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 چکیده

فرهنگش دو اماتالقي را اسالمي و ني ترکمندر مي جامعه مايران توان آمیختگيکردشاهده اين .

شیوه در مشخص طور به ميفرهنگي نشان را خود بومي درمانگری گوناگون شیوههای هایدهد.

ديگرویپرخوانيوسطیفسویدريک؛گیرندجایميهاوتفاوترویطیفيازتغییراتبدرمانگری

دارد درينيودوميبهفرهنگاسالمامااوليبهفرهنگشکهايشانيقرار بهاينمقالهنزديکاست.

رابطهخاصومطلبموردتاکیداينمقالهپردازيم.معرفيايندوشیوهدرمانگریومقايسهبینآنهامي

دراستکهازايننیروهابرایدرمانبیمارگرفتنمستقیممیاندرمانگرونیروهایماوراءالطبیعهوکمک

يشیوهپرخوانيراازشیوهايشانواهمیتاساسيبرخورداراستنيشیوهپرخواني،ازاماتعیینماهیتش

شیوه ديگر نفيميو را نیروهایماوراءالطبیعه با رابطهمستقیم متمايزهایدرمانگریبوميکه کنند،

سازد.مي آوریبیشازبهطرزشگفتدرمانگرنانزتعداد(2سهنکتهدردرمانگرانقابلبررسياست:

(3ودارندترکمنجايگاهويژهومهميدرجامعهمردساالر(زناندرمانگرترکمن2،استگردرمانمردان

ارزش استتأثیرپذيریاز يکساننبوده رویزناندرمانگر هایانقالباسالميبر ايشان، تأثیربسیارها

اند.فتهقرارگرتأثیراتکمترتحتاينهاکهپرخوانانددرحاليپذيرفته

پرخوان،دانشبومي،درمانگران،زناندرمانگر،شامان،نیروهایماوراءالطبیعه.ترکمن،گان:کلید واژ
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 مقدمه
اشیوه رانيهایدرمانگریبوميدر نقاطجهانيا ديگر هایفرهنگيوواقعیتازمتأثرمانند

اند.هماهنگشدهبااينشرايطگوناگونيبهاشکالياواندشکلگرفتهمحیطياجتماعيوزيست

شود،ميشناختهفولکلورعنوانداردوتنهابهکمترکاربردشهریهایگروهاينپديدهدرمیان

حفظ ناپذيروجزءجداييکردهاستوليدرمیانمردمبوميهمچنانارزشواعتبارخودرا

درنظرناپذيرکهبهعنوانيکواقعیتانکارطوریهب،شودبميوحسمفرهنگوزندگيآنان

.2شودميگرفته

،تنهامتفاوتهایتاريخيوتعلقاتفرهنگيرغمريشههایدرمان،عليبرخيازاينشیوه

توانازشوند.دراينمیانمييکسانشناختهميبهاشتباههایظاهری،گاهيبهخاطرشباهت

بلوچستان2گواتيآيین 3زارآيین،در
درمنطقهترکمنصحرا1يپرخوانآيینعباسودربندر 

بهخاطربهره مرزمیاناينسهشیوهدرمانگری، گیریازموسیقيوبرخيحرکاتمثالآورد.

کهدربدنوجودارواحمزاحمباوربهبهدلیلدهدونمادينکهجلوهنمايشيخاصيبهآنهامي

شود.اوقاتمغشوشمي،گاهيآنهاداردودرمانگرسعيدربیرونآوردنکندميرسوخبیمار

برايننکتهاستکه کمتروشیوهدرمانپرخوانيويژگيخاصيداردتاکیدپژوهشگر

توانآنرابهمراسمگواتيومراسمزارويابههرشکلديگریازموسیقيدرمانيونمايشمي

همیتخاصيدرمانيتقلیلداد.بعدموسیقیاييوبعدنمايشيبدونشکدرمراسمپرخوانيازا

شايددرواقعیتتأثیرموسیقيوياتأثیرنمايشباشدکهفرايندبهبودبیماررا،برخورداراست

پديدهپرخوانياهمیتدارددقیقاشناختيانسانآنچهبرایتعريفپژوهشگرفراهمکند.بهنظر

نیروهایپرخوانورابطهيعنيدنآنچیزیاستکهپرخوانوبیماروجامعهبوميبهآنباوردار

به(2118،مقصودی)ماوراءالطبیعهبرایدرمانبیماری هرتعريفيازپديده، جزبرپايهباورو.

تلقيخاصخودجامعهبومي داردکهرابطهمیانمحققوطرز بههمراه را اينخطر بهآن،

اينصورت در کند. قطع را پديده تعريفخودسراامکانواقعیتفرهنگي هرگونه وجودنه به

روندمردميکهپیشپرخوانميآيد.مي گرچهازشنیدنموسیقيو)بیمارانوهمراهانشان(

مي لذت نمايشي حرکات ميتماشای دست )گاهي حرکاتبرند ادامه در را پرخوان و زنند

عاملدرمانبیمارینمايشيراهایتامابههیچوجه،موسیقيوحرک،کنند(نمايشيتشويقمي

                                                           
براساسمطالعاتمیدانيدرمنطقهترکمنصحراانجامشدهاست.اينپژوهش2
 .استگواتييکيازاشکالدرمانسنتيدرمیاناقوامبلوچ2
.استايرانجنوبازاشکالدرمانسنتيدرمیاناقوامزاريکي3
است.هاترکمنهایدرمانبوميدرمیانیوهشياپریخوانييکيازپرخواني1
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آنهانمي باور به ماوراءالطبیعهدانند. نیروهای فقط بیماری درمان به قادر ماهستند)خوب( .

