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 مقدمه    

توان سـاخته تخـیالت ذهـن انسـان و     هاي بازمانده از روزگاران گذشته را نمیها و داستانفسانها

شـود  شک آنها عناصري از حقیقت را شامل میفاقد هر گونه بازتابی از حیات واقعی دانست. بی

مد . به اعتقـاد صـ  د و جاودانه گرددها راه یابتوانست در خاطره تودهو اگر چنین نبود، هرگز نمی

از کلمه افسانه نباید رمید، تـاب  پرتوهـاي حقیقـت را در هـر     »وورغون، شاعر شهیر آذربایجان 

وقفه روشنایی و تاریکی، ها آفریده انسانند. مبارزه بیتوان کشف کرد. زیرا که افسانهاي میافسانه

ـ « گـردد ها احسـاس مـی  خیر و شر، خودي و بیگانه و راستی و کژي در دنیاي افسانه نیـا،  یس)رئ

1368 :11  .) 

، خـواه دراماتیـک باشـد یـا ملهـم از      اي که شکل بگیردهنري بر هر پایه هاي ادبی وآفرین 

هاي واقعی حیات اجتماعی، در هر حـال، تسـکین و درمـانی بـراي روا نیازمنـد افـراد و       پدیده

هـا یـا در   هاي ادبی شفاهی و مکتوب اقوام که در اعصار در حافظـه تـوده  . آفرین استاجتماع 

، بـه مثابـه محصـومت معنـوي زنـدگی      اسـت  حات کتب داستانی بـه ثبـت رسـیده   سطور و صف

هـا، مراسـم و سـنن، دسـتاوردها و     هـا، باورداشـت  اجتماعی گذشتگان، بازتاب تمایالت، آرمـان 

 میان آنها سرشته و پرورده شـده که آن آثار ادبی در  استساختارهاي مادي مردمان و اجتماعاتی 

هاي مختلف تـاریخی،  این قابلیت را دارد که از دیدگاه است. همچنینبیانگر گذشته آنها  واست 

 .غیره مورد توجه و بررسی قرار گیردشناسی و شناسی، جامعهشناسی، زبان شناسی، قومتوده

ترین به عنوان یکی از شاهکارهاي ادبی ـ فولکلوریک جهان، قدیمی  1هاي دده قورقودداستان

. مضامین به کار رفته شوداي و حماسی ترکان اوغوز وآذربایجان را شامل میي اسطورههاداستان

                                                           
ها داستان( عموماً حماسی است. بوي)داستان دوازده از یک مقدمه و  اي متشکلکتاب دده قورقود، مجموعه .1

اند که هاي فولکلوریک آذربایجان )نظیرکوراوغلو، اصلی و کرم و غیره( به نظم و نثر نوشته شدهمانند اغلب داستان
ها، شوند. راوي اصلی داستانالمثل و حتی مرثیه را شامل میبی بایاتی، نغمه، ضربهاي منظوم آن، انواع ادبخ 

است که هر داستان، با سخنان نغز و پندآموز وي پایان می یابد. کتاب  "دده قورقود"اي به نام شخصیتی اسطوره
است. نثر مقدمه با متن  هاي بعد نوشتهها، در دورهحاوي مقدمه کوتاهی است که گردآورنده این مجموعه داستان

ها متفاوت است. کتاب دده قورقود، حامل بخشی از فرهنگ غیرمادي ترکان اوغوز است که اکنون مردمانی داستان
 کنند.کشور همجوار زندگی می هاي وسیعی از ایران و چنداز این تبار، در بخ 

بیان شده است که کتاب دده قورقود، در  در مقدمه. نویسنده کتاب و تاریخ  نگارش آن به طور دقیق مشخص نیست
با توجه به . به صورت مکتوب تدوین شده است( میالدي 14قرن )دوران حاکمیت خاندان عثمانی در آناتولی 

به شکل مکتوب  میالدي 16هاي دده قورقود در اواسط قرن متن، داستان( paleography) شناسیهاي خطویژگی
 (.6: 1376هیئت اند )درآمده
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بکــر و  شــان،هــايهــا و ســرزمینهــاي مــذکور، هماننــد مردمــان حاضــر در داســتاندر داســتان

تی، شـناخ شـناختی، هسـتی  که به لحاظ انسان استهایی نخورده و آکنده از مفاهیم و آموزه دست

 د مورد بررسی قرار گیرد.  توانره میشناختی و غیجامعه

هـاي اجتمـاعی   هاي دده قورقود و کنکاش در زیر و بـم پدیـده  شناختی داستانبررسی جامعه

ها نه تنها دان  اجتماعی ما را درباره چگونگی زیست اجتماعی این گـروه  متجلی در متن داستان

زمینه و ذهنیت مزم را براي درك دهد، بلکه بی  از آن، پی هاي کره خاکی افزای  میاز انسان

کنند. اگـر  هاي اجتماعی جاري در زندگی اجتماعی ترکان معاصر فراهم میدمیل و چرایی پدیده

میهنان ترك ما، در تاریخ و هاي  همباور داریم که حیات مادي، فرهنگ معنوي و باورها و ارزش

سـی، اجتمـاعی و فرهنگـی آنهـا و     هاي تـاریخی، سیا تردید شناخت ریشهگذشته ریشه دارد، بی

ناپـذیر  شناختی ـ آنها ضروري و اجتنـاب  جانبه ـ و در این مورد خاص، تحلیل جامعه تحلیل همه

 است.  

