اوغوز چگونه بوده است؟ آنچه که امروزه از آن به عنوان آیین پرخوانی یاد می
شود در ادیان کهن اقوام ترکمن و نیز شمن ها در نظام سیاسی و اجتماعی اوغوزها چه جایگاهی داشته اند؟در
این پژوهش با رویکرد تاریخی به آیین ها وباورهای شمنی در ادیان ابتدایی اوغوزها و نیز به جایگاه شمن ها در
تاریخ باستانی آن ها پر داخته شد و در نهایت با بررسی تاریخ قومی ترکمن ها (اوغوزها)به بقایای آیین های
شمنی تحت عنوان آیین پرخوانی در یافته های میدانی تحقیق پرداختیم.
واژگان کلیدی :انسانشناسی تاریخی ،شمنیسم ،اقوام ترکمن ،اوغوزها ،خلسه.
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مقدمه

نخستین نشانههای تمایل انسانها به اندیشههای عرفانی را میبایست در اندیشهها و
عقاید شمن ها جستجو کرد .بررسی تاریخ پیدایش یک عقیده و یا مذهب و تحلیل مبانی
عقیدتی همچون آیینهای است که اساس واقعی آن را نمایان میسازد.
برای اثبات این موضوع می توان به سفرهای روحانی شمنها اشاره نمود .شمنها در
ونزویال مدام از طریق اقیانوس به استرالیا سفر می کنند و همین عاملی برای گسترش افکار
روحانی و عرفانی شمنها است .خاستگاه عقاید شمنی در میان هندوها و گروههای سکایی
می توان در اندیشههای عرفانی آنها جستجو کرد آنها معتقدند بین زمین و آسمان روح
وجود دارد  .وظیفه شمن آن است طی یک سفر روحانی به کنترل امور بپردازد .این گونه
تفکرات در شمنیسم در جهت کسب حقایق و سلوک روحانی محسوب میشود.
میرچا الیاده بر این باور است ارتباط شمنها با نیروهای مرموزشان جنبه عرفانی دارد.
آن ها طی یک سفر معنوی در اندیشههای خویش بر جهان مادی تسلط مییابند .یک شمن
بر اساس یک باور فراگیر و تفکرات عرفانی خویش در عالم ماوراء سیر میکند.
او بر این باور است تحت مراقبت خدای خویش می تواند به دور دست ترین جای
جهان سفر کند .نیروهای روحانی متعالی در این سفر با او همراه میشوند .ارواح یاریگر
شم ن ارتباط او را بین دو جهان مادی و معنوی فراهم میسازند ،این سفرها در اندیشه-
های شمن جنبه معنوی دارند .تصور عرفانی در بین شمنهای ترک – تاتار وجود دارد بر
اساس آن ستارگان پنجرههای عالمند آنها پنجره هایی هستند که گاهی خدایان برای نگاه
کردن به زمین خیمه را باز میکنند .امروزه شمنهای قزاق به هنگام اجرای مراسم به
ستارگان خیره میشوند بر این باورند خدایان در ستارگان پنجرههایی گشودهاند که ارتباط
آنها را با عالم ماوراء الطبیعه فراهم می سازند
برخی از محققان بر این باورند که شمن اصطالحی است برآمده از فرهنگ بودایی که
به مرور زمان از طریق برهمنانی که پیش از ورود اسالم برای ترویج دین خویش به ایران
رفت و آمد داشته اند،وارد زبان فارسی شده است .اما برخی دیگر کلمه شمن را واژه ای
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دانسته که از سرمنه زبان سانسکریت به معنای زاهد و مرتاض اخد شده
است(.آشتیانی)89:1372،
در فرهنگ دهخدا نیز در ذیل واژه سمن تصریح شده است که این لغت از واژه سرمن)
 (Sermanسانسکریت مشتق شده و اصطالحی است که برای خطاب به روحانیان به
معنی کسی که خانه و کسان را ترک گوید و در خلوت به عبادت وریاضت گذارنده اطالق
میشود.
اما بسیاری از پژوهشگران واژه شمن را به معنای دقیق آن عمدتا پدیده ای دینی مربوط
به سیبری و آسیای مرکزی قلمداد

می کنند .این واژه از طریق زبان روسی واز شمن،

تونگوزی )( (Tongoziقبایلی که در سرزمین وسیعی واقع در شرق سیبری ساکنند) به ما
رسیده است.
به طور خالصه،شمنیسم را می توان ن وعی سحر و جادوی ابتدایی و روش بدوی
مداوای بیماران و تاثیرگذاری در حوادث به کمک اجنه و ارواح و موجودات غیر عادی
ذهنی دانست و هنوز هم در اقوامی که فرهنگ بدوی خود را حفظ کرده اند و یا در شرایط
ابتدایی به سر می برند،دیده می شوند(.همان ماخذ)89،
شمن ها در میان ق بایل خود به مداوا،سحروتسخیر ارواح می پرداختند.آن هادارای این
قدرت هستند که از جسم خود به در آیند وبه کمک روحی که حافظ او هستند به قلمرو
ارواح قدم می گذارند و در آنجا ارواحی را که موجب بیماری و شوم بختی فرد شده اند از
میان بردارند .مداوای روحی شمن ها متوجه رفع علت که همان ارواح خبیثه اند می
شود(.الیاده)147:1388:
شمنیسم مهمترین نطام دینی ترکمن هاست که به مثابه دین ابتدایی این اقوام،ساختار
اعتقادی آن ها را شکل داده است ،با وجود پذیرش دین اسالم از سده های پیش تاکنون
امروزه نیز نمادهای شمنی در آیین ها و مراسم قومی آن ها متجلی است.در نظام اعتقادی و
باورهای کهن دینی اقوام ترکمن ،عناصر کهن و ابتدایی همچون اعتقادی به ساحری و
جادو،تسلط ارواح بر انسان ها که به طور کلی شمنیسم نامیده می شود که ریشه در
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اعتقادات کهن و آنیمیستیک 1آن ها در گذشته های دور دارد .در این مقاله ابتدا به ساختار
ادیان ابتدایی ترکمن ها(اوغوزها) می پردازیم تا مبنای آیین های شمنی را دربین این اقوام
مطالعه نماییم.
روش گرد آوری مطالب از طریق مشاهده مشارکتی(مشاهده مستقیم) و کتابخانه ای با
بررسی اسناد و مطالعه منابع انجام یافته است .مواردی که به عنوان پیشینه این تحقیق مورد
مطالعه قرار گرفت،مربوط می شود به گردآوری اطالعاتی که آیین های شمنی اقوام ترکمن
را مورد بحث و بررسی قرار داده اند.این مقاله به بررسی ساختاراجتماعی-فرهنگی ادیان
کهن و ابتدایی اقوام ترکمن می پردازد سپس با مطالعه بقایای آیین های شمنی که در
فرهنگ کنونی آنها ریشه دوانده به تحلیل و بررسی این آیین می پردازیم.
روش تحقیق

یافته های این پژوهش با روش میدانی -اسنادی گردآوری شده است ابتدا از طریق
مصاحبه و مشاهده مستقیم و حضور در آیین شمنی ،پرخوانی اطالعات میدانی گردآوری
شد .بر اساس یافته های میدانی ،اسناد تاریخی از منابع مختلف در خصوص نظام شمنیسم
در بین ترکان اوغوز گردآوری شد و سیر تطور تاریخی باورها و اعتقادات شمنی در بین
آن ها مورد بررسی قرار گرفت .در این راستا موارد انسان شناسانه از قبیل نظام طبقه بندی
در بین شمنها در دوران باستان و نقش اجتماعی شمن ها با روش بررسی اسنادی و
مطالعه تطبیقی یافته ها با آیین های امروزی شمن های ترکمن به عنوان بقایا و بازمانده
شمنیسم سیر تطور این آیین بررسی شد .با روش اسنادی و میدانی ظهور مکاتب اعتقادی
مانند صوفیسم در بین ترکان اوغوز پس از گرویدن به اسالم و پیدایش مکتب درمانی
تحت عنوان صوفیسم و صوفی گرایی و مقایسه آن با شیوه مداوای شمنی سیر تطور آیین
های شمنی مورد پژوهش قرار گرفت.
پیشینه پژوهش

Animistic - 1
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در حوزه فرهنگ و آیین های ترکمنهای ایران ،پژوهش های متعددی انجام شده که به
برخی از آن ها اشاره میشود .کتاب ایرانیان ترکمن پژوهشی در مردم شناسی و جمعیت
شناسی ترکمن های ایران اثری از «اصغر عسکری خانقاه» و «محمد شریف کمالی» است.
در این کتاب به مهاجرت اقوام ترکمن ،سازمان اجتماعی ،ترکیب جمعیتی ،آداب و آیین
های مردم ترکمن مورد بررسی قرار گرفته است.
مولفان این اثر نقش «طوایف مقدس» که خود را اعقاب خلفای راشدین می دانند ،به
عنوان درمانگران بومی در جامعه ترکمن مورد بررسی قرار داده اند( ،عسکری خانقاه و
کمالی ،1374 ،ایرانیان ترکمن ،تهران ،اساطیر)
«والدیمیر منیورسکی» محقق روسی رساله خویش را درباره ترکمن ها با عنوان تاریخ
مختصر ترکمن ها در سال  1960منتشر کرد .مولف در این اثر تاریخ و فرهنگ مردم
ترکمن را مورد پژوهش قرارداده است .اوشمنیسم را به عنوان ادیان ابتدایی اقوام ترکمن
دانسته و بقایای آن را در آیین ها و مراسم این اقوام جستجو نموده است .نگارنده در ادامه
به سیر مهاجرت اقوام ترکمن و برخی از باورهای آن ها در دوران توتمیسم پرداخته است.
(مینورسکی )1960 ،ترکمن های یموت نام اثر دیگری است از «ویلیام آیرونز» انسان
شناس امریکایی او در این پژوهش ساختار قومی و سازمان اجتماعی ترکمنهای یموت را
مطالعه نموده و به ساختار قومی -طایفه ای اقوام ترکمن را پیش از یکجا نشینی از ابعاد
مختلف مورد بررسی قرار داده است .در صفحاتی از این اثر او نیز به نقش طوایف مقدس
در رفع نزاع در بین قبایل ترکمن و همچنین به نقش آن ها در شیوه مداوای بیماران به
صورت مختصراشاراتی شده است (آیرونز ،1386 ،ترکمن های یموت ،تهران ،افکار)
ترکمن های ایران اثر «لوگاشوا» درباره سیر مهاجرت و ادیان ابتدایی اوغوزها و
جغرافیای جمعیت ترکمن های جهان مطالبی ارائه نموده است (لوگاشوا ،1359 ،ترکمن
های ایران ،تهران ،شباهنگ)
تاریخ ترک های آسیای میانه یکی از مهمترین آثار درباره فرهنگ و تاریخ اقوام ترکمن
است نویسنده در ابتدا به ادیان ترکان اوغوز می پردازد و ادامه با مقایسه دو دوره تاریخی
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پیش و پس از اسالم تاریخ و فرهنگ اقوام ترکمن را مورد بررسی قرار می دهد