بگیريمنمي فاصله واقعیتفرهنگي اين از ،توانیم همین تنها استزيرا راويژگي پرخوان که

شود.ميکندواينموضوعياستکهدرسرتاسرمقالهبرآنتأکیدنمياماش

پرخوناریبسهایحرکت ويژگي معموال نامايشي است. مرد های زنپژوهشگر هیچ

نديد را پرخواني است اينه به دست نمايشکه نیرویگونه به مردم وجود، اين با بزند ها

کهازارتباطباماوراءالطبیعهناشيمي ،شوددرمانگریآنها حرکاتنمايشيبنابراينباوردارند؛

همهزنانستيبايبود،مامطورنيتعريفپرخوانينیست.اگرابرایکنندهنییمعیاراصليوتع

کرديم.پرخوانراازتعريفپرخوانيحذفمي

هایگوناگوندرمانگریبوميدردقیقابراساسهمینرويکردبهتفکیکشیوهپژوهشگر

ندکههست2هاهادراينتحقیقايشاننا.نقطهمقابلپرخوکردهاستمنطقهترکمنصحرااقدام

کنند.دراينشیوههاتأکیدمينا...(بیشازپرخوي)دعانويسيومذهبلطبیعهءابرنیروهایماورا

وماوراءالطبیعهتنهاازطريقخوابوسلوکعارفانهيعنيکشفنیروهایدرمانگری،ارتباطبا

وشفافیتکافيازدقتايشانيکهواژهبايددرنظرداشتپذيراست.البتهشهودمجازوامکان

امادراينجااينواژه،تنهاباهمانمفهومردیگيرانیزدربرمهاانمابرخوردارنیستوگاهيش

شود.نخستاستفادهمي

آوریاطالعاتدراينتحقیقاينتحقیقبرپايهروشکیفيانجامگرفتهاست.ابزارجمع

هایمشاهدهومصاحبهبودهاست.انواعشیوه



 های ایران ترکمن ای قومیه ریشه
نامرهبرخودسلجوق،هکهبیهستندازاقوامبزرگآسیایمرکز،ها،يکيازطوايفاغوزترکمن

درسدهدهممیالدیدرزمانحکومتسامانیانواينگروهشدند.هایسلجوقينامیدهمياغوز

.(2382،ینمع)باکسباجازهازآنهادرشمالشرقيفالتايراناقامتگزيدند

هاپسازانقراضسامانیانوتاسیسسلسلهغزنويان،بااجازهسلطانمحمود،طوايفيازترکمن

.(358همان:)شوندهایايران،مستقرميدرمنطقهترکمنصحرايعنيسرزمینکنونيترکمن

تانووبخشيازآنبهافغانسکاهشيافتمتعددهایجنگفالتبعدهادراثرسهمايراناز

ترکمنستانکنونيتبديل به بخشيديگر )گلي، (2388شد به بزرگترکمننیز جامعه سه.

ترکمن ترکمنستانجامعه افغانستانترکمن،های ترکمنهای شدو تقسیم ايران، .ندهای

                                                           
.ازسویديگرگويندمينوادگانحضرتمحمد()دهایسبههاترکمنمتداولياستکهیهاواژهايشانيکيازواژه1

 .پردازنديمدرمانگریکهبهنديگويمبهاشخاصيايشان
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تاختهمچنین اثر )سلسلهوتازهادر سلجوقیان فتوحات ترکمنو که تاسیسای ايران در ها

هایکوچکقوميپراکندهدرکشورهایاطرافبهصورتگروههاازترکمنبسیاریکردند(تعداد

شدند.

اينترکمن هريکاز تکهتعلقدارند. گوکالنو هایايرانبهسهطايفهبزرگيموت،

طوايفب ه به خود شوندتریتقسیمميهایکوچکتیرهنوبه محلکه است. بسیار آنها تعداد

ایگلیداغوکالله،واقعدرمنطقهشرقترکمنصحرااست.هایکوهپايهنهازمینسکونتگوکال

درکناردامداریبهاندوهازودترازديگرطوايفترکمنبهيکجانشینيتمايلنشاندادهنگوکال

هادرمنطقهغربيموت(.2385،لوگاشوااند)پرداختهکشاورزیوباغداریوپرورشزنبورعسل

سکو ترکمنصحرا کوچاينگروهنتدارند. آسانيدستاز نشینيبرنداشتندبه اثرو در تنها

آمد وارد آنها به قبايل دادن سویحکومتبرایاسکان پیشاز يکسده از که ،فشارهايي

دست سرانجام يکجانشینيراضيشداز به تکهاهمقاومتبرداشته يموتند. نسبتبه وها، ها

محلسکونتآنهاجرگالنوشمالراتشکیلميتریهاجمعیتکوچکنگوکال بجنورددهند.

.(2352،راداعظمياست)



 ها ترکمن های اعتقادی ریشه
ترکمن از آمدهآها ايران فالت سمت به میانه مانوی،سیای بودايي، باورهای آنجا در اند.

ازبايستميها.ترکمن(2352:28،اعظميراد)نيرواجداشتهاستاماشوتوتمي،آنیمیستي

آسمان خدای به اعتقاد باشند؛ بوده آشنا آنها با حداقل يا و پذيرفته تأثیر باورها اين همه

وبه بادوبارانوماهو)تانگری(وخدایزمین)اتاگن( طورکليخدايانمتعددروزوشبو

اطباارواحازباورهایارواحنیاکانوامکانارتب...،اعتقادبهمقدسبودنآبوآتش،خورشیدو

کهمشخصاهستندتوانگفت،اينهاباورهايي.مي()همانآيدشمارميهکهنوپايدارآنهاببسیار

بهوسیلهنظاماعتقادیترکمنبهعنوان مادراينجاتوجهنگارانتاريخها بهثبترسیدهاست.

 .نيدارداماساختارشکهمشخصاًکنیمامکانبرقراریارتباطباارواحمعطوفميهخودراب

 

 نیاماعناصر ش

 شامانياساس باور با ارتباط بر ماوراءاماورانیروهای است. شده بنا جزءءالطبیعه لطبیعه

استجدايي طبیعت واقعي و ناپذير از، جزئي طبیعت برعکس، يا و است طبیعت خود

درمانگر)ش مياماماوراءالطبیعهاست. ن( گاهمنیروهایتواندبا کندو اوراءالطبیعهرابطهبرقرار

اينويژگيبگیرد.برایدرمانبیماریياریآنهاترازآن،ازمهمنفوذداشتهباشدوآنهاحتيبر
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ش را يکنفر استکه مياماآخر کندن ازو را او با که کساني ماوراءالطبیعهنیروهایهمه

ميگونهبه متمايز دارند، ارتباط ای به و ويژهسازد موقعیت مياو شای رابطه وامابخشد. ن

ندردرمانبیماریامايشايلطبیعهيکرابطهمثبتودرجهتدرمانبیماریاست.توانءاماورا

اينشکلخاصرابطهناشيمي اوبگیريماوديگرقادربهدرماناز از اگراينتواناييرا شود.