گیري دیدگاهی براي کشـف  هاي دده قورقود، نه تنها ما را در شکلقرائت هرمنوتیک داستان

رسـاند، بلکـه بیشـتر از    یاري می ها و باورهاي متعالی و مشترك انسانیهاي تاریخی ارزشریشه

هاي جداساز و ساز پیدای  نوعی نگرش یکپارچه و جهانی به انسان و رهایی از اندیشهآن، زمینه

هـاي مـا را از محبـوس شـدن در     شود و مـا و اندیشـه  هاي انسانی میتفکیک گذار میان فرهنگ

تــوان از یــب مــیچــارچوب تنــگ دنیــاي معاصــر نجــات دهــد. بــه اعتقــاد گــادامر، بــدین ترت 

 ساز کاست و موجبات مشارکت را فراهم کرد. هاي بیگانه گذاري فاصله

شکل و ساختار قدرت، نوع مناسبات نظام سیاسی و صاحبان  قـدرت  سیاسـی بـا  جامعـه،     

اي آن، نوع فرهمندي و شخصـیت  هاي اسطورهتبیین مشروعیت حکومت و حاکمان و بیان ریشه

                                                                                                                                           
هاي درسدن و برلین این اثر کالسیک، فقط سه نسخه خطی به جا مانده است که دو نسخه از آنها در کتابخانه از

نویس موجود در واتیکان بعدها پیدا شده است نسخه دست. شودآلمان و دیگري در کتابخانه واتیکان نگهداري می
 .اندهر دو نسخه با حروف عربی نوشته شده. که ناقص است

هاي اجتماعی، باورها و آداب و سنن ترکان اوغوز هاي دده قورقود، در کل بیانگر نحوه زندگی، ارزشداستان
هاي حیات پردازي مردمانی هستند که در مصاف با دشواريهاي مذکور، آفریده ذهن خالق و خیال. داستانهستند

ها و سیماي قهرمانان خوی  را با داستانها، با ذوق و هنر آفرینشگري خود، واقعی، شادکام و سرفراز از پیروزي
الی ها،  به ترسیم دنیاي ایدهاند، ابدي ساخته، یا سرشکسته و ناامید از نامالیمات و ناکامیهایی که بیان کردهافسانه
ر دهند. اگاي پرفروغ را نوید میهاي خود، آیندهها و سلحشورياند که در آن، قهرمانان داستان با دموريپرداخته

شناسانه دیرین قبایل اوغوز ریشه دارند، هایی هستند که در باورهاي هستیها، اساطیر و افسانهبخشی از این داستان
 هاي تاریخی حیات این قبایل هستند. بخ  دیگر، روایت واقعی یا ملهم از حوادث واقعی درگذرگاه
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و چگونگی نیل رهبران به این جایگاه در نزد قبایل اوغوز، از جمله  کاریزماتیک رهبران اجتماعی

توان بررسـی  هاي دده قورقود، میموضوعاتی است که در بررسی بافت سیاسی موجود در داستان

هاي سیاسی مورد مقایسه قرار داد. قـوانین و نظـام حقـوقی بـه     کرد و  آن را با سایر اشکال نظام

بات اجتماعی، روند تدوین و اجراي این  قوانین، جایگاه و عوامـل  رسمیت شناخته شده در مناس

مؤثر در مقبولیت نظام حقوقی شکل گرفتـه در میـان قبایـل اوغـوز، یکـی دیگـر از موضـوعات        

هـاي دده  بینی در تعامالت اجتماعی قهرمانان داسـتان تواند با تأمل و ژرفاجتماعی است که  می

جه قرار گیرد. بر خالف تصوري کـه شـاید بـه دلیـل سـاختار      اي مورد توقورقورد، به طور ویژه

منـدي مزم در  اي، از جمله قبایل اوغوز درباره نبود قواعد و نظـام ابتدایی جوامع ایالتی و عشیره

اي در مسـائل و  گونه  جوامع وجود دارد، این قبایل سازمان حقوقی پیچیدهمدیریت اجتماعی این

ر اقتصادي و مالکیت داشتند که درخـور شـناخت و بررسـی    موضوعات  سیاسی اجتماعی و امو

 است.

هـا و  در مقاله حاضر، تالش شده است که امور، رخدادها، مواضع ارزشی ـ اعتقـادي، کـن    

ها، بخشی از واقعیات ملموس حیات اجتمـاعی  هاي اجتماعی برجسته شده در داستانهمه پدیده

هـاي  ها همراه بـا پدیـده  عبارت دیگر، کلیت داستانها در نظر گرفته شود. به آفرینشگران داستان

از واقعیات زندگی اجتماعی اقوام اوغـوز در نظـر گرفتـه شـده و بـا       اجتماعی مورد نظر، بازتابی

به تبیین و تأویل )هرمنوتیک( دمیـل و   2گراشناختی واقعو با  رویکرد جامعه 1گرایانهدیدي واقع

تا از این طریق، ضمن شناخت ابعـاد و  ، پرداخته شده است هاي اجتماعی بروز و تجلی آنهازمینه

ــر ادبــی و درك هســتی و معــانی درونــی نهفتــه در وراي کــن   جنبــه هــاي هــاي اجتمــاعی اث

هـا بـا واقعیـات اجتمـاعی     هاي داستانی، به تحلیل ساختار اجتماعی و انطباق این کن  شخصیت

اي پژوهشـی مطـرا، شـناخت و بینشـی     ههایی مستدل به پرس موجود پرداخته و با بیان پاسخ

 هایی از قبیل:درخور درباره تفکر اجتماعی جامعه مورد بررسی ایجاد گردد. پرس 

( 2توان ارزیابی کرد؟ ( چگونه نوع قدرت و ساختار  سیاسی در جامعه مورد بررسی را می1

و سـاختار  ( مناسـبات  3قانون و نظام حقوقی در نزد اقوام اوغوز چـه جایگـاهی داشـته اسـت؟     

( دین و باورهاي 4اقتصادي جامعه چگونه بوده و نگرش رایج در امر مالکیت چه بوده است؟ و 

 دینی  در استحکام و تداوم  سازمان اجتماعی اقوام مورد بررسی چه تأثیري داشته است؟

                                                           
1. Realistic 
2. Sociological Realism         
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     قوانين و حقوق ابتدايي

ـود بـه خـــود موافـق هنجارهـاي     ها هستند و معموم ًخـبا اینکه اقــوام ساده، بسیار اسیر سنت

نیـاز و برکنـار   کنند، همچنان از قوانین وضعی و مؤاخذه و مجازات رسمی بـی اجتماعی رفتار می