(بار

تولد ،1376 ،تاریخ ترک های آسیای میانه ،تهران ،علمی فرهنگی)
در سال های اخیر پژوهش های دامنه دار خانم دکتر منیژه مقصودی درباره درمان بومی
در میان زنان ترکمن از پژوهش های کلیدی در این حوزه است او با مشاهده مستقیم آیین
ها و مراسم درمانگری اقوام ترکمن مقاالتی را منتشر نموده است( .مقصودی ،1389 ،درمان
بومی در میان زنان ترکمن ،تهران ،نشریه زن و فرهنگ)
یافتههای پژوهش

در این پژوهش ابتدا با روش اسنادی موارد تاریخی از دیدگاه انسانشناسی تاریخی
نظیر پایگاه اجتماعی شمنها و نقش اجتماعی آن ها در بین حاکمان در تاریخ باستان
ترکان اوغوز مورد بررسی قرار گرفت .سیر تطور آئین شمنیسم در بین اوغوزها (ترکمنها)
در دو دوره پیش و پس از اسالم و شکل گیری نهضت ها و مکاتب اسالم و ظهور
صوفیسم به عنوان مکتبی در برابر شمنیسم تحت تاثیر قرار گرفتن شمنیسم از باورهای
اسالمی و صوفیسم مورد تحلیل و تبیین تاریخی قرار گرفت .در این بخش پذیرش دین
اسالم از سوی اوغوزها و پیدایش مکتب صوفیسم و نگرش آن نسبت به بیماری و تفاوت
دیدگاهها درباره عوامل زمینه ساز بیماری در دو مکتب صوفیسم و شمنیسم و تاریخ
فرهنگی اقوام ترکمن پس از پذیرش اسالم و تلفیق آئینهای شمنی با اسالمی مورد تحلیل
قرار گرفت .در نهایت با مطالعه میدانی بقایای باورها و اعتقادات شمنی آئین پرخوانی به
عنوان بازمانده آین شمنیسم به عنوان الگوی این پژوهش بررسی شد.
نتایج

با مطالعه جنبههای تاریخ اجتماعی شمنیسم در ادوار باستان در بین ترکان اوغوز
(ترکمنها) و جایگاه شمنها در دین باستانی ترکمنها ،شمنهای دوران کهن نقش
متفاوتی همچون نقش رهبری قبایل ،روحانیت ،درمانگری را بر عهده داشتند .شمنها در
دستگاه اجتماعی حاکمان وقت به چندین گروه تقسیم می شدند .آن ها با توجه به قدرت
182

انسانشناسی تاریخی رواج آیین شمنیسم در بین اقوام ترکمن

خارق العاده اشان در جامعه اوغوزها عالوه بر نقش درمانگری نقش حاکمیتی را نیز بر
عهده می گرفتند.
به تدریج افول قدرت شمن ها در بین اوغوزها و مغولها پس از گرویدن آنها به ادیان
یهودیت و مانویت بوده است .پس از نفوذ و تبلیغ دین اسالم از سوی غازیان مسلمان به
تدریج باورهای شمنی نقش اولیه خویش را از دست دادند و شمنها در بین ترکان اوغوز
(قزاق ها ،قرقیزها و ترکمن ها) نقش درمانگری قبایل را برعهده داشتند.
پرسشهای اساسی تحقیق

 -1مهم ترین پرسش هایی که پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به آن است ،شمن ها
به عنوان بخشی از جامعه ترکمن -چه در گذشته و چه در زمان حاضر چه تصویری از
نظام اعتقادی مردم ترکمن ارائه می دهند؟
 -2عناصر شفا بخش بین درمانگران شمن در گذشته و امروزه چه بوده است؟
در این پژوهش با مطالعه عناصر انسان شناسانه شمنیسم به این سواالت پاسخ داده شد.
ابتدا با مطالعه تاریخ و ادیان ابتدایی ترکان اوغوز و نقش و جایگاه شمنها در نظام
اعتقادی و اجتماعی اوغوزها پس از آن جایگاه شمنها در بین اقوام ترکمن تالش شد به
پرسش های کلیدی این پژوهش پاسخ داده شود.
در مجموع شیوه مداوای شمن ها به احضار ارواح استوار است .شمن ها همانا با
احضار و مهار ارواح خبیثه که یک روش کلی در بین شمن هاست به مداوای بیماران می
پردازند.
قوم شناسی اوغوزها و پیدایش نام ترکمن

بیشتر منابع تاریخی بر این باورند که ترکمن های امروزی بازمانده قومی هستند آن هاا
را اوغوز یا غوز می نامیدند .بر اساس کتیبه ینی سی)  (Yenisiو کتیبه اور خاون) Orxon
( متعلق به قرون هفتم و هشتم میالدی و همچنین اظهار نظر برخی از مورخان اوغوزها در
سده نخست میالدی در حاشیه رودخانه ینی سی در شامال مغول ساتان مای زی ساتند .سارد
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بودن مناطق سیبری در شمال و وجود فالت تبت و کوه های بلند هیمالیا در ج ناوب ،ا یان
قوم دامدار را که همواره در پی مر تاع بود ناد باه سامت ج ناوب غر بای ساوق داده ا سات.
اوغوز هااا در قاارن ه شااتم ماایالدی در ق ساامت ساافالی ساایر در یااا ماای زی سااته ا نااد.
(گلی)125:1366،
تحقیقات در دهه های اخیر به این موضوع اشاره دارند که اوغوز هاا از منط قاه تیان شاان
) (Tienshanبه معنای کوه بهشت مجموعه بزرگی از رشته کوه هایی است که در آ سایای
مرکزی قرار دارند آمده اند.این کوه در آیین تنگری باوری مقدس شمرده می شاود ودو ماین
قله بلند آن به نام خان تنگری نام دارد در زبان ترکی اویغوری به معنای ارباب ارواح است.
در داستان های تاریخی اوغوز که به همین موضوع مربوط میشود دفتر فرمانروایی یا رهبر
عالی آنها در یک زمان در سواحل ایشک کال واقع شده بود .طبق نسخههای مخت لاف ا یان
افسانه نزاع هایی در بین اوغوزها وجود داشته که ناشی از روابط خصمانه بین حاکم آنها و
پسرش