 ننیست.اما،ديگرشنیستواگربدوناينرابطهبتوانددرمانکند

اويکيشود.بهعنوانشامانشناختهميوهااستفردیدارایاينويژگيارجبپرخوان

توانبهعنوانيکنمونهراميهایايرانياست.اوتريندرمانگرانبوميدرمیانترکمنازپرآوازه

الطبیعهدرارتباطءورااوبالشگریازنیروهایما”گويندکه.ميکردنمعرفياماشکالسیکاز

تصورکنید،(.2385)خرمالي،“هاستبردکارميهرادرجهتدرمانبیمارانبنیروهاواينبوده

الطبیعهءيکفرماندهبرلشگرانبوهيازنیروهایماورامانندواستارجبپرخواناينجاايستاده

پرخوانخیليفروتناستوقدرتشکنند.البتهارجبراندوهمهآنهاازاواطاعتميفرمانمي

بهرخنمي اوميرا ايننیروهایماوراکشد. الطبیعههستندکهبهاودستورءگويدکهبرعکس،

آنهاهستندکهراهدرمانبیماریرابهخواهندکهبیمارانرادرمانکندوبازوازاوميدهندمي

آنچهدراينجاازنظرازاينشیوهبیانيصرفد.کنندهندواورادراينکارياریمياونشانمي

معني امکاننظر او به که خاصي توانايي ارجباست. استثنايي توانايي اهمیتدارد، شناسي

درمانبیمارکمکبگیرد.برایرتباطبرقرارکندوازآنهاابانیروهایماوراءالطبیعهکهدهدمي

ند.کنميامایاستکهارجبراشیزاينآنچ

درکنارعناصرفرهنگاسالميمانندوردودعااستکهنيامامشخصاشایشیوهپرخواني

کههاييدهندوتوصیفطبیعهارائهميءالهاازموجوداتماوراان.تصويریکهپرخوگیردميقرار

بهدارندمشخصخودباآنهاهایهازتجرب دهد.نشانمييخوببههمآمیختگيدوفرهنگرا

لحظهاينتعالیمدرتشريفاتويژهبهانجامتعالیماسالمدرزندگيشخصيپرخوانوحضورلحظه

خاص کاربردهای کنار در يعنيدرمان، شاماني نمادين وعناصر وموسیقي اشیاء و آواز

نشینيدوفرهنگدارد.بدنيهمهنشانازهمهایتحرک

بهچه کهالزاماتکرداربعدمختلفبايداشارهدررابطهباشیوهدرمانارجبپرخوان،

اينشیوهخاصدرمانگریاست.بهبیانديگر،پرخوانيراازغیرقابلحذفساختاریودرنتیجه

هريکازاينابعادازنظرمعنياينچهاربعدتعريفميبا ازنظراهمیتشناسيونیزکنند.

پرخوانيبهآندويژه تعريفاز بههنگام ميایکه برداشتتاکنونبهبحثشود،اده و هایها

:اندازعبارتمختلفوگاهمتضادیدامنزدهاست.اينچهاربعد

بانیروهایماوراءالطبیعهبرایياریگرفتنازآنهادردرمانپرخوانبعدماوراءالطبیعه: (2

الطبیعهءهایماورا.ارجبپرخوانيککیسهداردکهلشگریازنیروکندارتباطبرقرارميبیماری
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تماسمي او داخلآنبا بهحالتوجدميزمانهمگیرنداز را اينموقعموسیقياو در بردو

 شود.ارتباطبرقرارمي

وسیلهموسیقيسنتيترکمن (2 دوتار بعدموسیقي: کهبهاستها ناموسیلهنوازنده به

شود.گاهياوقاتنیزخودپرخوان،ميدردستگاهنوايياجراشود.اينموسیقيبخشينواختهمي

صوتطريقضبطنوازد.درحالحاضر،موسیقيبیشترازمي،بادوتارخودکميمراسمبیروناز

مي ماوراپخش نیروهای موسیقي با که دارد عقیده پرخوان ميءشود. جمع شوند.الطبیعه

نظرروحيبرایارتباطازرسدوشنیدنموسیقيبهحالتوجدميهمچنینخودپرخوانهمبا

 شود.روهاآمادهميننیبااي

 
هایترکمنارجبپرخواندرحالگوشدادنبهنوایدوتاربخشي:2عکس


2388منبع:بهروزاشتری،کارشناسمیراثفرهنگي،

 

اشیا (3 نمايشي: چوبمانندئيبعد وشمشیر، شتر پشم سقفکهطنابياز به را آن

آويخته اند، مجموعههمراهبه و شالق حرککفگیر، از هستندتای مراسم نمايشي بعد ها

ضربهزدنباهاييمانندحرکت آن، حالتوجدوچرخیدنحولمحور باالرفتنازطنابدر

بهکمکدو.کفپایبیمار،دستکردندردهانبیماروبیرونآوردنعاملبیماریبهکفگیر

هاييبرپسگردنبیمارارد،پرخوانباشمشیرضربهگذقطعهچوبکهبرپشتگردنبیمارمي

 .زندمي

دعانويسي (1 اسالمي: استبعد مراسم بربخشياز طبعا محتوایاعتقادیايندعاها .

پسازپايانهرمراسمپرخواندعایمخصوصيبرایهريکاز مبنایباورهایاسالمياست.

 دهد.نويسدوبهدستآنهاميبیمارانمي
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بهديوارختهيآوپرخواندرحالگوشدادنبهکیسه:2عکس


2388منبع:بهروزاشتری،کارشناسمیراثفرهنگي،

 

اول فرهنگش،بعد به را سوم و فرهنگاسالميمرتبطامادوم به را چهارم بعد نيو

مينيواسالاما.بهاينترتیب،مادرمراسمپرخواني،بههمآمیختگيعناصرفرهنگيشدانندمي

 ميرا بهنظرميکنیممشاهده گرچهبهخاطرجلوهکهرسد. هایبعددوموسوماينمراسم،

نيدرشیوهدرمانپرخواني،ازاما،اماازجهتاثباتعنصرشييبسیاریداردخاصنمايشي،گیرا

گربهدربرخيديمطالعاتبهبعددوموبرخيازاعتبارکمتریبرخورداراست.بااينوجود،در

گاهبهدرمانيومراسمپرخوانيگاهبهموسیقيودادهشدهاستایکنندهبعدسوماهمیتتعیین

مينمايش داده تقلیل گوناگوندرماني عناصر که دارد وجود زمینه اين در هم ادبیاتي شود.