شود. حکومت قانون، مبتنـی  نیستند. از این رو، نطفه حکومت قانون در این اجتماعات منعقد می

، اسـت قـوانین ثابـت    یی کـه از آنجـا . اسـت  صولی است که با دقت تنظیم شـده بر قوانین یعنی ا

کنـد. ایـن نـوع    شخص فرمانروا به منزله مأموري است که فقط به نمایندگی قانون امر و نهی می

 هایی دارد:حکومت ویژگی

 شود.ـ گاه به گاه قوانین جدید وضع می1

 ـ فرمانروا نیز مانند سایر مردم، تابع قوانین است.2

 مشهریان یا هموطنان او هستند.ـ مردم رعایاي فرمانروا نیستند، بلکه ه3

 ـ عمل مجریان قانون، با قانون معین و محدود شده است.4

: 1354آید )بارنز و بکر ـ دیوان یا دستگاهی اداري براي اعمال حکومت قانون به وجود می5

50.) 

هـاي دده قورقـود، بخشـی از    در میان اقوام و قبایل ترك به ویژه در میان اوغوزها که داستان

اي حاکم بود. آنها قـانون را  ت اجتماعی آنها را  به تصویر کشیده است، ساختار حقوقی ویژهحیا

که آن نیز به معنی قانون است، از زبـان مغـولی در زبـان     "یاسا"نامیدند )بعدها کلمه می "توره"

. هـر  ترکی وارد گردید(. همه اعضاي قبیله حتی خاقان نیز ملزم به تبعیت از تؤره )قوانین( بودند

شـد، مسـتحق   ها انجـام مـی  اقدامی از جانب هر شخص که به منظور نقض و نادیده گرفتن تؤره

مجازات بود. تؤره بر اساس اصولی مانند: عدالت )کؤنی لیک(، مـؤثر و مفیـد بـودن )اووزلـوق(،     

 گردید.مساوات )توزلوك( انسانیت و هومانیزم )کیشی لیک( و مئیسته و عرفی بودن وضع می

شـدند یـا در حـین دزدي و غـارت     ها )قوانین(، افرادي که مرتکب قتل مـی "تؤره"س براسا

گردید. همچنین افرادي که در زمـان  شان مصادره میشدند و اموالگردیدند، اعدام میدستگیر می

کردند یا در موقـع جنـگ   دادند، به ناموس مردم تجاوز میصلح، شمشیر را مورد استفاده قرار می

هـاي  گردیدنـد. بـراي جـرم   کردند، به مجازات اعدام محکوم مین جنگی( فرار میاز اردو )قشو

هایی که حکم حکومتی در آنها نیـز  گردید و در سراسر سرزمینتر، ده روز حبس تعیین میسبک

 شده است.گیري شخصی ممنوع و جرم محسوب میجاري بود، انتقام
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ی )یارغو( تحت ریاست خاقان بـود و  رسیدگی به جرایم سیاسی بر عهده دیوان عالی حکومت

شدند که خاقان به طور مسـتقیم تعیـین   سایر محاکم عادي با ریاست حاکمانی )یارغان( اداره می

 (.60و  54:  1377کردند )هیئت می

تردید با اینکه حکومت قانون و دستگاه اداري عریض و طویل آن، متعلـق بـه اجتماعـات    بی

شناسان سده نـوزدهم  ساده و ابتدایی پیشین ریشه دارد. جامعه پیچیده جدید است، در اجتماعات

معتقد بودند که اجتماعات ساده یا دست کم برخی از آنها، موافق نظام کمونیسم یـا سوسیالیسـم   

کرد کـه روا گروهـی   ایجاب می 2ايیا سوسیالیسم قبیله 1شدند، و این کمونیسم ابتداییاداره می

راد خودبخود از هنجارهاي اجتماعی پیروي کنند. گذشـته از آراي  بر اجتماع حاکم شود و همه اف

هاي قومی بر افراد، برخی از اعضاي اجتماعات سـاده  مذکور، باید گفت که با وجود سلطه سنت

یابـد. بـه   شوند و قانون صریحی براي مجازات آنـان ضـرورت مـی   در مواردي دچار انحراف می

از احکام سنت، وابستگی عاطفی افراد به سنن، و میـل  اعتقاد مالینوفسکی، نیروي عادت و ترس 

شوند که افراد یک اجتمـاع، رسـوم را محتـرم دارنـد.     به جلب احترام عمومی، همگی موجب می

خواه آن اجتماع، یک اجتماع وحشی باشد، خواه یک محله طبقه متوسط شهري و خواه یکـی از  

میـل بـه   "راي دینی. ولی سـنت دوسـتی و   هاي یک دانشگاه معتبر یا یک اجتماع بنیادگدانشکده

"همنوایی
اطاعـت از قـانون باشـند. همـان طـور کـه        تواننـد کـامالً موجـد   و نفوذ عادت نمـی  3

پرستی و میل به وجاهت اجتماعی، هر یک از اعضاي اجتماع ساده مالینوفسکی گفته است، سنت

موافـق انتظـار مـردم رفتـار کنـد       دارد که هنگام لزوم، دیگران را در دارایی خود انباز، ورا وا می

(. رسوم اجتماعی بر انسـان اجتمـاع نانویسـا )ابتـدایی( و نیـز بـه میـزان        56: 1354)بارنز و بکر 

تواند اجتمـاع  . انسان اجتماع نانویسا، بر خالف ما نمیاستکمتري بر انسان اجتماع نویسا حاکم 

کند و  هاي عمومیجایگزین ارزشهایی خصوصی برگزیند و آنها را خود را ترك گوید یا ارزش

از  به امید قضاوت آیندگان، قضاوت معاصران خود را آسان گیرد. از این رو، بی  از مـا نـاگزیر  

هـا و اعمـال افـراد و از    رعایت رسوم اجتماعی است. این کنترل اجتماعی غیررسمی که بر کن 