اوغوز خان است .در شرح این افسانه قدیمی مورخ فارسی رشیدالدین فضل ا لاه

در اواخر قرن سیزدهم و آغاز قرن چهاردهم زندگی میکرد نوشت که پس از یاک م باارزه
طوالنی،اوغوز خان سرزمین های پدرش را در ول ساوالی تااالس ت صارر کارد ،پاس از آن
اوغوز خان موفق شد تعداد ز یاادی از سارزمین هاا و م نااطق آل مااق) (Almaghو آال تااق
) (Altaghرا تسخیر کند .اوغوز پس از آن کارزارهای بزرگی را به سمت غرب راه اندازی
کرد و در مرزهای ماوراالنهر و خوارزم ظاهر شد ،از آنجا به قسمت های تحتانی ولگا ن فاوذ
کردند .پایتخت اوغوزها شاهر ین گای ک نات ) (Yenge kentدر م نااطقی کاه در اخت یاار
داشتند ساخته شده است)agajanova 2009:119( .
سنتهای تاریخی اوغوزها به اوایل قرون وسطی بر می گاردد شاامل ت عاداد ز یاادی از
بخش های افسانهای و ابر نمایش ها از دوره های بعد از آن،با این حال به و ضاوح باز تااب
مهاجرت آنها از شرق به غرب را نشان میدهد .در دوره این مهاجرت هاا کاه باه صاورت
حمالت و جنگ ها شکل گرفت .آنها به مرزهای اروپا رسیدند .حر کاات اوغوز هاا منط قاه
وسیعی را پوشش می داد .آنها ابتدا از تیانشان غربی منطقهای که پی شاتر ذ کار آن ر فات باه
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شمال خزر رسیدند و از آنجا در نقاط مختلف آسیا و آسیای صاغیر پراک ناده شادند(.همان
ماخد )122،
مهاجرت اوغوزها در اوایل قرن هشتم در سال  742باه دن باال ا فاول و ساقوط خا قاان
اوغوز آغاز شده است .در مورد ترکان غربی خاقانات غربی ترک خاقان نشینهای غربی که
در آسیای میانه در ا ثار من شاعب شادن خاقا ناات گاو ،تارک،در قارن ه فاتم مایالدی باه
وجودآمدند .تاسیس این خاقانات در سال  600میالدی و انقراض آن در سال  659بود.
در مورد ترکان غربی ،تغییرات قابل توجهی در تاریخ آسیای میانه رخ داده ا سات ،یاک
کنفدارسیون از قبایل ترک تشکیل شده است.اوغوزها در قارن ه شاتم مایالدی در ق سامت
سفالی سیر دریا میزیسته اند .اوغوزها طایفهایی از ترکان غربی بود ناد در کتی باه اور خاون
)( Orxonبه امر بیلکه قاآن ) ( Bilkeh ghanخاقان ترکها نو شاته شاده و او آن هاا را باا
کلمات ملت من عنوان نموده است(.هیات)120:1380،
در محوطه باستانی چارجو ) (Charjoدر کشور ترکمنستان کتیبههایی وجود دارند کاه
اوغوزها را قومی دانسته که از یک اتحادیه قومی برخوردارند .مورخ ترک شاناس « ساومر»
نیز بر همین اساس واژه امپراطوری را برای ترکان به کار برده است.
در قرن دهم میالدی اوغوزها حکومتی محلی در سواحل در یاای سایحون ت شاکیل داده
بودند.حکمران آنها موسوم به«یبغو» در شهر«ینگی ک نات» در ب خاش سافالی رود سایحون
اسکان داشت .در سده های دهم و یازدهم میالدی در آ سایای میا ناه ظاهر شاده باه تادریج
تقریبا در تمامی مرغزاران آ سایای میا ناه و قزاق ساتان ا ماروزی پراک ناده شادند.بخش ع ماده
اوغوزها دامدار بودند ،بز گوسفند ،اسب شتر پرورش می دادند .آن هاا در صاحراها آچ یاق
های بادوام و محکم به «قره اوی») (Ghara oyبرپا میکردند (کمالی)49،1362:
اوغوزها مقارن با ظهور اسالم (نیمه دوم سده نهم میالدی) تا ک نااره هاای رود سایحون
تسلط داشتهاند.پس از فتح ماوراالنهر اعراب باا امپرا طاوری ع ظایم ا ساالمی هم ساایه شاده
بودند .اوغوزهای آسیای میانه در سدههای نهم و دهم مایالدی طوا یاف و ع شاایر خاال
ترک نبودهاند .بخشی از آنها به ویژه ساکنین ناواحی سافالی رودخا ناه سایحون و بیا باان
قزاقستان امروزی از نژاد ترک بوده اند ،به مرور زمان با مردمان محلی آمیزش نموده ا ناد.در
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نتیجه این آمیزش و نزدیک شدن اوغوز هاا در باین مما لاک ا ساالمی باه ناام « تارکمن» یاا
«ترکمان» برمی خوریم .برخی از مورخان منشا نام ترکمن را پس از پذیرش د یان ا ساالم از
سوی اوغوزها جستجو میکنند و این نام به گروهی از اوغوزها اطالق میشد کاه باه د یان
اسالم گرویدند که در برخی منابع از این گروه با عنوان ترک ایمان یااد شاده باه ن ظار مای
رسد به مرور زمان به ترکمن تبدیل شده است.چنانچه در مورد وجه تسمیه «ترکمن» حاافظ
عماد الدین ترک شناس ترک نیز با این نظر موافق است او می گو یاد ا یان واژه از دو جازء
«ترک» و«ایمان» ترکیب یافته است .او بر این باور است ترکهای نو مسلمان را ترکمان مای
گفتند(.سارای.)30:1378،
شمنیسم ادیان ابتدایی اوغوزها (ترکمن ها)

به نقل از منابع تاریخی ترک های اوغوز سابقا پیرو آیین شمنی باودها ناد .در باین آن هاا
شمن شخصی توانایی ارتباط با عالم ماوراءالطب یاه دارد.ا یان شامن هاا در حا لات ن شاگی از
طریق روشهایی مانند دعا خواندن به هنگام اجرای خلسه(تب و تاب)مراسم برگزار مای-
کنند .شمن ها قدرت پیشگویی از آینده را داشته اند به همین دلیل آن ها در دستگاه حاکمه
مغول ها از جایگاه ویژهای برخوردار بودند.
در اساطیر مردم ترک و مغول در آسیای مرکزی پایش از ا ساالم  ،تارک هاا پ یارو آ یاین
شمنیسم بودند .خدای آنها تانگری،خدای آسمان مورد پرستش طبقات فوقانی ترکان باستان
بود تا اینکه مانایسم مقدمه ای به عنوان دین رسمی امپراطوری گو ،ترک ها شاده ا سات.
()haner2010:149
باورهای اصلی ترکان باستان پرستش گو ،تانگری (خدای آسمان) بوده کاه ا صاطالحا
به آن «قامایی»(شمنی) می گویند .دین باستانی تر کاان را د یان قا ماایی مای نام ناد ،قاام هاا
روحانیون این دین هستند .در این دین ،عنصر اصلی همه تصورات ماذهبی،باور باه گاو،
تانگری روح و آخرت است.تانگری در ترکی به معنای آسمان است که حکایت از الوهیت
دارد .در اندی شااه هااای او غااوز باااور بااه تااانگری در مع نااای ت بااین خل قاات کان نااات
است(بارتولد)89:1376،
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ترکان تانگری (خدای آسمان) را به عنوان رف یاع تارین ت صاورات ماذهبی در شمنی سام
ترکی پذیرفته بودند.به همین دلیل تانگری باوری در ادیان ب عادی م غاول هاا و تارک هاا باه
بودیسم ضمیمه شد.بودیسم دین غالب ترکان اوغوز و مغولها در سرا سار آن منط قاه شاد،
شمنیسم سرآغاز تلفیق با بودیسم شد .مقاومت های خشونت آمیز در قرن هیجدهم با نازاع
های قبیلهای ترک ها در برابر قوانین گروهی خان تر کاان او غاوز با عاث پ یادایش گرو های
جدید در طبقات روحانیون با عنوان شمن هاای سایاه شاد .بادین ترت یاب سل ساله مرا تاب
روحانیت در کالن در جامعه اوغوزها پایه ریزی شد بر روی منابع و الهاماتی کاه باه قارن
سیزدهم بر میگردد .باالتری ن گروهها در معابد مربوط به تانگری است .کریم آن ها تانگری
باالترین تعالی نامیده می شد .تنها بین ره باران و شامن هاای بازر ،و کال کاالن م شاترک
بود(GARY 2010:189).
در دین باستانی اوغوزها قامها ا فارادی باا ن فاوذ بود ناد و ن قاش اول یااء را باازی مای-
کردند.قامها عالوه بار ن قاش شامن باودن ن قاش روحان یات و ره باری سیا سای را برع هاده
داشتند.آن ها از نیروی فوق طبیعی برخوردار بودند .همچنین آن ها ارواح نیاکان را فرا می-
خواند

نااد و روح

شااخ

بی

ارواح،چشمه،کوه،صحرا،ماه،خور
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ماای کرد

قااادات اسا

ساای د
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قاااد

یاان یکتاپر

بااه
سااتی

اوغوزهاست)niazi 2002:89(.
پس از انقراض تانگری ماهایانا بودیسم باه تادریج جاایگزین آن شد.بودی سام ماذهب
اصلی ترکها پس از مانایسم بود.ترکهای کناره دریای خزر نیز پیش از گرایش و پاذیرش
دین اسالم پیرو ادیان مانویت بودند.امروزه مردمان ترک مسلمان سنی مذهب ه ساتند .ا گار
چه تعداد زیادی در ترکیه،ترک های علوی ه ساتند کاه ساابقا در شارق ا نااتولی ساکونت
داشتند .اما امروزه در مراکز عمده شهری در نقاط غربی ترکیه متمرکز هستند.
قسمت عمده ترکهای مسیحی ت حات ع ناوان غااغوز()Gagauzدر مو لاداوی ه ساتند
باورهای دینی غاغوزهای روسیه زمانی شامل مفاهیم با ساتانی تر کای ب سایاری را در بر مای
گر فاات،همچنین بر خاای عنا صاار فرهن گاای زرت شااتیان،یهودیان و م ساالمانان م شااترک
هستند.گروهی موسوم به قواشها وابسته به مسیحیان ار تادوکس شارقی،اعیاد ج شان هاا و
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مراسم آنها منطبق با جشن ارتدوکسها بود ،در بین این گروه آیین هاا و مرا سام م سایحیان
بندرت جایگزین سنت های قدیمی ترکها شد .بنابراین می بینیم اقوام و گروه هاای تارک
اصالتا شمنیست بودند .کاربرد اصلی شمنیسم اصطالحا به ادیان بومی گرو های در شامال و
مرکز آسیا اطالق میشود که ترکان اوغوز را نیزبا منطقه ای خاص در بر میگرفت ا گار ماا
درباره مردمان ترک فرهنگ آسیای مرکزی بحث کنیم آن مو ضاوع مای توا ناد یاک فارض
بیطرفانه و منصافانه باشد.ترکها بعنوان مردمی که ملیتا شاان را باا فره ناگ هاای م جااور
آمیختهاند و مدت زمان طوالنی از مرکز آ سایا تاا آ نااتولی م هااجرت ن ماودها ناد(hoppal .
(.2010:58
تقسیم بندی شمنها (قامها) و سلسله مراتب روحانیت