مراسمپرخواني نمايشيدر موسیقیاييو بهرويکردهایروانرا تکیه با .کندميشناسيتعبیر

شیوه با زيادی شباهت ترکمن، درمانگران نمايشي و موسیقیايي ديگرعناصر درمانگری های

وبلوچمناطقايرانمثلزابلي باخاستگاهها واهاليبوميبندرعباسداردکهخاستگاهآنها ها

نیسمهمازنظرفرهنگيوهمازنظرجغرافیاييمتفاوتاست.اماهایشآيین

کند.امکانتحلیلدقیقرافراهمميلطبیعهءال،يعنيرابطهپرخوانوماوراتحلیلبعداو

نيرادرشیوهدرمانپرخوانياماتوانیم،وجودعنصرشبادرنظرگرفتناينرابطهاستکهمامي

نشاندهیم.
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حرکاتنمادينپرخو و اشیاء نمايشو صحنه دکور مورد نادر ها گذشته اطالعاتدر

کدقیق و بتوانیمآنها نداريمکه اختیار افيدر دورهرا نياماهایشبا ، انشدنسلممپیشاز

فتهايشکلرییقدرتغوياآنرفتهانیکليازمهامقايسهکنیم.عناصرفرهنگيگذشتهيابهترکمن

توانبرایآنهاويژگيصرفاترکمنيوياکهنميهستندختهیوباعناصرفرهنگيديگرمللدرآم

بدوناهمیتدادنبهراوجودبعدموسیقيوجودبعدنمايشيوتوانمينيقائلشد.اماحتيش

ماورا بعداول)ارتباطبا کنار در پرخوانيءالمحتویآنها الزاماتکار از ايندانست.طبیعه( در

نميکيچیصورتنیزه آنهاهعاملدرمانبتنهاييتوانبهازايندوبعدرا فقطشمارآورد،

ميفضایمناسببرایتحققعملدرمانرا متحققميمهیا عامليکهدرمانرا کند،سازند.

ماورا نیروهای يعني اول دراينءعامل خود پرخوان ارجب چنانکه است. ميالطبیعه گويد:باره

باعثجمع” اوهمچنیندرجای“شودالطبیعهميءآمدننیروهایماوراشدنوصدایدوتار .

م يديگر ماورا”گويد: ميءنیروهای من به درمانالطبیعه را بیماری چگونه و کنم چه گويند

.“کنم

اصليمیانپرخوانوايشان،يعنيدستهديگریازدرمانگرانبوميترکمنکهبهتفاوت

درمانميشیوه همینهایاسالميبه از ناشيميپردازند درحاليجا پرخوشود. رابطهناکه ها،

گیرند،الطبیعهدارندوازآنهابرایدرمانبیمارانخودمددميءفیدبانیروهایماورامثبتوم

ايشان بهشدتاز اينها علتبهوجودآمدنبیماریميواندگريزاننیروها شیوهآنرا دانند.

است.هممتفاوتنگرشايندوگروهدرنتیجهازاساسبا

 

عناصر اسالمی

انسان ميشناختيرويکرد بررسيقرار مورد رو مردم دينيعامه نگاه اسالميتنها عقايد دهد.

عالمان ديدگاه با شیوهمنطبق باين درماني، های بهه را پرخواني ميخصوص رد کندکلي

ويژهتسلطونفوذبرلطبیعهوبهءا.درنگاهرسمي،دخالتدرامورماورا(2353،رجبیانتمک)

توانیمبادعاوانجامکارهایخیرازخداومقدسینطلبآيد.ماتنهاميآنازعهدهانسانبرنمي

کمککنیم نمي، خودبهتوانیمهرگز اراده به را آنها يا دستببريمو برخيازآنها درآوريم.

ايشان از محتاطانه خیلي گاه بومي حمايتميروحانیون تحتهدايتقرارها را آنها و کنند

پايینشهریاستکهدرمیانروستائیانواقشاروغالبا هنگعامهمردمبوميدهندامادرفرمي

ت.اينپديدهازاعتباروارزشبرخورداراس

ازعناصرشامانيوعناصریاختهیآمها،مجموعهبههمهایدرمانگریبوميترکمنشیوه

هاناندکهدريکسرآنپرخوها،رویطیفيازتغییراتقرارداراسالميرادرخوددارد.اينشیوه

ايشان آن ديگر سر در گرفتهو جای شامانيها پرخواني، شیوه ايشانياند. شیوه و ترين
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بهحسابمياسالمي ترکمنصحرا منطقه درمانگریبوميدر مثبتباآيد.ترينشیوه رابطه

برانجاماستوارریاست.ايشانييکشیوهدرمانگپرخوانيالطبیعه،ويژگيعمدهءنیروهایماورا

الطبیعهيکرابطهمنفياست.آنهاازءهابانیروهایماوراتکالیفدينياستواراست.رابطهايشان

دوریميءنیروهایماورا والطبیعه نیروهایماوراکنند کردن راءرخنه انسان بدن در الطبیعه

مي شمار بیماریبه اصلي ايشانعامل هاآورند. توانايي اين باشبايد داشته نیروهاینرا که د

.ندنبیرونبراومحیطزندگياودوآنهاراازبدنبیمارنالطبیعهرابشناسءماورا

هایتواناييباهاييهایعادیوايشانايشان،هاوجوددارددرمیانترکمندوگروهايشان

 ايشاناستثنايي. عادی، افرادیهای ديدهاند ديني آموزش شاندکه به برایو دعانويسي غل

اند.بیمارانمشغولشده

يعنيايشان دوم، گروه هستندتوانايياستثناييباهاييايشانهایموردمطالعهما آنها.

مي تقسیم دسته دو به خود نوبه به نیز نخستمشابهشوند. ازايشانگروه ابتداء هایعادی،

وزندگيسختوعابدانهبهذکروروزهوهایطوالنينمازطريقآموزشدينيوگذراندندوره

روحانيرسیده بزرگروحيشدهسپسدچارواندمقام ديگر،يکتحول ماننداند. دوم گره

ناپرخو ها، آموزشدينيفاقد سوادهستند اصال يا وو ندارند آنها مانند بدونبارهکيباز و

کوشش و ميخواسته متحول درون دواز هر شوند. از وسیلهدسته به خود، جديد وضع

خوابیهايختگيرهمبه با گاه که )بیماری( جسمي و شدنروحي نما است، همراه بههايي

تعبیراينتغییرحالتبرایاطرافیانشانايناستکهبرایخدمترسند.ماوراييميهایآگاهي

هآنهادادهشدهاست.اينهایخاصواستثناييباندوبرایاينکارتواناييبهمردمبرگزيدهشده

،ازاندکردهبرایرسیدنبهتحولدرونيطيمتفاوتيکهدرآغازفرايندنظرازدودسته،صرف

برایرسیدنبهمقصديعنيدرمانگرشدندرپیشمي گیرند.ايننقطهبهبعدراهمشترکيرا

کارپذيرفتهشوند؛راهنماهنهنخستبايدبهوسیلهيکپیرياراهنمايعنييکايشانباتجربهوک

روحيکانديدا وضع مطالعه وبا ادعاهايشتائید به گوشدادن دارایمييا واقعا او که کند

اوهایاستثنايياستوتوانايي نه يا استو يادروغميبرایدرمانگریبرگزيدهشده گويدو

برگزيدهشدهاست،اوراپیشاينکهفقطيکبیمارعادیاست.اگرتشخیصدادکهاويکمورد

اينآزمايشنیزموفقيکروحانيمي از اگر بیازمايد. را نیزکانديدایموردنظر فرستدکهاو

اورابرایگذراندنيکدورهپااليشروحيبهيکمکانمقدس)معموالبهيکيازبیرونآمد

کهفرستهاييکهبرایاينکاردرنظرگرفتهشدهاست(ميزيارتگاه پسازگذراندندوره ند.