ناگون و در موارد متعددي هاي گوشود، به شکلها و هنجارهاي اجتماعی اعمال میطریق ارزش

شود. افـراد در رفتارهـاي خـود بـی  از مصـالح و منـافع       هاي دده قورقود مالحظه میاز داستان

                                                           
1. Primitive Communism        
2. Tribal Socialism       
3. Conformism 
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کنند. در اکثر مواقع، روا و وجـدان  شخصی، به تصورات و انتظارات دیگران )اجتماع( توجه می

ات جمعـی اجتمـاع   توانند بـر خـالف تصـور   جمعی ناظر بر عملکرد افراد است و افراد کمتر می

خوی  عمل کنند. در داستان ششم، قان تورالی ـ قهرمان داستان ـ با وجـود ضـعف و خسـتگی      

کنـد، و در  مفرطی که پس از جدال با دو حیوان وحشی )گاو و شیر نـر( در خـود احسـاس مـی    

 شرایطی که ناتوان از جدال با شتر نر در میان دست و پاي آن افتاده است، از تـذکر و هشـداري  

که یاران  از پیامدهاي ناگوار رسیدن خبر درمانـدگی او در مصـاف بـا شـتر نـر در نـزد ایـل و        

تـر بـه  جـدال بـا     گیرد و با عزمی راسخاي میخانمان براي او خواهد داشت، جان و نیروي تازه

کند. در این داستان، یاران قـان تـورالی بـه وي    خیزد و آن را نیز مغلوب خوی  میشتر نر برمی

هـاي تیـره/ و رود خروشـان  گذشـته/ بـه      خبرها همره باد/ از میان کـوه »... دهند که دار میهش

: 1379)لوئیس، « هاي ناروا خواهندگفت...رسد/ و آنها در غیابت حرفگوش ایل و خاندانت می

148.) 

 یابـد آید و قوانینی ضرورت مید میبا این حال، در اجتماع نانویسا نیز انحراف و تخلف پدی

. نیسـت  که دقیقاً به انحرافات و تخلفات مربوط باشد. اما قوانین مذکور، قوانین وضعی صـریحی 

یادآوري کرده است که اگر مراد ما از قـانون، دسـتورهایی باشـد کـه بـدون توجـه بـه        هابهاوس 

تواننـد از قـانون برخـوردار    شود، اجتماعات سـاده نمـی  مناسبات شخصی و خانوادگی اعمال می

این صورت، حتی اجتماعات نانویساي نسبتاً پیچیده، مانند برخی اجتماعات که حـل و   باشند. در

شناسـد. اجتماعـات   کند، قانون را نمیطرف واگذار میها را به داورانی بیهاي گروهفصل مناقشه

. از اسـت هاي داخلی و نیز از هجوم و جنگ خارجی برکنـار   ها و انقسامساده معمومً از اختالف

، قانون به معنی دقیق کلمه بر آنها معلوم نیست. اما به شرحی که گذشت، تخـم قـانون در   این رو

 (.48: 1354همین اجتماعات کشت شده است )بارنز و بکر 

همان طور که قبالً نیز بیان شد، در اجتماعات ابتدایی و در قبایل اوغوز نیـز حـاکم، خاقـان،    

هاي اجتماعی نامه. قوانین و آییناستهاي اجتماعی نامهفغفور یا خان منشأ صدور قوانین و آیین

گـردد و بـه امـوري تبـدیل     هاي قومی تثبیت میها و ارزشمذکور در طول زمان به شکل هنجار

هـایی کـه خاقـان یـا     که اجراي آنها ضرورت دارد. کارکرد فرامین، دسـتورات و تصـمیم   شودمی

هـاي اجتمـاعی صـادر    ت و تحت تأثیر ضرورتفغفور ظاهراً با اراده و رأي خوی ، ولی به تبعی

ها و امـور مربـوط بـه    کنند، صرفاً محدود به حوزه تنظیمات اجتماعی، اداره امور، تقسیم نق می
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هایی نامهها به عنوان شیوه تشخیص و آیینشود، بلکه بیشتر از آن، این تصمیماردوي نظامی نمی

داستان بوغـا   "یابد. در داستان اول د کاربرد میعملی براي تعیین منزلت و جایگاه اجتماعی افرا

خان خانان، بایندرخان عادت داشـت سـالی یکبـار مهمـانی     »خوانیم: می "خان، پسر دیرسه خان

بدهد و نجباي اوغوز را دعوت کند. امسال هم جشنی بپا کرده و فرمان داد؛ یکجا چـادر سـفید،   

دارند، و سـپس چنـین فرمـود: کسـی را کـه      جاي دیگر چادر قرمز و جاي دیگر چادر سیاه برپا 

صاحب پسر باشد، به چادر سفید و آن کس را که صاحب دختر است به چـادر قرمـز راهنمـایی    

کنید! و کسی را که پسر و دختري ندارد، به چادر سیاه راهنمایی کنید! زیرش نمد سیاه بیندازیـد!  

ر آن را خورد که هیچ، وگرنه مـی  برای  غذا، آبگوشتی از گوشت گوسفند سیاه فراهم آورید! اگ

تواند مهمانی را ترك گوید. کسی که فرزندي ندارد، خداوند باریتعالی او را از نظر انداخته، پـس  

(. بدین ترتیب، خان بـا  29: 1379)لوئیس، « ما هم او را از نظر می اندازیم، بگذارید این را بداند

ه(  صـالحیت و مشـروعیت دارد کـه بـا     تکیه بر جایگاه و قدرت اجتماعی و الهی  خوی  )فـر 

که در اجتماع نیز وجاهت اعتقادي یافته اسـت، بـه مداخلـه در     1استناد به اراده الهی )تئوکراسی(

هـا و  منـدي هاي رسمی )صدور فرمان( حدود بهره احراز منزلت اجتماعی افراد بپردازد و به شیوه

 مزایاي اجتماعی افراد را مشخص کند.