در میان ترکان اوغوز شمنها معموال به به چندین دسته تقسم مای شادند .در مطال عاات
نقوش صخرهای برخی شمنیسم سیاه را نوعی از شمنیسم در بین ترکان او غاوز و م غاول هاا
تصور می کنند.آن ها صریحا در برابر شمن زرد قرار میگرند ،نوعی طبقه بندی اجت مااعی از
شمن ها که از این طریق اقتدار و قدرت آن ها را نمایان میساخت .امروزه این ناوع طب قاه
بندی در آیینها و سنتهای بودیسم نیز مشاهده میشود .شمن هاای سایاه باه ع ناوان روح
شیطان عمل میکردند .شمن های سافید باا روح دن یاای فوقانی( عاالم مااوراء) در ارت بااط
هستند.تفکیک نقش شمنها در بین مغولها و ترکان اوغوز بیانگر سلسله مراتب روحان یات
بر اساس قدرت جادویی آنها به شمار میرفت(thampson 1986:122).
کالوس هس 2در اثرش تحت عنوان شمنیسم سیاه ،سافید و زرد ه ماه سل ساله مرا تاب
پیچده را در جامعه ترکان باستان مبتنی بر قبیله بر اساس منابعی از قارن سایزدهم تو صایف
می کند .باالترین گروه در زیارتگاه که شامل نود ونه خدای آسمان(تانگری) (پن جااه و پانج
مورد آن خیر خواه یا سفید و چهل و چهار مورد آن وحشتناک یا سیاه) هفتاد وهفت ماورد
آن )( ( Natigaiمادران زمین) بودند .تانگری از سوی شمن هاای بازر ،یاا سافید فارا
خوانده می شد و برای همه قبایل متداول بود .ارواح ارباب رهبران قبیله بود که هار یاک از
klaus hess - 2
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اعضای قبیله میتوانست برای کمک جسمی یاا مع ناوی از آن هاا درخوا سات ک ناد .م حاافظ
ارواح شامل روح شمن بزر ،میشد .ارواح نگهبان از روح شمنهای کو چاک تار سااخته
شده بود و با مکان خاصی از قبیل کوهها و رودخا ناه هاا و  ...در قل مارو قبی لاه در ارت بااط
بودند(hess :2010:202).
تفاوت اصلی شمنهای بزر،،سفید و کوچک همچنین در یک تقسیم بندی طب قااتی از
سه گروه از ارواح شکل میگرفته ا سات.این ارواح بو سایله آ یاین هاای شامنی باه اجت مااع
اجدادی نشان داده نمیشوند .بااین حال چه کسی می توانست بارای ک ماک فارا خوا ناده
شود ،سه نفر که دعا را قبول میکردند به آنها (اون گوربان) گفته میشد .شمنهای سفید از
نجبای قبیله و شمنهای سیاه غیر اشرافی بودند و دسته سوم شامل ارواح شایطانی برد گاان
و اجنه غیر انسانی بود .شمن های سفید میتوانستند روح سفید را تحریک کنند .ا گار روح
سیاه را فرا می خواندند حق خود را در ادای احترام و احضار ارواح سافید از د سات مای-
دادند .به همین ترتیب شمنهای سیاه ن یاز تن هاا ارواح سایاه را فارا مایخواند ناد .م طاابق
موقعیت اجتماعی و شمن بودن شمنهای سیاه و سفید مخت

ارواح بودند.

شمنهای سیاه در خدمت خانهای سیاه هستند،این نوع شامن هاا ماورد عال قاه ک سای
نیستند با این حال مفیدند ،زیرا تنها آنها میتوانند نقش واسطههای خاان سایاه را بار ع هاده
گیرند.بر طبق اساطیر اوغوزها نخستین شمنها سفید بودهاند و شمنهای سیاه بعدها ظااهر
شدهاند .این خدایان بودند که عقاب را فرستادند تا موهبتهای شمنی را به نخستین انسانی
که بر روی زمین میبینند بدهد.
میرچا الیاده درباره تقسیم بندی و موقعیت اجتماعی شمن ها معتقد است:
«این گروه بندی شمنها در بین اوغوزها چه بسا ممکن ا سات پد یاده ای ثاانوی و یاا
حتی تا اندارهای متاخر باشند ،خواه به خاطر متاثر بودن از ایرانیان که در اساطیر آنها تقسیم
بندی خدایان مشاهده میشود یا ارزش گذاری منفی راجع باه تجل یاات م قادس خادایان و
ارواح ج هااان ز یاارین و «دوز خاای» کااه در طاای ز مااان نیرو هااای « شاایطانی» شااناخته
شدند(.الیاده)129:1372،
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در اساطیر ترکان اوغوز همیشه تقابلی کامال بارز بین خانهای سفید و سیاه بوده ا سات.
خدایان و ارواح باالیی ممکن است نیکو پسند باشند،اما منفعلاند.بنابراین هیچگونه کم کای
به جریان حیات انسانها نمیکنند.آنها در عالم فوقانی آ سامان سااکنند و ب نادرت در ا ماور
انسانی دخیلاند ،ودر طی زندگی نسبت باه ارواح پاایین کاه انت قاام جاو باوده و باه ز ماین
نزدیکاند و سازمانی بسیار سختگیرانه در داخل کالن ها دارند با انسان ها متحد مای شاوند
و به نسبت تاثیر گذاری کمتری دارند(.سومر)80:1380،
در مجموعه داستان های دده قورد داستان مشترک اقوام ترک آمده است:
«خان خانان باییندر خان عادت داشت سالی یکبار مهمانی بدهد و قام های( شامن هاا)
اوغوز را دعوت کند ،او دستور داد یکجا چادر سفید ،جای دیگر چادر زرد و جاای دی گار
چادر سیاه برپا کنند .او دستور میدهد شمنهای سیاه را به چادر سیاه راهنمایی کارده ز یار
آنها نمد سیاه پهن کنند .خانهای اوغوز بنا به موقعیت و نقش اجتماعی شمنها برای آینده
قبیله از آنها میخواستند پیشگویی هایی نمایند .هریک از شمنها در جادو درمانگری ا فاراد
قبیله نقش داشتند اما پایگاه اجتماعی آنها باا تو جاه باه ارت بااط ا شاان باا خادایان و ارواح
مشخ

میشد(.عربدفتری.)44:1379،

توتمها و نشانگان ترکان اوغوز

در باورها و اعتقادات دینی هون هاا و تر کاان با ساتان(اوغوزها) توتمی سام در مهم تارین
جایگاه بود .توتمیسم یکی از مهمترین ادیان باستانی است.اولین خدایان اوغوزها حیوا ناات
بودند .آیینهای دینی در خصوص حیوانات ریشه در زمان های با ساتان دارد ،هن گاامی کاه
انسان های ابتدایی هنوز به صورت ایزوله در طبیعت زندگی مایکرد ناد و ارت بااط قبی لاهای
داشتند .در آسیای مرکزی از حیوان گر ،در سنگ نگاره های دوره ناؤلتیک به دست آ ماده
است.تصور از گر ،در فرهنگ های مختلف نقش و یاژه ای دا شاته ا سات .در باین تر کاان
باستان گر ،می توانست قاوی و حاامی مو جاودات درما ناده با شاد.بطور عاام ب سایاری از
اسطورههای اورآسیا درباره داستان پیدایش قبایل را به گر ،هاا ن سابت مایده ناد ب سایارند.
داستانهای بسیاری درباره گر،ها در افسانه و دا ساتان هاای تر کاان او غاوز و جاود دار ناد.
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همچنین منابعی در ادبیات حماسی قرقیزها وجود دارند به این مف هاوم کاه قهر ماان دا ساتان
توصیف میشود با عنوان کوک کال ) ( kok calبه معنی مرد آبی کوک بور به معنی گار،
آبی برجسته ترین نمایش عقاید توتمیک ترک هاست(hajson 2011:183).
در افسانههای باستانی اقوام ترک و مغول گر ،به عنوان نیای نخستین انسان یااد شاده
است .ج.ج ساندرز نویسنده کتاب « تاریخ فتوحات مغول» درباره گو ،ترک هاا کاه او لاین
حکومت ترک تبار شناخته شده گر ،را توتم ترکان دانسته است .در اف ساانه هاای او غاوز
نامه گر ،آسمانی گر ،خاکستری اوغوز خاقان را در بسیاری از فتوحات یاری می کند.
در یکی از ترانه های حماسه «گور اوغلی» قهرمان این دا ساتان در و صاف ا ساب خاود
«قیرآت» اصل و نسب او را به گر ،منتسب می داند .امروزه در باورهای عا ماه تارکمن هاا
نیز گر ،مظهر هوش و قدرت است.بنابراین مردان کار کشته ،نیرومند و توانا را باه گار،
تشبیه می کنند .با امید ذکاوت و قدرت برای فرزندانشان پسران را «قورت» نام گذاری مای
کنند(.ریس نیا)87 :1378 ،
در باورهای توتمی ی کای از قادیمی تارین اد یاان و خادایان اب تادایی ن قاش حیوا ناات
مشخ