برایانجامشد،ابکوتاهوياطوالنيایامکانداردکهدورهبستهبهوضعروحيوجسميکانديدا

شود؛اماهنوزاجازهزندگيمستقلندارد.بايدمدتينیزدرخانهراهنمابمانددرمانگریآمادهمي
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تواندکارخودراشروعکندواينامرميوبهکارآموزیبپردازد.وقتيکارآموزاحساسکردکه

پردازد.شودوبهدرمانگریميبهتائیدراهنمارسید،ازاينپساومستقلمي

ويژههاايشان آموزشدينينديدهبه اندآنهاييکه بهدست، شدنو بهجهتبرگزيده

درمانگریايشانيطينیزتشريفاتيکهبرایرسیدنبهمرحلههایاستثناييوآوردنتوانايي

اختالفاصليمیانايندو،بهخاطرطرزتلقياماهادارند؛کنند،شباهتزيادیبهپرخوانمي

ماند.الطبیعههمچنانباقيميءمتضادآنهاازنیروهایماورا

دانندويموزیمياتراموجودهااندوآنالطبیعهگريزانءهابهشدتازنیروهایماوراايشان

پرخووشیوهپرخوانيهانانخاطرنظرمنفينسبتبهپرخوبههمی آنها درکلنادارند. را ها

اسالمازنظرالطبیعهءگويندکهارتباطگرفتنبانیروهایماوراميقبولندارندوکنندونفيمي

.شدهاستعنم

نکردجدانیزمخالفوجنسبافیزيکياجتنابازتماسپرهیزازرقصوموسیقيو

مجالسمردانه ازديگروجوهتمايزدوشیوهدرمانگریاست. بهايشانوزنانه، هایزننهتنها

گیرندفاصلهميهاآنازياوزننددستنميانبیمارمرد انبلکهتاحدامکانازپذيرفتنبیمار،

اجتنابمي آنمرد کنند. انقالبها رااسالميپساز ترکمنيخود برداشچارقد سر واندتهاز

بهگذارندچارقدسفیدبهسرمياکنون ديدهنشود.يبندندکههیچتارمويایميگونهوآنرا

قیدیکاملبرهمچنانبهچارقدترکمنيخودپايبندندوآنرابابيهایزن،ناکهپرخودرحالي

آنهاهمچنینازبهانميگذارندوچندانبهپوششمویسرسرمي ستخودباتماسددهند.

محیط تأثیر عمومياست. اينيکتوصیفکليو البته، اباييندارند. مرد بدنبیمار دستو

مي چهدرتمايزمیانپرخوجغرافیاييواجتماعيرا وناتوان، تفاوتايشانها وچهدر هایها

کوهستانيوهایهامعموالدرمحیطناخوبيمشاهدهنمود.پرخوها،بهظاهریمیانخودايشان

هابیشتردرروستاهاینزديکوياحومهشهروياايشان،اماکنندروستاهایدوردستزندگيمي

حتيداخلشهرهاسکونتدارند.

هاونیزانجامایکهبررعايتجلوه.شیوههستندهابهرعايتاصولاسالميمتعهدايشان

خواندننمازهایطوالنيو،وگرفتنروزهتکالیف)فرايض(دينيمانندقرائتقرآن،گفتنذکر

ايشانيکدعاخوانويادعانويسد.بااينوجود،ندادنصدقهوبخصوصدعانويسيتأکیددار

اويکوجوداستثنايياستکهبهطرزخیليخاصيبرایدرمانگریبرگزيده،معمولينیست

دهدوهمراهبیمارراتشخیصميالطبیعهبهبدنءنیروهایماوراکردناوهمرخنهشدهاست.

گیرد؛اماداند.درستاستکهاينکارباقرائتقرآنوخواندننمازودعاصورتميميدرمانرا

اونیروهایماوراتشريفاتومراسميداردکهازعهدههرکسبرنمي شناسد،الطبیعهراميءآيد.

عالوههکشد.بکارخاصيراپیشميامراهکندوبرایدورکردنهرکدآنهاراازهمتفکیکمي
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مقدسینارتباطازطريقخواباو شدنبا مينما الهامميکندبرقرار آنها از او آنها. يا و گیرد

ایرابرایدرمانبیماریدرپیشبگیرد.گويندکهچهشیوهميمستقیمابهاو

شامانییسمديد اشتراکپنهانبا يکوجه يا شباهتو مياينجا نبايدآنراه که شود

نیروهایماورا درستاستکهايشانبا گرفت. واقعيارتباططورهلطبیعهبءاناديده طبیعيو

گیرد.گاهينیزاينطورغیرمستقیموازطريقخوابصورتميکند؛امااينارتباطبهبرقرارنمي

تواندتوصیفدقیقيهدرمانگرنميکطوریهکند.ببیداریراالقاءميوارتباطحالتيبینخواب

.بهبرايشرخدادهاستداندکهايناتفاقدرخوابويادربیداریازآنارائهدهد.خودشنمي

ازآنهاعبورکرد.بهتوانبهسادگيایازابهاماتدراينجاوجودداردکهنمياينترتیب،مجموعه

ازبرخيدردانندوراقطعينمينيوايشانيمحققین،مرزمیانپرخوابسیاریازهمیندلیل

آورند.هاشامانبهحسابميناهارانیزمانندپرخوها،ايشاننوشته

انتخابزمانمناسببرایاينکاروطرزخواباندنخواندنويانوشتندعاوشیوهدعا

طرزچیدناشیاءدروبیماررویزمینوقرارگرفتندرمانگردرکناروباالیسروياپايینپا

همهبهدقتاززخمهمسايگانو...اتاقبیماروبازکردنوبستندربوپنجرهومطالعهچشم

الطبیعهکدبندیءهایخاصنیروهایماوراسویدرمانگر،متناسبباويژگيخاصبیماروويژگي

بهشیوهدرمانبعضينمواردايدردرمانبیماریدارد.ایکنندهورعايتآنتأثیرتعیینشودمي

ازايشان نهازنظراصولآمیزمينمايشيورازجنبهها را دهدوشخصیتوروشدرمانآنها

کند.هایظاهریبهشیوهدرمانشامانيشبیهميبلکهازنظرجلوه



 نامه دو درمانگر زندگی
ازازسرگذشتدودرمانگر،يکپرخوانمردويکایاينبخشخالصهدر خاللايشانزنرا