 اقتصاد و مالكيت

اي شود که یک پدیده اقتصـادي، پدیـده  با بررسی اقتصاد جوامع غیرپیشرفته و ابتدایی آشکار می

هـاي  اي اقتصادي است. در این جوامع، تحلیل پدیـده اجتماعی و  یک پدیده اجتماعی نیز پدیده

ز هاي اقتصادي میسر نیست، بلکه در تحلیل بایـد ا ها و فرضیهاقتصادي فقط با استفاده از عبارت

توان بـر اسـاس پـول    هاي مذکور را نمیهاي دینی، اخالقی و غیره نیز کمک گرفت. پدیدهپدیده

 توانند چندان دقیق باشند.محاسبه کرد و در تحلیل اقتصادي نیز نمی

در جوامع ابتدایی، هر چه جنبه کیفی مجموعه روابط اجتماعی از جنبه کمی آن بیشتر باشـد،  

هـاي  یابند یا در بطن پدیـده هاي غیراقتصادي تجلی میه شکل پدیدههاي اقتصادي بیشتر بپدیده

هـاي دینـی، خویشـاوندي و سیاسـی     گردند. در چنین جوامعی، پدیدهماوراي اقتصادي نهفته می

هاي اقتصادي را انکـار کـرد. بـه طـور     ، ولی با این همه نباید اهمیت پدیدهاستمقدم بر اقتصاد 

                                                           
  1. Theocracy                        
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تـوان تبیـین کـرد.    اساس مفـاهیم دوگانـه مبادلـه و محاسـبه مـی      هاي اقتصادي را برکلی، پدیده

هاي درونی خود را حفظ کنند. در ایـن  گردند که اشیاء ویژگیهاي اقتصادي زمانی بارز می پدیده

 آورند.اي از محاسبات، اقتصاد را به وجود میبا وارد شدن در مجموعه "اشیاء"صورت، 

هادهـایی کـه جنبـه اقتصـادي دارد، بهتـرین نمونـه       شایان ذکر است که اعمـال، رفتارهـا و ن  

ها،  دانیم، بررسی این قبیل پدیدهشود و همان طور که میمحسوب می "هاي اجتماعی کلپدیده"

دهد. بررسی نظـام اقتصـادي جوامـع نشـان     شناسی را تشکیل میبنیان علم انسانشناسی و جامعه

کیت، مبادله و مصـرف، بـا سـازمان اجتمـاعی     دهد که اعمال و رفتارهاي مربوط به تولید، مالمی

کل، به ویژه با اعمال و رفتارهاي سیاسی، حقوقی، دینی و غیره وابستگی نزدیک دارند. امـا ایـن   

 تر است.  موضوع در جوامع سنتی، محسوس

هاي انسانشناختی موجب تجدیدنظر در برخی از مفاهیم اقتصادي شـده اسـت، بـراي    بررسی

هـاي  نامیدند. امـا پـژوه   می "اقتصاد تأمین بقاء"نان، اقتصادهاي سنتی را مثال، برخی اقتصاددا

تعداد زیادي از نیازهـا کـه    ،1انسانشناسی، باعث تغییر این برداشت گردید. به اعتقاد ریمون فرث

دهنـد، ماهیـت غیرمـادي دارنـد )بـارنز و بکـر       بنیان زندگی اقتصادي جوامع سنتی را تشکیل می

1354 ،68) 

هاي ساده به نیازهاي اولیـه خـوراك،   اي از پاسخست که سازمان اقتصادي با مجموعهبدیهی ا

هاي ابتـدایی  لباس، مسکن و غیره، یکسان نیست. ریمون فرث در این زمینه معتقد است که ملت

کند، ارزش قائـل نیسـتند، بلکـه ارزش مـواد     براي مواد خود به این دلیل که گرسنگی را رفع می

هاي گوناگون کنند. براي مثال، با آن به توانند از آن استفادهدانند که میدر این می غذایی را بیشتر

شـک در جوامـع   تعهدات خود به نیاکان، رؤسا و متحدان عمل کنند یا به پسر خود زن دهند. بی

شود هاي اقتصادي، صرف تولید چیزهایی میابتدایی و سنتی، قسمت کم و بی  مهمی از فعالیت

مستقیمی با تأمین بقا ندارند، بلکه جنبه تشریفاتی و حیثیت اجتماعی دارنـد. برخـی از    که رابطه

 "ضداقتصـادي "هـاي ابتـدایی را غیرعقالیـی و    اي از رفتارهاي اقتصادي ملـت اقتصاددانان، پاره

هـاي بیشـتري قـرار    رسند و موضوع پـژوه  تر از همه به نظر مینامند. رفتارهایی که عجیب می

اي که در این زمینه، مورد توجه ها مربوط بوده است. پدیدهبه نحوه استفاده از اندوخته گیرند،می

                                                           
1. Firth  
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پوسـت  است. پوتال  در برخی از جوامـع سـر    "پوتال "خاص انسانشناسان بوده است، رسم 

 شود.شمال غربی امریکا و کواکیوتل به انهدام تشریفاتی اموال گفته می

شناسان اسـت. پـوتال    ، مورد توجه انسان"هاي اجتماعی کلپدیده"پوتال ، نمونه جالبی از 

عملی فرهنگی است که هنوز در بین ایالت و عشایر روا  دارد؛ مـثالً بـه صـورت رقابـت بـین      

سرخپوستان کواکیوتـل وجـود دارد. رؤسـاي سرخپوسـتان کواکیوتـل، بـراي تحکـیم و ارتقـاي         

یـک از آنهـا هـدایایی بـه افـراد دیگـر        پرداختند. یعنی هـر موقعیت اجتماعی خود به رقابت می

دادند و آنها نیز مؤظف بودند هدایاي وي را بپذیرند و متقابالً هـدایایی را بـه وي دهنـد کـه      می

ارزش آن، حداقل دو برابر هدایاي دریافت شده بود. در برخی موارد، هر یک از رؤسا بخشـی از  

از حیثیت خود مجبور بودند حداقل همان  کردند و دیگران نیز براي دفاعاموال خود را منهدم می

شـد و  آمد، بر حیثیت  افزوده میمقدار اموال خود را منهدم کنند. رئیسی که از عهده رقابت برمی

شناسـان بعـدها متوجـه     گردیـد. انسـان  آمد، حیثیت  متزلزل میرئیسی که از عهده این کار برنمی

دارد و هدف نهـایی آن، تحکـیم و ارتقـاي     شدند که پدیده پوتال  در همه جوامع انسانی وجود

هـاي اقتصـادي، صـرف داشـتن     حیثیت اجتماعی است. بدین ترتیب، قسـمت مهمـی از فعالیـت   

و  157: 1375نیـا  )فـر   گـردد یابی به اهداف غیرمادي مصرف میشود که براي دستتولیداتی می

158 .) 