بودند.درتوتمیسم ترکان توتم معرر انسان ها و قبا یال باوده و ن ماودی از هو یات

واقعی واجتماعی آنهاست.در آموزهها و مراقبههای شمنی ،شمنها معموال در سفرهایشان با
یک حیوان روبرو میشوند و معموال در غالب روح آن حیوان ظاهر میشوند ،باه ن ظار مای
رسد این حیوانات توتم قبایل ترک بوده باشند .امروزه شمن هاای قرق یاز در غا لاب گار،،
شمنهای قزاق در غالب عقاب و شمنهای ترکمن در غا لاب قاوک کاوهی در برا بار اج ناه
سیاه ظاهر میشوند .از ویژگیهای این ناوع شمنی سام جاان دار ان گااری ،ارواح ح یاوانی،
توتمیسم ،پرواز روح ،ارواح محافظ ،شور و جذ باه،کنش باا ج هاان ارواح ،سافریا پارواز از
طریق خلسه و جذبه ،جادوهای تسخیرو ...است(.الیاده)149، 1382:
باز و پرندگان شکاری از توتم های غالب ترکان اوغوز بوده ا سات،چنانکه ر شایدالدین
فضل اله مورخ ایرانی در اثر خویش جامع التواریخ اوغوز هاا را باه بی سات و چ هاار طای فاه
تقسم کرده است .هر چهار طایفه تاوتم قبی لاهای م شاترک دا شاتها ناد کاه باه آن «اون قاون»
) ( Onghonمیگفتند .این اونقونها معموال یک حیوان (پرندگان شکاری) باودها ناد .او
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همچنین آورده است .واژه انقون از«انیق» واژه ترکی به معنی مبارک مشتق شده است .انقون
های ترکان اوغوز از انواع پرندگان شکاری و قوک بودهاند .این واژه م عاادل تاوتم در ز باان
فارسی است که معموال مورد ستایش افراد طایفه و یا خانواده باوده ا سات.اونقون هاا زمی ناه
انسجام قبیله را فراهم میساختند .بعبارت دیگراین نشانها زمینه وحدت قومی و طای فاهای
را نیز فراهم میساختند .معموال در ازدواجها افراد قبایل بر اساس توتمهای م شاترک ا شاان
همسر بر میگزیدند .نوعی درون همسری بر اساس تاوتم و ن شاان هاای م شاترک ی کای از
معیارهای اصلی انتخاب همسربوده است(.بیگدلی)69:1369،
در داستان دده قورقود از مجموعه داستانهای حماسی اقوام ترک پرندگان شاکاری باه
عنوان عنصر اصلی داستان و محافظ قبیله در سطوح مختلف اجتماعی ذکر شده اند .این اثر
سرشار از تمثیلهایی است که پرندگان شکاری بعنوان صفت ا ساب و قبا یال شاجاع ب کاار
رفته است .در یکی از این داستان ها آمده است:
«به یه رک ( ) Byerkاز سرداران اوغوز در توصیف اسبان ساربازانش از ایل خای ا ساب
های شاهین وارصحبت به میان میآورد .طالهای د شامن را چ پااول کاردیم ،پ سار و چ هال
یاورش را دستگیر کردهایم،قطارهای اشترانش را آوردیم » (عربدفتری)129:1379،
اون قااون هااای ( تااوتم هااای) طوا یااف او غااوز ع بااارت بود نااد از :اوک( قااوک جااوان)،
شنقار( شاااهین) قرقال(ع قاااب)  ،طاو شااانجیل ( نااوعی پر نااده شکاری) ،ساانقور(نوعی باااز
شکاری) ،جاقر یا طغرل(نوعی باز شکاری)
اونقون پرستی یا توتم پرستی در طوایف ترکمن تا قرن هفتم و هشتم هجری قمری پاا
برجا ماند و پس از آن دوران به تدریج از میان رفت .اما نشانههای آن ا ماروزه در بر خای از
هنرها و آداب و رسوم این قوم دیده میشود.در آیین باستانی ترکان ،توتم هاا را باه ا شاکال
تندیس در معابدشان قرار میدادند که با گذشت زمان جایگاه توتمها از میان رفت .اما فارم
و شکل آنها به منزله نماد و واسطهای که حاوی نوعی ارتباط با نسل های قدیمی تر حفظ
شد(.سارلی)180:1364،
امروزه از توتمهای باستانی ا قاوام تارکمن قاوک و شااخ قاوک ا سات  ،شااخ قاوک در
باورها،اعتقادات و آیینهای ماردم تارکمن باهع ناوان ن مااد م شااهده مای شاود .در مرا سام
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پرخوانی(جادو درمانگری) شمن در غالب روح حیوان قوک با اجنه سیاه که در شکل قوک
ظاهر میشود به مبارزه میپردازد .در محوطه باستانی قبرستان خا لادنبی در شامال تارکمن
صحرا سنگ قبرهایی از جنس سنگ به شکل شاخ قوک وجود دارند .در سالیان اخیر بر سر
قبر جوانان سنگ قبری از جنس چوب یا سنگ به نشانه جوان بودن مرده قرار میدادند کاه
امروزه در قبرستان های منطقه ترکمن صحرا این نوع سنگ قبرها باه و فاور م شااهده مای-
شوند .نقش شاخ قوک در بسیاری از نمدهای آسیای مرکزی و آ نااتولی م شااهده مای شاود.
امروزه شاخ قوک در نمدها و جا نمازیهای نمدی اقوام ترکمن باه ع ناوان ن قاش برج ساته
وسط نمد است.
در باورهای اقوام ترکمن شاخ قوک برای دفع چشم شور یا حسد در داخل ا تااق یاا در
سر در ورودی ساختمان نصب میشود .برای دفع چشم زخم ،موهای فرزندان پسر خود را
به شکلی آرایش میکردند که موهای اطرار سر را میتراشیدند باالی سر را بلند نگه مای-
داشتند بعبارتی به شکل شاخ قوک در میآوردند تا نمایانگر قدرتی باشد کاه پ سار ب چاه در
آینده به آن دست پیدا خواهد کرد به این مدل مو «قولپاق» ) (Gholpaghگفته میشد.
در بسیاری از قبرستانها سنگ قبرهای قدیمی از جنس چوب تراشیده شاده باه شاکل
بال  ،سر ومنقار پرندگان و شاخ و قوک وجود دارند ،احتماال این نمادها و نشانه ها بازمانده
ادیان ابتدایی و باورهای توتمیک اقوام ترکمن هستند.موارد ب سایار دی گاری از ن شاانه هاای
توتمیک در هنرها،فرشها و قالیهای اقوام ترکمن مشاهده میشوند.
اسالم پذیری اوغوزها تقابل اسالم و شمنیسم

ایالت اوغوز ساکن در دشتهای شمال خوارزم و رود سیحون با داشتن زندگی ای لای
تا دو قرن در برابر نفوذ آموزهها و فرهنگ اسالمی مقاومت کردند.به رغم مقاومت آن هاا در
برابر پیشروی اسالم غازیان مسلمان ،بتدریج تحت تاثیر آموزههای ا ساالمی قارار گرفت ناد و
اسالم در نیمه قرن چهارم هجری مذهب غالب اوغوزها شد.
به رغم ناسازگاریهای سبک زندگی ایالت اوغوز ساکن در دشتهای شامال سایحون
با آموزههایشان و همچنین مقاومت نظامی این ایالت در برابرسپاهیان اسالم ،آنان بتدریج از
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راههای گوناگون همچون تبلیغات مذهبی مبلغان مسلمان تالش غازیان ،مراودات سیاسی و
باالتر از همه فعالیت بازرگا ناان درآن ناح یاه،تحت تااثیر فره ناگ ا ساالمی قارار گرفت ناد و
مسلمان شدند.
ایالت اوغوز در شمال سیحون بیش از دو قرن در مقابل لشکر کشیهای نظامی غازیان
مسلمان مقاومت کردند .بنابراین در طول قرون نخستین اسالمی ،قلمرو اوغوزها به ی کای از
بزرگترین ثغور اسالمی تبدیل شده بود .در طول دو قارن باه تادریج د یان ا ساالم در م یاان
اوغوزها و حتی خوانین و روسای خاندانهای آنها رواج یافته و در پی آن ،در اواخر قارن
چهارم مسلمان شدند(.عنایت اله)39:1347،
نبرد اسالم و شمنیسم در حالیکه اسالم در آسیای مرکزی از نقاط دیگر ج هاان مت فااوت
نبود .یکی از مشخصه های مذهب وکارکرد اجتماعی آن است کاه باه هار حاال در تااریخ
مناطق اسالم به عنوان منشاء وجدان اجتماعی رشد کرد و رشد و سایعی در ع لاوم ان ساانی،
فلسفه ،حقوق ،زبانشناسی اد بیات و هنر از قرن ه فادهم و هی جادهم در سامرقند ،ب خاارا و
اورگنج و سایر شهرها سرزمین اصلی اوغوزهای ترک مراکز علم و فرهنگ بودند .در قرون
وسطی در آسیای مرکزی جامعه سیا سای ا ساالم باا مقاو مات قاوی موا جاه شاد ،از ساوی
جمعیت های محلی در برابر ایدلوژی اسالمی مبارزاتی صاورت گر فات .بنا باه اظ هاار ن ظار
مورخان هر زمان مردم بخارا منصرر میشدند .دوباره مخالفتهایی بر ا سااس نظر یاه هاای
نژادی گسترش مییافت چرا که پیش از باورهای اسالمی مرکز آسیا دین زرتشت ،مانای سام
و موضوعات دیگربود و بعدها در حوزه ادیان احت مااال تو ساعه گ ساترده آ یاین ت صاور در
آسیای مر کازی باه ع ناوان مقاو مات در برا بار ج بار گرا یای ا ساالمی و باور هاای آن ع مال
کردند(sultanova 2012:89).
اسالم و شمنیسم در آسیای مرکزی پدیدههایی که مقابل هم قارار گرفت ناد .ا ساالم یاک
دین گروهی بود در حالیکه شمنیسم نمایانگر افراد کمی بوده است .در سارزمین هاایی کاه
اسالم در قرن هفدهم غالب شد .اقتصاد مبتنی بر شمنیسم معموال با فرهنگ شکار حاشیه-
ای و بر اساس کشاورزی و شکار حیوانات که سازمان اجتماعی تمدن اسالمی را به ه ماراه
نداشت شمنیسم نمایانگر ارتباطات شخصی و فردی با ارواح بوده است ،در حالیکه ا ساالم
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و صوفیگری در برابر شمنیسم قرار گرفتند و قصد داشتند اتتالر گروهی باا خادا دا شاته
باشند.در ابتدا باورهای شمنی در آسیای مرکزی قابل توجه بودها ناد و توا ناایی مقاو مات در
کنار مذاهب عمده مانند اسالم را داشتهاند .اوج عقیدهها و سنتهای شمنی باا پا یاداری آن
و سازگاری شمنیسم و همچنین سایر آیینها و فرهنگهای بومی ،باورها و جنبههای اصلی
شمنیسم و شیوع افکاری با باالترین و پایینترین سطوح جهان ما نشان داد ناد کاه تو ساعه
جوامع شمنیستی در جنوب سیبری این پروسه زمینه ساز تقسیم بندی دیگری از شامن هاا
به سفید و سیاه شده است .صاحبان ایدههای شمنیستی ریشه همه ادیان را به شمنیسم گره
می زدند ،تا اینکه نفوذ اسالم و گسترش اندیشه های صوفی گرایا ناه در آ سایای مر کازی از
سوی غازیان مسلمان ترکان باستان با پذیرش این اندیشه انتخاب پیامبران از سوی خداست
و واقعیت عروج حضرت محمد(ص) و اصول دین در نهایت شمن سایم و ساایر باور هاای
غیر اسالمی بندرت در منطقه آسیای مرکزی رو به افول نهادند و اسالم به عنوان دین اصلی
ترکان باستان زمینه تحول عمیق در فرهنگ وآیینهای کهن آ ناان را فاراهم سااخت(.همان
ماخذ)129،
از شمنسیم تا صوفیگری در آسیای میانه