شدهضبطگفتگوی آنها گفتگوینخستشودنقلميبا دانشجويان. تحقیقيکياز مربوطبه

.ستيشاناابازبیدهنگارندهتجربهشخصيگفتگویدوم.(2385،خرمالي)استترکمن



 ارجب پرخوان

نیروهایماوراءالطبیعهمي نخستینبرخوردشبا مدرسه:گويدارجبپرخواندرباره روزیدر

بررویمذهبياز بهمحضديدنآنها پشتپنجرهبهوجوددوموجودفوقطبیعيپيبردم.

کنم.هايمسوارشدندوازمنخواستندباآنهاهمراهيشانه
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اوتصمیمبهدلیلگويدچونپدروپدربزرگشميارجب بودند، نافرمانيازپريانديوانهشده

.رودمي2یکند.درسنچهاردهسالگيهمراهآنانبهزيارتگاهتکیهباباگیردازآنهاپیرومي


بر” او و پیرمردیبلندقامتمالقاتکردم شبيبا رياضت، سهروز منپساز

بهمن انگارنیرووانرژیخويشرا ماساژداد، بالینمنحضوريافتوانداممرا

گوشمنزمزمهکرد:درهیچهاييبهاينمضمونبهانتقالدادوسپستوصیه

گانهراترکنکنم.همیشهپاکوباوضوباشم.همیشهخودمراشرايطينمازپنج

بهعنوانصدقهبپذيرم تعییننکنموآنرا پولدرمانرا اوازمن.واسطهکنم.

خواستخودراواسطهبنامموسپسناپديدشد؛ومنبااينمقامبهديارخويش

.“بازگشتم



شناختند؛اماخودشهنوزمعنيگويدکهازآنتاريخمردماورابهنامپرخوانارجبمي

نمي اوجخودشميپرخوانرا سنینبیستسالگيبه شوقپرخوانيدر و شور رسد.دانست.

رابههدفپردازدواينکاربیرونکردنارواحشیاطینازبدنبیمارانميبهپرخوانباجديت

درکنميتبديلميزندگيخود ازسویديگرمشکالتشبامردميکهاورا کردندروبهکند.

گیرد:ناگزيرتصمیمبهترکديارميوگذاردفزونيمي


داشتو” تازگي برایمردم ارواح دفع اجرایمراسم حرکاتمندر و اعمال

خالفشريعتمي مشکلاينجاپیشگوييمرا ستمتوانستکهمننميادانستند،

ازءدنیاینیروهایماورا قابلحصولکنم، عینیتببخشمو برایآنها الطبیعهرا

.“ اينرومجبوربهترکديارشدم



مي بدوشياختیار اينترتیبخانه نمادينپرخوانبه اشیاء که خود پیر االغ با کندو

ایکیسهپارچه،طناب،پرخوانيمانندشمشیر خورجینآنجایدرراشالقوچوب،کفگیر،

شود.،آوارهروستاهاميبودداده


اءویوقتيمنقراربودبهروستاييبیايم،غروب،پیشازمراسم،آالچیقراازاش”

گوشهسکنهخاليمي در را بیمار ميکردندو آنقرار بهایاز منتازيانه دادند.

نگاهيغضبدستبهدرونآالچیقمي خنجرآمدم. وکفگیرداغآلودبهشالق،

                                                           
است.گنبدکاووسکیلومتری81درهاترکمنمعروفیهاارتگاهيز.تکیهبابااز2
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نزديکميمي بیمار به حالت همان با و ميانداختم او کنار و وشدم خوابیدم

ارواحمختلفجذبموسیقيميآمدندومينوازندگانمي مرانواختندو شدندو

ایکهبهديوارزدموبرایهدايتآنهابهکیسهپارچهکردند.فريادميتحريکمي

طناب از را خود بود جداميآويخته پاکرا چرخشخويشارواح با و آويختم

احساسميمي را بیمار درون دنیای و کفگیرکردم روی برهنه پای با و کردم

نواختم.درآنلیسیدمويابرکفپایبیمارميايستادموياآنراميگداختهمي

مراسمهم صدایبلنددر با نیز ازخوانيميهنگامدختراندهکده خداکردندو

مي روانيمدد يکبیمار وقتيبا بیرونرود. تنبیمار از روحپلید طلبیدندکه

کردموالطبیعهوانتقالانرژیرااحساسميءکمکنیروهایماورا،شدمگالويزمي

.“کردمنهيميوآوردموبهاوامربیمارراراموآرامکردهوبهزانودرمي



داردوهمراهزنپنجموهفتفرزندگردیبرميازدورهساليدستارجبپرخاندرمیان

کند؛امادرآنجانیزبهخاطردرگیریباافرادخودمدتيدرنزديکيروستایيلچشمهاقامتمي

 .رودآوردوبهروستاینیازآبادميمزاحمدوامنمي

صورتمي گروهي صورت به بیماران از پذيرايي دو گاه و گیرد بهالي روز طولسه

پرخوانپیرمردیمي قامتمتوسطباانجامد. و سفید مانندريشاستريشکوتاه او سفیدان.

بندد.مراسموزردیبهسرميکندوعمامهسفیدقوم،پیراهنسفیدوگشادوبلندبهتنمي

يعني،يشود.درطولمراسم،نوایدوتارباآوازبخشانجامميعشاءپرخوانيمعموالپسازنماز

ازضبط حرکصوتپخشميخوانندهسنتيترکمني، با پرخوانبرنامهخودرا ريزهایتشود.

شروعمي واجبهاطرافنگاهکردن، درنمايشيمثلغلتیدنوبهخودپیچیدنوهاجو کند.

بعدباشمبابیمارانشوخيوگفتگوميهاتحیناينحرک ایبرضربهمنظمیربهطورشکند.