ا و بزرگـان اوغـوز هسـتیم. در    هاي دده قورقود نیز شاهد همین رفتار از طرف نجبدر داستان

خوانیم: هر سال یک بار قازان خان نجبـاي ایـل   آخرین داستان کتاب، یعنی داستان دوازدهم، می

اش را به یغما ببرند. رسـم قـازان   داد که خانهکرد و اجازه میاوغوز بیرونی و درونی را جمع می

داد دار و ندار خانه و اجازه می آوردگرفت و از خانه بیرون میاین بود که دست همسرش را می

از جمله نجبا و بزرگان قبایل اوغـوز و دامـاد باینـدر خـان،      "سالور قازان خان"را به یغما برند. 

شـد و باینـدر خـان    خان خانان بود. وي بعد از بایندرخان، دومین شخصیت اوغوز محسوب می

(. از ایـن  225و  10: 1379)لوئیس،  بیشتر مایل بود دامادش قازان خان، اغلب کارها را اداره کند

رو، و با توجه به جایگاه رفیع اجتماعی قازان خان در میان قبایل اوغوز، ماننـد رسـم پـوتال  در    

میان سرخپوستان، تالش براي تثبیت، ارتقاء و حتی یادآوري این جایگاه فرادست در آن شـرایط  

 توان درك و توجیه کرد.  اجتماعی و فرهنگی را می
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"خوان یغما"بیات فارسی نیز مفهومی با عنوان در اد
وجود دارد کـه بیـانگر همـین مراسـم،      1

معنـی سـفره و مهمـانی     "خـوان "است. در این مفهوم، از کلمـه   "یغماي اموال خان"یعنی رسم 

نشـیند و ازآن بهـره   شود، و منظور از آن، مراسم و مهمانی است که هر کس برآن مـی مستفاد می

کنـد و  (. در پایان این مهمانی، میزبان )خان( پی  از همه مهمانی را ترك می1374برد )عمید می

دهد تا عالوه بر سفره مهمانی، وسایل و اموال موجود را در محـل  به مدعوان و مهمان  اجازه می

برند )جمع کنند و با خود ببرند(. کامالً مشـخص اسـت کـه اجـراي      "یغما"مراسم و مهمانی به 

تواند باشد که بـه لحـاظ دارا بـودن امـوال     رفاً در توان  و استطاعت افرادي میاینگونه مراسم ص

کننـد بـا اسـتفاده از    هاي بام و فرادست اجتماع خـوی  قـرار دارنـد و سـعی مـی     مادي در میه

 هاي مادي خوی ، منزلت و جایگاه اجتماعی خود را نیز ارتقاء یا تثبیت بخشند. مندي بهره

هایی دربـاره اجتمـاع آغـازین و سـیر تکامـل آن بیـان       شناسان، نظریههدر قرن نوزدهم، جامع

"جماعـت بـدوي  "هاي مذکور، جامعه آغازین یا کردند. بر اساس نظریه
بسـیار منسـجم بـود و     2

همگان در اموال و امور جامعه انباز بودند. ولی این نوع اجتماع که نخستین حلقۀ زنجیـر تکامـل   

"متجانس"هاي مختلفی به خود گرفت. وضع کلاست، به تدریج دگرگون شد و ش
ابتـدایی بـه    3

"نامتجانس"وضعی 
"درآمیختگی جنسی"تبدیل شد و از مرحله  4

"همسـري تـک "بـه مرحلـه    5
6 

هـاي  رسید. در اینجـا نظریـه   "داريسرمایه")کمونیسم( ابتدایی به  "گراییمردم"انتقال یافت، از 

حال حاضر مهم اسـت، وضـع اقتصـادي اجتماعـات      گیرد. آنچه درتکاملی مورد توجه قرار نمی

هاي اقتصادي اجتماع نانویسا، مالکیت است. در اجتماعات نانویسایی  نانویسا است. یکی از جنبه

                                                           
ترکی اشتباه گرفته شده است، و  "خان"به معنی سفره و مائده با لغت  "خوان"هاي بعد، لغت . ظاهراً در دوره 1

کردند، در ها براي  یغماي خانمان خود برپا میکه خان به معنی رسمی "خان یغما سی"بدین ترتیب، عبارت ترکی 

اي که همه اي که از مال غارت شده فراهم شود یا سفرهسفره»درآمده که از آن معناي  "خوان یغما"فارسی به شکل 

 کنند.  )فرهنگ عمید( را مستفاد می« کس برآن بنشیند و از آن بهره ببرد

2. Primitive Horde                 
3. Homogeneous 

4. Heterogeneous 

5. Sexual Promiscuity 

6. Monogamy 
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"مالکیـت شخصـی  "دانـد، از  شناسیم، افراد برخی اوقات کـه اجتمـاع مصـلحت مـی    که می
یـا   1

 وجود دارد. شوند و رسوم و قوانینی در این زمینهخصوصی برخوردار می

"مالکیت مشترك"در برخی از اجتماعات، صیادان و ماهیگیران 
یا جمعی برقـرار اسـت. در    2

ها بـه طـور   قبایل اوغوز نیز عالوه بر به رسمیت شناخته شدن مالکیت خصوصی، مراتع و ییالق

ولـت  شد، براي مخار  اردو و دشدند. از این رو، خراجی که از قبایل گرفته میمشترك اداره می