مایکل تاوسیک 3انسان شناس امریکایی مطاله در بااره شمن سایم و ا ساالم را از د یادگاه
انسانشناسی ادیان مورد بررسی قرار داده است .اومعتقد است مطالعات مو ضاوعی در ا یان
خصوص در حال انجام است  .مقالهای که توسط آتکیسنون )1992( 4در دهه هاای گذ شاته
نوشته شده اهمیت موضوع را دوچندان میکند.
او درباره صوفیان آسیای میانه تحقیقات گستردهای انجام داده ا سات .در وا قاع در م یاان
پزشکی عامیانه صوفیها افراد کاریز مااتیکی ه ساتند ب سایاری از کارکرد هاای م شاابهای کاه
شمن ها در جوامع خود دارند آن ها نیز از این ویژگی برخوردارند. .وینکلمن 5تکنیکهای
شمنی را نوعی جادوی مذهبی ماینا ماد .در مطال عاات فرهن گای شامن هاا و ساایر در ماان
Maicel tawsik - 3
Atkinson - 4
Wincelman - 5
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کنندگان (عرفا ،پزشکان جادوگر) در سراسر جهان دریافتند اگر چه هیچ تعریف ج هاانی از
اصطالحات شمن که ناشی از تونگوس (واژه سیبریایی) وجود نادارد کاه محق قاان باا آن
موافق باشند ،سیکاال ) ( Sikalaاز لحاظ جغرافیایی پدیدهای محدود باه اورا سایا و ز یار
قطب شمال است(tawsik 2012:123) .
در حالیکه پیترز و پراسیس ویلیامز( )1980دیگر جامعه شناسان امریکایی مطال عااتی بار
روی صوفی گری و اسالم در آسیای مرکزی انجام داده اند به لحاظ تجربی ا صاطالحات را
تعریف می کنند .آنها بر این باورند به طور گسترده ه ماه سانت هاای جاادویی ماذهبی از
خلسه استفاده می کنند که الیاده ( )1964اسطوره شناس امریکایی از آن به مع ناای ح سااس
خلسه یاد می کند .وینکلمن با احتیاط آن را به شکارچیان و اجتماعات ج ماع آوری کن ناده
محدود می کند.
پراسیس ویلیامز معتقد است در آسیای مرکزی پس از رواج صوفی گری وجه م شاترک
فراوانی بین شمن ها و صوفی ها مشاهده می شود ،او وجه م شاترک آ یاین هاای شامنی و
صوفی گری را خلسه می داند .خلسه در تصور حالتی بین خواب و بیدار بودن ا سات کاه
می توان حقیقت را از این طریق کشف نمود(.همان ماخذ)125،
اهل طریقت خلسه های شمن وار را از راههای انحرافی تصور می کنند،گرچه برخی از
صوفی ها از روشها و تکنیک های

شمنبی به خل ساه مای رو ناد .متخص صاان مطال عاات

شمنی احتمال می دهند که این گونه خلسه اقتباسی از آیین هاای شامنی با شاد و از ه ماان
صدر اسالم برخی از روش های تصور مورد انت قااد عل ماای ا ساالمی باوده ا سات .ماوارد
بیشماری از صوفیان در کشورهای مسلمان در غالب پزشکی_مردمی با ایجاد تکن یاک هاای
خارق العاده به مداوای بیماران می پرداز ناد،اما مطال عاه ویل یاامز و هم کاارانش در بااره ا یان
موضوع متمرکز است بر تفاوتهای تکنیک های شمنی و تصور در مواجه شدن باا بی ماار
آنها به مواردی اشاره می کند و مطال عاات خاویش را در باین صاوفیان از آ سایای مر کازی
کسترش می دهد .در اسیای مرکزی سه طریقه کبرویه ،ی ساویه و نق شابندیه در ا یان منط قاه
شکل گرفتند .از این سه طریقت،یسویه در میان ترک های آسیای مرکزی پیروانی داشت.
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وینکلمن در مطالعات خویش به مقایسه شمنیسم و صوفیسم پرداخته است .از د یادگاه
او مناجات های شمنها و صوفیها بسیار مشابه هستند با ا یان حاال منا جاات های شاان در
اهدار متفاوت بوده اند .صوفیان از خدواند و شخصیتهای قدسی طلب مداوای بی ماار را
میکنند .در حالیکه شمنها به التیام بیمار از طریق قدرت های ماوراء الطبی عاه مایکو شاند.
تفاوت عمده بین مناجات شمنها و صوفیها از محتوای لیست خدایانی که ماورد خ طااب
قرار میگیرند نشات میگیرند .اگر چه با مناجات تقریبا همه پ یاامبران و مقد ساین برج ساته
مشهور و مقدس صوفی فرا خوانده میشوند).(baldik 2012:29
پس از اسالم عناصری از فرهنگ اسالمی در مراحل شفای شمنها وارد شده اما تفاوت
اساسی شفایی که صوفیها به بیماران میدهند و شفایی که شمنها به ارمغان می آور ناد در
گام نخست چنانکه پیشتر ذکر شد به مناجات آنها بر مای گاردد .شامن هاا پاس از مرح لاه
مناجات به خلسه روی میآورند در حالیکه در شایوه شافای صاوفی هاا خل ساه در مف هاوم
شمنی آن مورد توجه قرار نمیگیرد  .مهم تارین جای گااه خل ساه در م جاالس صاوفی هاا در
آیینهای تزکیه این گروه نطیر ذکر صوفیان که یکی از مراحل پاکسازی روح ا سات  .مای-
باشد ذکر صوفیان پس از پیدایش تصور به عنوان آیینی اختصاصی امروزه نیز ا جارا مای-
شود.
نکته دیگر مفاهیم بیماری زا که شمنها آن را دسته بندی می کن ناد ،شاامل یاک طب قاه
ارواح ،جنها و شیاطین مختلف در دستههای مختلف طبقه بندی می شاوند.مامو) Mamo
( آلباستی) ، (Albastiلشکر ) ، (Lashkarشایطان ) ، (Shytanچیل تاان) (Chilhtanدر
مناجاتهای شمنی وجود داشته است .از دید شمنها اینها باعث رنجش بیمار مای شاوند.
برای بهبودی بیمار نیروی مخ صاوص هار یاک ازآن هاا روا ناه مای کرد ناد تاا باه م باارزه
بپردازند(Bashir 1987:122).
در اندیشه صوفیان در مراحل شفای بیماران پیامبران نقش دار ناد 123.ناام ازچ هاره هاای
برجسته که  8نفر از پیامبران،ائمه و حکمای الهی و قرآن و  74نفرشخصیت های م قادس و
صوفیها هستند .در ادبیات درمانگری صوفیها این ها شامل این اسامی اند  .ولی )Wali
(اولیاء ) ( Awliyaدرانتها نمایندگان مشهور تصور در میان ترکان آسیای مر کازی را ناام
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می بریم که امروزه برای خود پیروانی در نزد ترکان اوغوز دار ناد  .خوا جاه اح ماد ی ساوی،
بایزید بسطامی ،بهاءالدین نقشبندیه،عبدالقدیر آل جیالنی
یافتههای میدانی تحقیق
مفهوم پرخوانی در بین اقوام ترکمن

پرخوانها بعنوان اصلیترین و آخرین بازمانده شمنها در بین اقوام ترکمن معروفند در
بیان معنی و مفهوم پرخوانی تعابیر مختلفی وجود دارد .در تلفظ فارسی بر خای آن را پاری
خوان به معنی کسی که زیاد ذکر اهلل میگوید گفته اند .اما در تل فاظ ترکم نای مف هاومی کاه
بیش از همه دقیق بنظر می ر ساد ،پر خاوان برگرف تاه از واژه پاری خاوان باه مع نای بازر،
خان،جن و پری است .چرا که هر یک از پرخوانها لشکری از اجنه را در اخت یاار و فر ماان
خود دارند .هرچند بیشتر منابع تاریخی و مورخین پرخوانی را بازمانده آیین شمنی سام مای
دانند اما آنچه که وجود چنین ارتباطی را می تواند بطریق علمی مورد تایید قرار دهد ن شاانه
یا ویژگیهایست که تاکنون برای شمنیسم شناخته شدهاند و از مهم تارین آن مای تاوان باه
آتش ،خلسه ،ارتباط با ارواح و اشکال اشاره کرد .آتش به عنوان یکی از عنا صار ارب عاه ،در
نزد ترکمنها دارای تقدس بوده و نمادی از تطهیر به شامار مایرود .آ تاش در باین تر کاان
اوغوز از دوران شمنیسم همواره در آیین های شمنی از ارکان اصلی این مناسک باه شامار
میرفته است.
تر کااان با سااتان ز مااین هااای آ باای را م قاادس ماای دان سااتند .اعت قااادات بااه رب ال نااوع
یرسو) ( Yersuمربوط به کوهها،جنگلها،رودخانهها و غیره است .ا یان باور هاا ب عادها باه
آیین میهنی تبدیل شده است .در طول تاریخ ترک هاا باه آ تاش اح تارام مایگذا شاتند و در
درون آن یک قدرت پاکسازی و مقدس مشاهده میکردند ،آیین آتش در م یاان تارک هاا باا
آیین خانوادگی اجاق ارتباط دارد .که به نوبه خود به آیین اجدادی آن ها مربوط مای شاود.
ا صااطالح یر سااو(زمین،آب) حاااکی از آن ا ساات کااه عااالوه باار درخ تااان ،آ تااش ،آب،
کوه ها ،زمین ،سنگها از اهمیت و معنای مقدس برخوردارند .در کتبیه اورخون آسمان آبی
و زمین سیاه دو میدان ا صالی کی هاانی را ت شاکیل مای ده ناد ی کادیگر را کا مال مای کن ناد.
(بارتولد)124:1372
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اشکال فرضی بسیاری در نقوش فرش و سنگ قبرهای قدیمی مشاهده می شاود بر خای
از آن ها دارای نام میباشند .به ع ناوان م ثاال ن قاش سایچان ا یازی ) (Sichan isiی کای از
نقوش فرش ترکمن که احتماال از نقوش بازمانده از دوران شمنی سام ا سات .ا یان کل ماه باه
معنای رد پای موش در اسطور های اقوام ترکمن به دشمنان فراری کاه م یادان ج ناگ را در
اثر شکست ترک می کردند اشاره میکند.از اینگونه تصاویر و اشکال توتم یاک نظ یار شااخ
قوک در سر در ورودی منازل و نقوش اصلی نمدهای تارکمن ب سایارند.اینگونه م فااهیم در
آیین پرخوانی نیز کاربرد دارند در بخش هایی از این آیین دشمن فرضی شکست خورده به
موشی که رد پایی از خود نهاده تشبیه میشود .و پرخوان درغالب روح ح یاوان قاوک ن بارد
سهمگینی با ارواح خبیثه دارد.
توصیف مراسم و آیین پرخوانی