آورد.طنابينیزبهسقفآويزاناستکهپرخوان،درحالتوجدگردنحاضرينفرودميپشت

چرخد.پرخوانهمچنینيککیسهپارچهداردکهازابزارآنميحولمحورآويزدوبهآنمي

اوميکاراوبهحسابمي نیروهایماوراآيد. بهءگويدکهباچرخیدنبهدورطناب، الطبیعهرا

گیرد.کندوبعدبانزديککردنسرخودبهدهانهکیسهباآنهاتماسميهدايتميسمتکیسه

اززمینبرمي دارد،همهافرادحاضردراينپیشازپايانمراسمهنگاميکهپرخوانکفگیررا

 پاهایبرهنه همراهاناو يا و بیمار چه خودمجلس، ميرا داغدراز کفگیر پرخوانبا کنندو

شودکهدرگوينداينضربهباعثميآورد.آنهاميهایآنهافرودميمحکميبرپاشنههایضربه

تمامبدنخوداحساسخوبيبکنند.

 پرخوان مراسم اين از بخشي برميدر را خود مجلسشمشیر افراد از يکي از و دارد

ظهتمامزناندهد،دراينلحخواهدکهبهاوکمککند.پرخواندوقطعهچوببهآنهاميمي
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اندازندبلندوبافتهخودرابهجلوميهایگیسکنند،حاضردرمجلسسرخودرابهجلوخممي

کناریمي چارقدترکمنيخودرا قطعهزنندوسپسپرخوانازهمراهشميو خواهدکهدو

شمشیرشضربه با او قراردهدو پشتگردنهريکآنها قطعهچوچوبرا بایبررویدو

اينعملبرایتمامحاضرينچهمردوچهزن،چهبیماروچههمراهانبیمارانجاممي نوازد.

تکافرادحاضرکشد،پرخوانباتکساعتطولمي3تا2مراسمکهمعموالدرپايانشود.مي

گذارندوسپسپرخوانبرطبقرسمدهدوآنهاپوليدرکفدستاوميدرمجلسدستمي

برصورتشميهترکمن بهحالتدعا رودوبهاتاقديگریميپرخوانکشد.سپسادستشرا

بیمارانيکهبخواهند دعاینوشتهبگیرندنزدشميشخصا او از ببینندو را پرخواناو آيندو

گويدکهبااينبهآنهاميگذاردووآنراکفدستآنهامينويسدمييکدعایويژهبرايشان

.نددعاچهبکن

 

 زبیده ایشان

.اواستایاستکهدرنوزدهسالگيازدواجکردهودارایششفرزندسالهزبیدهزنچهلوپنج

:دهد.اوچنینادامهميکندشروعميدرمانگریراازسنسيوپنجسالگي
 

کهعمامهبمندرخوابيادرحالتنیمه” ديدم.سرداشتميهخوابفردیرا

آنهامراازهایقدرکهخوابآنهاراديدم،يازشبکردم.دريکيگاهينیزغشم

مي نجوا گوشم به گويا کردند، بیدار پسخواب اين از بايد شما زبیده کردند:

.“درمانگریکنید



کند.شوهرشبارهمشورتمياينماندوباشوهرواطرافیانشدرزبیدهمدتيمتحیرمي

م چندان کار اين با حالابتداء مشاهده اما نبود؛ حالتهایتوافق به اغلب که زبیده روحي

بهوحشتميرمقيوازخودبیخودشدنوغشکردنميبي اورا زبیدهبیشازافتاد، اندازد.

مي نميبیشمتقاعد که شود از عهده“مسئولیتي”تواند به شدهکه يعنياستاشگذاشته ،

ایفهمدکهچارهرسدوميزسرانجامبهنتیجهمشابهميدرمانگری،شانهخاليکند.شوهرشنی

بیند.مرتبزبیدهجراتوتوانايياينکاررادرخودنمي.(2352،مقصودی)جزموافقتنیست

گويد:بهخودمي


آموزشدادهباشد،چگونهميمننهسواددارمو” توانمدرماننهاستادیکهمرا

آيدوبیدموديدمدخترکنابیناييبرایمعالجهميشببااينافکارخواکيکنم؟
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المترهکیفايشانسورهزبیدهمدکه:آوازیآدانمچگونهاورامداواکنمومننمي
يادداشتهباشمآيه بدوناينکهمنقرائتقرآنرا ازقرآنبخوانید. کهبهرا ایرا

“نگریکردمزبانآوردهقرائتنمودموباهمینآياتشروعبهدرما



بودونیروهایمنفيتسخیرتوسطدرمورددختریکهزبیده جوابدکترهاشده اورا

اورابهتکیهبابا)زيارتگاه(بردموبابندبهضريحبستموصبحاينبندراباز”گويد:کردهبودمي

خوبشد.قلببودحالشتپش.بهمنالهامشدمريضرامرخصنمايم.دختریکهدچارکردم

.“والدينايندخترمرابهمنزلشاندعوتکردندوجشنگرفتند

کهشیوهدرمانايشانيازنظرشکلدهدميطورمشخصوواضحنشانبههایباالگفته

گويد:لطبیعهباشیوهدرمانپرخوانيمتفاوتاست.زبیدهميءاارتباطبانیروهایماورا


منفيندارمبلکهباخواندنآياتقرآنينیروهایایمنخودمنیرویماوراءالطبیعه”

ازمنمنفيهموارهکنم.منباخداهستم.البتهنیروهایراازبدنبیماربیرونمي

 “کنموقتقبولنکردموقبولهمنميوليمنهیچ.خواهندکهباآنهاباشممي

 

 گیری نتیجه
اينواژه قدرتتمام افرادیبا اصطالحاتبیانگر و جهانها ارتباطبا در هایمافوقطبیعيو

جهانيکهبهچشمافرادعادینمياستالطبیعهاءنیروهایماور شام،آيد. هاهستندکهناتنها

زنیروهایآنهادرجهتمقاصدخودازاوکنندتوانندآنهارامشاهدهوباآنهاارتباطبرقرارمي

گیرندورادراختیارميهلطبیعءااايننیروهایماوراهنامندشوند.پرخوجملهشفایبیمارانبهره

برداریازدستوراتآنهاونیزفرماندادنبهآنهادرجهتاهدافخود،راهرابراینیزبافرمان

مي باز مقاصدشان به طبقناکنند.شامرسیدن از هستي جهان که معتقدند متعددیهایهها

آخرينطبقهآسمانيا نهايتهدفانسانرسیدنبهتانگریتشکیلشدهاست. تانگریاست.