هـایی معـین حـق دارنـد کـه      (. اما افراد و خانواده53: 1377گرفت )هیئت مورد استفاده قرار می

مشـترك   ها، مالکیـت زمـین،  منحصراً در محلی اختصاصی به شکار بپردازند. در اجتماعات شبان

هـا و  . در اجتمـاع کشـتگرها، چراگـاه   استهاي فرعی ها در مالکیت افراد یا گروهاست، ولی دام

یـت فـردي و خـانوادگی    هاي مزروعـی، موضـوع مالک  هاي بایر در مالکیت عمومی و زمینزمین

ها و ابزارها در تملک افراد هستند. در برخی اجتماعات . همچنین معمومً زنان، بردگان، داماست

کننـد.  سازان از حـق تـألیف و تصـنیف اسـتفاده مـی     سرایان یا آهنگنانویسا، افرادي مانند سخن

ارث نیز در اجتماعـات نانویسـا معـین و یکسـان نیسـت. از ایـن رو، انـواع وراثـت را          وضعیت

کنیم: وراثت گروهی، وراثت نخستین پسر، وراثت بازپسین پسـر، وراثـت چنـدتنی و    مشاهده می

شـود.  غیره. در برخی از اجتماعات نانویسا، پایگاه اجتماعی افراد بر اساس ثروت آنها تعیین مـی 

 گیرد. عتبار اجتماعی فراوانی دارد و مورد احترام و اطاعت قرار میفرد توانگر، ا

شناسان سده نوزدهم همداستان نیستیم، امـا بایـد   در موضوع مالکیت مشترك، کامالً با جامعه

تصدیق کنیم که مالکیت در اجتماعات نانویسا، به صورت عمومی است، و تملک و توارث فـرد،  

گذارند، نبایـد مـا   در برخی از اجتماعات نانویسا به توانگران میبسیار محدود است. احترامی که 

را دچار اشتباه کند و از این موضوع غافل شویم که اقـوام سـاده، هنگـام بحـران و دشـواري، در      

شوند. عالوه بر این، اقوام مذکور معتقدند که مال وسـیله سـودجویی و   اموال یکدیگر شریک می

ف کردن اسـت؛ و هـر کـس کـه مـالی دارد، آن را بایـد بـراي        طلبی نیست، بلکه براي صرفزون

آسای  اجتماع خود مورد استفاده قرار دهد. در میان قبایل اوغوز، ثروت و امکانات مادي عالوه 

شد. با ایـن  بر کارکردهاي متعارف خود در تأمین بقاء، ابزاري براي تحرك اجتماعی محسوب می

ماعی، در مقایسه با جوامع معاصر متفاوت بوده است، توضیح که نوع اثربخشی آن در تحرك اجت

                                                           
1. Personal Property      
2. Communal Ownership 



 
 
 
 
 
 

 141…شناختی به نهادهاي  كنترلی  . نگاهی جامعه1390زاده و بشيرپور .  عباس
 

 

اگر در دنیاي معاصر و صنعتی، ثروت مادي به عنوان یکی از مزایاي اجتمـاعی، از طریـق ایجـاد    

مازاد و ارزش افزوده اقتصادي، به طور تعاملی به تولید و بازتولید خود و سایر مزایاي اجتمـاعی  

ماعی براي صـاحبان مزایـا را فـراهم سـازد، در جوامـع      بپردازد و بدین طریق، امکان تحرك اجت

کنـد. در ایـن جامعـه )قبایـل     ابتدایی و به ویژه در قبایل اوغوز، این کارکرد طور دیگر عمل مـی 

اوغوز( ثروت از طریق استفاده براي رفاه و آسای  عمومی یا حداقل براي بخ  محروم جامعه، 

شـود. بـراي مثـال، در داسـتان دهـم،      ثروت میموجب بهبود و ارتقاي منزلت و جایگاه صاحب 

نجبـا مراتـب اعتـراو خـوی  را از نـوع رفتـار سـغرق و         "داستان سغرق، پسر اوشون قوجا"

هی! پسر اوشون قوجا! هر یـک  »کنند: اعتنایی وي به ایشان در بارگاه قازان خان چنین بیان می بی

اند، تو تاکنون سري شان را به دست آوردهاند، با زور و زر خوی  مقاماز نجبایی که اینجا نشسته

اي ]کـه  اي را لبـاس داده اي را سیر کرده یا برهنهاي؟ مگر تاکنون گرسنهاي یا خونی ریختهبریده

پـس از   "داستان بوغا  پسر دیرسه خـان "کنی؟[. یا در داستان اول اعتنایی میاین گونه به ما بی

تـرین جایگـاه مجلـس جشـن باینـدرخان،      د، در پـایین اینکه از دیرسه خان به دلیل نداشـتن اوم 

کنند، دیرسه خان به پیشنهاد همسرش مهمانی با شرکت نجبا و بزرگان اوغوز و سایر پذیرایی می

پوشـاند و  کند، برهنگان را البسه میکند و در کنار آن، گرسنگان و فقرا را سیر می افراد برگزار می

خواهد که براي او دعا کنند و حاجت او را از خـدا  گان میپردازد و از بزرقرو مقروضان را می

 (. 41و  32، 1379بخواهند )لوئیس 

کنـیم،  بنابراین، اگر در اجتماعات نانویسا برخی از انواع مالکیت غیرعمـومی را مشـاهده مـی   

"خصوصی"باید هوشیار باشیم که چنین مالکیتی، شخصی است، نه 
. مالکیت شخصـی بـه فـرد    1

د که وسایلی را در اختیار داشته باشد و براي آسای  خود و دیگران مـورد اسـتفاده   دهامکان می

کنـد کـه فـرد ابزارهـاي تولیـد را در اختیـار گیـرد و        قرار دهد. اما مالکیت خصوصی ایجاب می

دیگران را وادار کند که به سود وي، از آنها استفاده کننـد. اجتمـاع نانویسـا مالکیـت خصوصـی      

هـاي خـود حقـی دارد، مالـک     ها یـا آهنـگ  سازي که بر ترانهسراینده و آهنگ شناسد، وقتینمی

تواند آنها را بفروشد و سود برد، حـق وي صرفـاً اسمی و شود و نمیخصوصی آنها شمرده نمی

ناپذیر است. بنابراین، اگر چنین حقوقی را مظــاهر مالکیـت بـدانیم، از صـواب     شخصی و انتقال

                                                           
1. Private Property 
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ه کـالم این است که تصور ما از مالکیـت خصوصی، براي اقوام نانویسـا  شـویم. خالصبرکنار می

 دریافتنی نیست.