تا حدود یکصد سال پیش اقوام ترکمن در دوران پیش از یکجانشینی مرا سام پر خاوانی
را در داخل آالچیق مسکن متحرک اقوام ترکمن برگزار میکردند .آتش همواره در میا ناه آن
روشن بود .پرخوان شمشیر یا کفگیر خود را در آن میگداخت به کف پا یا تن بیمار میزد
تا نیروهای ناپاک یا جان هاای کاافر را از ج سام و روح بی ماار برا ناد .ب طاورکلی در آ یاین
پرخوانی شمشیر یا کفگیر زدن به بیمار نمادی از راندن یا زودن نیروهای شر و ناپاکی هاا از
وجود بیمار است .خلسه و ارتباط با ارواح به عنوان دو مرحله پیوسته همان ناد آ یاین ک هان
شمنیسم در مراسم پرخوانی نیز قابل مالحظه است .استفاده از ساز و نوای موسیقایی ،انجام
حرکات موزون و چرخیدن با طناب از مهمترین شیوههای ورود پر خاوان باه عاالم خل ساه
است .مراسم پرخوانی با نواختن تار و خواندن مقامهایی از موسیقی ترکمن که مخ صاوص
آیین پرخوان ی است .توسط بخ شای(خواننده و نوازن ناده) تارکمن آ غااز مای شاود پر خاوان
نخست با ریتم و آواز بخشی شروع به تکان دادن و لرزیدن کتف هاای خاود مایک ناد .باه
تدریج ریتم او تندتر شده و به حرکات سریع سر ،بدن و جستن از جا مبدل میشود.
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تصویر پرخوان ترکمن در حال خلسه ،نگارنده ،آذر 1398

تصویربخشی(نوازنده و خواننده موسیقی ترکمن) در آیین پر خاوانی -ت صاویر پر خاوان
ترکمن در حالت ورود به عالم خلسه  ،نگارنده ،آذر 1398
ساز بخشی و حرکات موزون ،پرخوان را به حالت خلسه فرو می برد و زمانی کاه ا یان
خلسه به اوج خود رسید با طنابی که به سقف آالچیق یاا ا طااق آو یازان ا سات شاروع باه
چرخیدن و نعره زدن میکند.
در این مرحله خلسه به اوج میرسد و پرخوان با دنیای آل و ارواح ارتباط برقرار مای-
سازد و در نگاه درونی پرخوان روح به پرواز در میآید .شکار یا سفر در غالب روح حیوان
یکی دیگر از ویژگی های آیی ن پرخوانی است .در این آیین قوک در عالم پر خاوان ح یاوانی
است که در غالب آن پرخوان به دنیای آل و ارواح،جن و پری سفر مایک ناد و باه ع باارت
دیگر با روح قوک آمیخته شده و به نبرد آل و ارواح میرود .قوک روح ح یاوانی تاوتمی یاا
روح محافظ پرخوان است .در این مرحله از آیین پرخوانی ،پرخوان مان ناد قاوک حم لاه ور
میشود با ارواح خبیثه به نبرد میپردازد .پرخوان مانند حالت قوک با سار باه در ا تااقی کاه
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مراسم در حال برگزازی است با قدرت حمله آور میشود .گاه در پس از چندین باار ا جارا
کردن مراسم خراب میشود ضربات وارده به در باعث خرابی در میشود .از ن ظار پر خاوان
او مانند حالت قوک به سمت ارواح خبیثهای که باعث رنجش بیمار میشوند حمله میک ناد.
در مرحله بعد به دستور پرخوان دست بیمار را میبندند و او مانند حالت قاوک باه سامت
بیمار نیزحمله ور میشود .از نگاه او این اجنه و جنهای سیاه هستند که مانند قوک حم لاه
ور میشوند .جنها به شکل قوک در میآیند و میخواهند مانند قاوک باا آن هاا وارد ن بارد
شوند .اگر چه پرخوان خود را به هیبت قوک در نمیآورد.اما در غالب روح حیوانی آن سفر
می کند و به شکار می پردازد(.مصاحبه شونده:احمد خانمحدی)1398،
بر اساس تفسیری از سنگ نگارههای اورخون متعلق به ترکان باستان پوشش سر شامن
از پوست قوک ساخته میشد که شاخ و گوشهای آن دست نخورده باقی می ماند.

تصویر پرخوان ترکمن در حالت نبرد در غالب روح حیوان قوک،
نگارنده ،آذر 1398
شاخ قوک توتم اجداد ترکمن یعنی اوغوزها بوده است .زندگی دامداری اوغوزها و بعد
ترکمن ها این حیوان را نماد بااروری و زا یاش قارار داده و از اهم یات خا صای بر خاوردار
ساخته عالوه بر باورها و ادبیات عامیانه اقوام ترکمن نقش و تصویر قوک در ابعاد مخت لاف
زندگی مادی ترکمن ها دیده می شود.
« در اعتقاد ترکمنها ارواح به دو دسته نرو مااده تقی سام مای شاوند ارواح مااده ب سایار
قدرتمند و خطرناکند و عامل بسیاری از ناراحتیها و بیماریها به شامار مایرو ناد.آل در
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باور جادو درمانگران (پرخوانها) اقوام ترکمن روح مادینهای است ب سایار زی باا و قاوی باا
قدی بلند وگیسوانی دراز ظاهرا نوع مذکر آل از ارواح نیکوکار محسوب می شاود .پر خاوان
عالوه بر جن و پری با آل نیز ارت بااط بر قارار مایک ناد .از ن ظار پر خاوان هاا جان مو جاود
دروغگویی است .اما آل دروغ نمیگوید .جن از خود نشانی باقی نمیگذارد اما آل از خاود
نشان می گذارد .این نشان را معموال بر بدن پرخوان یا بیمار می گاذارد .پر خاوان در مرح لاه
اجرای مراسم و مداوای بیمار در رفع این نشانها بر میآید .در این مبارزه و نبرد پرخوان با
دنیای آل ،جن و پری او پیروز میشود(».ندیمی.)79:1378،
آیین و مراسم تشرف به پرخوانی (شمن شدن)

از دیدگاه پرخوانهای ترکمن آ صاف بان برخ یاا وز یار ح ضارت سالیمان پ یار و ماراد
پرخوانها و فرمانروای کل جنهاست که در بین ترکمن ها باه تک یاه با باا م عارور ا سات.
پیروان و عالقه مندان پرخوان ها مزار آصف بن برخ یاا را در نزدی کای رو ساتای پا سانگ از
توابع شهرسنان مینودشت در استان گلستان قرار دارد.این مکان به تکیه بابا و م حال ن یاایش
آنها نیز شناخته شده است .طبق باور پرخوانها از آنجایی که حضرت سلیمان فر ماانروای
کل انس ،جن و پری بوده و بعد از او فرمانروایی به وزیرش آصف بان برخ یاا ر سایده لاذا
فرمانروایی کل جن ها به او واگذار شده است .او به اذن خداوند لشکر اج ناه را در اخت یاار
پرخوان قرار داده و مقام پرخوانی را به او عطا کرده است .همه پرخوانها قبل از رسیدن به
مقام پرخوانی یک دوره بیماری روحی شدید را پشت سر مایگذار ناد،این بی مااری تو ساط
گروه و لشکری از جن ها ایجاد میشود و آنها از این طریق ق صاد ای جااد ارت بااط باا فارد
مورد نظر را داشته و میخواه ناد وی را مج باور ساازند تاا فر ماانروایی آ ناان را در اخت یاار
گیرند.انتخاب چنین فردی از طرر گروهی از جن ها معیار شناخته شدهای نادارد.این ا مار
می تواند ناشی از توانایی روحی باا قابل یات فارد ماورد ن ظار در ای جااد ارت بااط باا اج ناه و
موجودات نامریی بوده و یا سابقه پرخوانی در اجداد وی وجود داشته باشد.
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تصویر پرخوان جوان ترکمن در آیین تشرر به پرخوانی ،نگارنده ،آذر 1398
خاطرات شمن شدن یک پرخوان

سبحان پرخوان از خاطرات شمن شدنش میگوید .پدر بزرگم پرخوان بود ،الزم به ذکر
است مقام پرخوانی موروثی است و اجداد پرخوانها زمانی به این کار مبادرت دا شاته ا ناد.
پس از فاوت پادر بازر ،سابحان م قاام پر خاوانی باه پادرش پی شانهاد مای شاود ا ماا او
نمی پذیرد .سبحان می گوید در سن دوارده سالگی پر خاوان شاده ا سات.به م حان این کاه
نشانه هایی از بحران روحی درآستانه شمن شادن در مان ظااهر شاد .اب تادا ماادرم قادرت
حرکات دست و پایش را از دست داد ،سپس خودم دچار بیماری روحی شدید شدم .برای
مداوای بیماری ام نزد رجب پرخوان که در آن زمان پرخوان زبده ای در ترکمن صحرا باود
رفتم .سبحان در اثر این بی مااری از ف شاار رو حای و روا نای ر ناج مای بارد.این ف شاارها باه
تشخی