درباورهاواعتقاداتشاماني(.2383،آشتیاني)شامانراهنمایانساناست،استکهدراينراه

تقدسآسماننقشمهميداردودرتماممراسمبهاينامراشارهشدهاست.باورهایشامانياز

شود.هامشاهدهميمتعدددرباورهایترکمنایههجملهتقدسآسمانوتشکیلجهانازطبق

مي را مراسميازردپایاينباورها تواندر کردکهبرپیوندجملهرسمسويدقازانمشاهده

کند.هایشامانومردمترکمنداللتميانديشه

کمیاناقوامترهادارد.درمغولبهويژهباورهاواعتقاداتشامانيريشهدراقوامترکو

موجوداتماورا و نیروها انسانو میان واسطه را شامانخود که دارد وجود لطبیعهءااينباور
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گويند.بامهاجرتترکانبهسمتدانند،آنهاباجهانديگریارتباطدارندوازآنسخنميمي

هایويژگيبرخيتدريجغربآسیاوبامسلمانشدنآنهاوحضورباورهاواعتقاداتاسالميبه

 آيینشامانينفوذ آيینکردفرهنگاسالميدر در امروز آنچه آنشد. باعثتغییراتيدر و

 تلفیقشامانیسموباورهایاسالميوفرهنگاقوامترکمناست.،کنیمپرخوانيمشاهدهمي
موجود منابع شامدر ترک، اعتقاداتاقوام در اوزنااستکه پرخوناها، و بهناها را ها

ميعنوان ميجادوگر که هستند کساني افراد اين بخشند.شناسند. شفا را بیماران توانند

دهند.آنهاارواحويانیروهایراشفاميانهاونیزجادوگرانبیمارناها،اوزناگويندکهپرخومي

ینگفتهچن. کنندشناسندوازطريقدفعآنهابیماریراازبدنبیماردورميميراماوراءالطبیعه

شوند.درمراسمشدهاستکهجادوگرانازطريقمکیدنخونبیمارباعثبهبودحالبیمارمي

دريکيازمراسمبسیارنادرپرخوانيشاهدبودمکنند.خارجميپرخوانيچیزیازگلویبیمار

من نمود. او مکیدندهان به سپسشروع و داد رویزمینقرار را بیمار پرخوان چگونه که

مکدوازحلقاوگوييبیماریرابیرونکردمکهچگونهدهاناوراميناباورانهاورامشاهدهمي

بهبودميمي بیماریرا همچونجادوگرانکهازطريقمکیدنخونبیمار، اينکشد، بخشند،

يقکشیدوياارجبپرخوانازطرپرخواننیزازطريقمکیدندهانبیمار،بیماریرابیرونمي

خوردهگرهایپشمويامویبهمدستکردندرحلقبیمار،دردويابیماریراکهبهصورتگوله

کشد.ازدرونبیماربیرونميبود،

بردنکارههايياستکهبابهاوروششودمنظورشیوههنگاميکهصحبتازدرمانمي

هاوفنونيپيار،آزمايشوخطابهشیوهيابد.بهعبارتيدراثرتجربهوتکرآنهابیماربهبودمي

دستههاييکهازطريقتجربهبشیوهاستفادهازکهدرمبحثشفا،درمانبدوناند،درحاليبرده

بههمیندلیلگیرد.ایدرمانبهصورتخودبهخودیصورتميآمدهاستوبدونهیچواسطه

شودبیمارشفايافتونهدرمان.گفتهمي

خواهدکهاورابیمارازپزشکميوجوددارد.يفيدررابطهباتفاوتبینپزشکنکتهظر

داند؛هایپزشکميتخصصدرمانکند.اوبدونباورواعتقاداستودرمانراجزئيازوظايفو

درحالي دارد. درمانرا انتظار او ايشانطلبشفابنابرايناز يا پرخوانو درمانگر، از بیمار که

رودبهدنبالشفاويادرمانبدونواسطهند.اوباتمامايمانواعتقادخودنزددرمانگرميکمي

خواهد.چنینفرايندیيعنيداند.اوشفاراازاومياست.بیماردرمانراجزءوظايفپرخواننمي

ايندبهبودراایازفرطلببیمارازپرخوانوباورواعتقادیکهدراينامروجوددارد،مجموعه

بهعبارتيديگربیماردرمقابلپزشکازنظرذهني،باورواعتقادکامالمنفعلفراهممي کند.

کنندهدارد.کهدرمقابلپرخوانبیمارفعاالنهدرتمامفرايندشفاحضورتعییناستدرحالي
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 منابع
.ریرکبیام،تهران،تاريخمغول(.2383)عباس،آشتیاني

ترجمهابوالفضلطباطبائي،تهران:نشربنیادفرهنگايران.،سفرنامهابنفضالن (.2381)ابنفضالن

،مشهد:دانشگاهمشهد.هانگاهيبهحیاتمادیومعنویترکمن(.2352اعظميرادگنبددردی)

عبدالحکیم) 2385خرمالي، آيینپرخواني(. پايانبررسيدرمانگریبوميجامعهترکمن، ناسيارشد،نامهکارش،

 تهران:دانشگاهآزاداسالمي.

 .13شماره،نامهنمايشفصل،«گواتآيینشیدائي»(،2388دورينگ،ژان)

 االسالماحمدجام.،مشهد:شیخرداوهامبراساسقرآنوسنت(.2353رجبیان،تمکصادق)

 ماعي،دانشگاهتهران.تحقیقاتاجتتهران:موسسهمطالعاتواهلهوا،(.2318ساعدی،غالمحسین)

 ،تهران:نشرعلم.هاسیریدرتاريخسیاسياجتماعيترکمن(.2388اهلل)گلي،امین

امیرکبیر.  ،تهران:8،جدفرهنگاعالم(.2382معین،محمد)

دومینکنفرانسمجموعهمقاالت،«هاهایگوناگوندرمانبوميدرمیانترکمنتکنیک»(.2358مقصودی،منیژه)
 ،دانشکدهطبسنتي،اوالنباتار،مغولستان.الملليطبسنتيدرمغولستانبین

 ،تهران:افکار.زنوفرهنگ،«هایگوناگوندرمانگرانبوميترکمنصحراتکنیک»(،2352مقصودیمنیژه،)

(2358.)«2212،شمارهايرانوقفقاز،«زناندرمانگربوميدرترکمنصحرا.

(2353 منطقه،«هاوميترکمنبدرمان»(، آموزشيزير انتقالمیراث-ایکارگاه حفظو نقشزناندر
،تهران،يونسکو.معنوی

(2358.)،يونسکوودانشگاهتنوعفرهنگي،کثرتقوميوهمبستگياجتماعيموردمطالعهاستانگلستان

آزاداسالمي،واحدآزادشهر.

بي )لوگاشوا، رابعه 2385بي ايرانهترکمن(. شباهنگ.ای تهران: ايزدی، سیروس و تحوبلي حسیت ترجمه ،



 

 

 