پرخوانها یکی از نشانه های شمن شدن بشمار میرود از سوی نیروهای ناامریی

(اجنه) در مرحله تشرر به او تحمیل میشد .او از اتفاقاتی که برایش رخ داده میگوید.
روزی از جنگل عبور می کردم ،صدای ساز و دهلی را شنیدم که درآن م حال شاادمانی
می کردند با شنیدن صدای موسیقی از خود بیخود و بی ماار شادم .بارای ماداوا نازد ر جاب
پرخوان شم ن مشهور ترکمن صحرا رفتم و ماجرا را به او تعریف کردم او پاس از برر سای
های اولیه به من گفت موجودات پنهانی بسیار قوی شما را تسخیر نموده اند که م هاار آن هاا
از عهده من خارج است .او از سبحان می خواهد حتما به زیارتگاه تکیه بابا برود و مرح لاه
تشرر به پرخوانی و بهبودی خویش را از آصف بن برخیا یا همان تکیه بابا طلب نما یاد.او
را در کناره مقبره یک شبانه روز با طناب به زیارتگاه میبندند و رجب پر خاوان از او مای-
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خواهد از قدرت جادویی پیر و مرداد پرخوانها (تکیه بابا) کمک بطلبد .پس از یاک شاب
اقامت در جوار تکیه بابا سبحان بهبودی خویش را ک ساب مای ک ناد .از آن پاس او از شار
موجوداتی که باعث آزار و ادیت او میشدند رهایی مییابد و به مقام پرخوانی نا یال مای-
شود .او اکنون خود پس از طی ت شارر ساخت باه ا جارای آ یاین پر خاوانی مای پاردازد و
بیمارانی از ترکمن صحرا برای مداوای خویش نزد او مراجعه می کنند .برای سایر پر خاوان
ها حادثه مشابه ای رخ داده است .آن ها نیز چنین سیری را برای کسب درجه پرخوانی طی
نموده اند .در مرحله تشرر یک حادثه تلخ که توام با بیماری روحی روا نای ا سات را طای
نمو ده اند(.مصاحبه شونده:سبحان مردای)1398،

نقش وجایگاه اجتماعی پرخوانها

در بخش تاریخی به نقش و جایگاه اجتماعی شمنها در بین ترکان اوغوز پرداخته شد.
شمن ها در تاریخ باستانی اقوام اوغوز نقشهای مختلفی را برع هاده دا شاته ا ناد .آن هاا در
مداوای بیماران و نیز به عنوان رهبران قبایل در نظام سیاسی و اجتماعی خانات اوغوز نقش
بسزایی ایفا می نموده اند .به دلیل گستردگی رواج آیین شمنیسم به عنوان دین غالب ،شامن
ها به چندین گروه تقسیم میشدند که هر یک در احضار ارواح خاص مهارت داشتهاند .باه
تدریج پس از پذیرش ادیان مانوی،یهودی و سرانجام اسالم شامن هاا ن قاش هاای تااریخی
خویش را در بین اوغوزها از دست داده اند.
امروزه پرخوانها به عنوان آخرین بازمانده شمنها در م یاان ا قاوام تارکمن باه ماداوای
بیماران روحی می پردازند .آنها در نقش شمنهای ا ماروزی در باین پیروان شاان از قادرت
ماوراء الطبیعی برخورادر بوده ودر نزد آنها از شخصیتهای مح باوب و م قادس باه شامار
میآیند .چنانچه در بخش آیین تشرر به این موضوع پرداخته شاد ن قاش شامن باودن باه
پرخوانها از طریق قدرتهای نامریی و ماوراءالطبیعه واگذار مای شاود و آن هاا طای آ یاین
تشرر سخت به این مقام نایل می شوند .کسب این مقام در بین شمنها موروثی است گاه
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نبز مقام شمن از طریق پدر به پسر طی اجرای مراسمی که شامل حالت هاای خل ساه گو ناه
دعا خواندن اسن واگذار میشود.
در جامعه امروز ترکمنها شمنها تنها در زمان اجرای مرا سام ن قاش در ماانگری را باه
عهده می گیرند،آنها عالوه بر این نقش به فعالیتها و تخ صا

هاای روز ماره ا شاان مای

پردازند .شمنهایی که در مناطق روستایی زندگی میکنند معموال به کار کشاورزی

مای-

پردازند .برخی نیز تنها درمانگر هستند اما خودشان به این فعال یات بع ناوان حر فاه و درآ ماد
اعتقادی ندارند و دارا بودن قدرت خارق العاده را خدمت به انسانها تصور میکنند .ا ماروزه
پرخوانها در جامعه ترکمن از شخصیت غالبی برخوردار نی ساتند و تن هاا بخ شای از جام عاه
ترکمن که بیشتر سنتی هستند به پرخوانها گرایش دارند.
بنابراین پرخوانها به عنوان آخرین بازمانده شمن هاا در باین گرو های از عال قاه م نادان
خویش محبوب هستند و از محبوبیت عامه ای برخوردار نیستند .آنها عالوه بر شمن بودن
نیز در تامین هزینه های اقتصادی خانواده با ک ساب درآ مادهای جاانبی ن قاش دارند.گر چاه
شمن بودن در بین آن ها شغل و درآمد اقتصادی محسوب نمیشود و آن ها در باورهایشان
اجرای مناسک درمانگری را برای رضایت مردم در راه خدا انجام میدهند و بیماران ن یاز باا
توجه به این باور بر حسب توان مالی اشان در پا یاان مرا سام پاولی را باه ع ناوان ت بارک از
حاضرین جمع آوری میکنند وجهی را به پرخوان ها بابت حق مداوا میپردازند.
نتیجهگیری

در این مقاله تالش شد ضمن معرفی خا ساتگاه تااریخی_فرهن گای باور هاا و اعت قاادات
دینی اقوام اوغوز(ترکمن ها) سیر تطور ادیان ابتدایی آنها از دیدگاه انسانشنا سای تااریخی
بررسی شود .ماهیت تلفیقی و پیچیده اعتقادات و دیدگاه هاای ماذهبی تارکمن هاا ع مادتا
نتیجه تاثیر ادیان مختلف در طول قرنهاست.آیین پرخوانی،ذکر خنجر و آیین ذکر صاوفیان
آیین هایی هستند که تلفیقی از اعمال و مناسک شمنی و باور هاای ا ساالمی را باه ن ماایش
میگذارند .آیین پرخوانی به عنوان بازمانده آیین شمنی دارای ساختاری است کاه باور هاا و
اعمال شمنی با باورهای ا ساالمی در آن درآمیخ تاه ا سات عنا صاری مان ناد خل ساه ،آ تاش و
ظاهرشدن در روح حیوان قوک و دعاهای پی درپی پرخوان با خوا نادن دعا هاای اب تادایی و
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پایانی مراسم تلفیقی ازباورهای اسالمی و شمنی است که در آیین پرخوانی نمود ماییاب ناد.
از سوی دیگر وجود عواملی مانند ذکر مقدسات اسالمی و یا حضور اجنه در جایگاه ارواح
خیر و یاری رسان بخشی از جهان بینی اسالمی است .در این راستا نقش و تااثیر فره ناگ-
های همجوار و ادیان مسلط را نباید نادیده گرفت .با ظهور دین اسالم و تشرر تارکمن هاا
به اسالم عناصر دینی با باورهای کهن آنها بیشتر تلفیق یافت.
با مهاجرت ترکان به آسیای میا ناه وگرو یادن باه د یان م باین ا ساالم ح ضاور باور هاا و
اعتقادات اسالمی به تدریج برخی از عناصر فرهنگ ا ساالمی باا باور هاای شامنی در هام
آمیخت .نقش رهبری مذهبی-سیاسی شمنها جای خاود را در اب تادای ح ضاور ا ساالم باه
غازیان مسلمان و به تدریج روحانیون داد .بخارای شریف بعنوان مرکز نشر علم بخ صاوص
علوم مذهبی اوغوزها نقش مهمی را در ترویج علوم دینی ایفا نمود.
امروزه پرخوانها بع ناوان بازما ناده شامن هاا در جام عاه تارکمن تن هاا در ن قاش جاادو
درمانگری به ایفای نقش می پردازند .پرخوانها همواره نزد پیروانشان افراد م قادس و قا بال
احترامی بشمار میآیند .آنها در جامعه ترکمن نقش درمانگری را برعهده دارند اما پاس از
پذیرش اسالم از سوی اوغوزها شمنهای ترکمن بسیاری از نقش هاای با ساتانی و گذ شاته
خویش را از دست دادهاند .امروزه از نظر روحانیون ترکمن شمنها در نق طاه مقا بال شایوه
مداوای ایشان ها قرار می گیرند که در مراحل مدوایشان از آیات و ادعیه های قرآنی ب هاره
می گیرند .شمن های ترکمن پیروان بسیاری در ترکمن صاحرا بخ صاوص در باین طوا یاف
گوگالن برخوردارند.
آنچه که مشخ

است پس از پذیرش دین اسالم از سوی اوغوزها ،شمن هاا ب تادریج

جایگاه سیاسی و اجتماعی خویش را در بین ترکان او غاوز از د سات داده ا ناد .در ماانگران
شمن پس از پذیرش دین ا ساالم از ساوی اوغوز هاا گاروه م خاالف و رقی بای را در مقا بال
خویش یافتند که از آنها با عنوان صوفیها یاد کردیم ،امروزه در بین اقوام تارکمن گرو های
که در مقابل پرخوانها قرار دارند و شیوه مداوایشان به شیوه مداوای صوفیها نزدیک است
ازآنها با عنوان «ایشان ها» یاد میکنند که همان پیروان صوفیهای صدر اسالم ه ساتند و در
شفای بیمارانشان از ادعیه اسالمی بهره میبرند و نیروهای امداد رسان آنها «اولیاء» و «و لای
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»است که در این مقاله به پیشینه این گروه اشاره نمودیم .محور ا صالی برر سای ا یان مقا لاه
پرخوانها بعنوان آخرین بازمانده شمنها بود که مفصال از دیدگاه انسانشناسی تاریخی باه
گذشته تاریخی آنها پرداختیم .و در نهایت با روش مشاهده مستقیم را نقش اصلی شمن هاا
(پرخوان ها) را بررسی نمودیم.
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