 دين

پژوهندگان پیشین درباره اهمیت دین در اجتمـاع نانویسـا فـراوان سـخن گفتـه و بسـیار مبالغـه        

اي جـادویی دارنـد.   اي دینی یا بهتر بگـوییم، وجهـه  اند. در اجتماع نانویسا همه امور، وجهه کرده

ی این وجهه دینی یا جادویی در بسیاري موارد، پراهمیت نیست و پژوهشگران پیشین، به ویژه ول

 اند.اند، این موضوع را درنیافتهافرادي که جزء مبلغان مسیحی بوده

هاي متعدد دارد. گولدن وایـزر در  توان تعریف کرد، زیرا عناصر و جنبهدین را به آسانی نمی

 دین سه وجه یافته است:

 انگیزند.وجه عاطفی: نمودهاي ناشناخت مرموز، عواطفی در انسان برمی ـ1

 دهد.ـ وجه عملی: انسان به اقتضاي عواطف خود، مناسکی را انجام می2

 کند.ـ وجه ادراکی: انسان عواطف و اعمال دینی خود را توجیه می3

شناسان، جامعه : درباره منشاء عواطف دینی، چند نظریه بیان شده است. نخستینوجه عاطفی

"گرایی خاصآیین جان"
را بیان کردند و گفتند که اقوام ساده معتقد هستند که هـر موجـودي،    1

ها را شوند و جانها مسلط نیستند، دچار ترس میجانی خاص دارد و از آنجایی که بر انبوه جان

"نیاپرستی"پرستند و سرانجام به می
شناسان بعدي در عهپردازند. گروهی از جامو خداپرستی می 2

"گرایی عامآیین جان"این نظریه دست بردند و 
هـاي  را پدید آوردنـد و بیـان کردنـد کـه جـان      3

 "مانـا "تعین، مانند موجودات، از یکدیگر جدا نیستند. فقط یک جان عام و یک نیروي حیاتی بی

 کند. وجود دارد و در همه امور تجلی می

هاي گوناگونی مطرا شده مانند وجه عاطفی آن، توجیه : درباره این وجه دین نیزوجه عملی

است. عنصر عملـی یـا مناسـک دیـن، دو وجـه دارنـد: جـادو و عبـادت. فریـزر و گروهـی از           

پرداختنـد و آن را علـم ابتـدایی محسـوب     شناسان پیشین، به تفکیـک جـادو از دیـن مـی     جامعه

پذیرند. به اعتقاد آنها، جادو تالشـی  کردند. ولی پژوهشگران معتبر کنونی، این تفکیک را نمی می

                                                           
1. Animatism 
2. Ancertor worship 
3. Animism 
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دهنـد،  هاي طبیعی انجام مـی است که اقوام ساده به امید دخالت در مشیت خدایان یا تغییر پوی 

شناسی خود به خـدایان یـا   و عبادت فعالیتی است که اقوام ساده براي ابراز خوف، خضوع و حق

 پردازند.طبیعت به انجام آن می

اند و اصـحاب  یا حکیمان الهی در گذشته این جنبه را بررسی کرده شناسان: دینوجه ادراکی

هاي عاطفی و عملـی دیـن   اي خاص، جنبههر دین ـ حتی هر یک از مذاهب یک دین ـ به شیوه  

در قـرون   1گرایـان هـاي مدرسـه  اند و نگرشی درباره آن دارنـد. نگـرش  را مورد بررسی قرار داده

پـروران عصـر حاضـر، از آن    هاي دیـن ه هیجدهم و نظریهوسطی، الهیات طبیعی اثر پیلی در سد

 (.  55: 1354شود )بارنز و بکر جمله محسوب می

برانگیزترین موضوعات تاریخی ـ فرهنگی در میان   اعتقادات مذهبی اقوام ترك، یکی از بحث

یــا  "شامانیســت"شناســان اســت. در حــالی کــه برخــی از پژوهشــگران، ترکــان قــدیم را تــرك

هـا پیـرو   معتقد هستند که تركپرفسور ابراهیم قفس اوغلو نامیدند، افرادي مانند می "توتمیست"

تـوان درك و  (. این اختالف عقیده را می260: 1382بودند )نیای   "گؤي =گؤك تانري"مذهب 

جوامـع مختلـف بـا اعتقـادات      ها در طول حیات هزاران ساله خوی  با اقوام وتوجیه کرد. ترك

ها، اثرپـذیري  اند. طبیعی ترین پیامد و نتیجه اینگونه تماسارتباط و تماس بودهمذهبی متنوع در 

هاي مذهبی یکدیگر است. درباره اعتقادات متقابل اقوام و ملل مختلف از فرهنگ و تمدن و آیین

هـا در  توان به صائب بودن یا نبودن آراي مطرا شده حکم کرد. در حقیقت، تركاقوام ترك نمی

اند یـا همـان طـور    هاي اعتقادي متنوعی را پشت سر گذاشتهجتماعی خوی ، دورهمسیر حیات ا

اند و به طـور طبیعـی، نمـاد و    هاي مذهبی ملل همجوار قرار گرفتهکه بیان شد، تحت تأثیر آموزه

اند. بحث درباره ماهیت دین و مذهب اقـوام  ها را با خود همراه داشتههایی از این اثرپذیرينشانه

گنجـد. آنچـه در اینجـا بـراي     وعی گسترده است که در چارچوب بحث حاضر نمـی ترك، موض

هاي مختلف حیات اجتمـاعی و  بررسی اهمیت دارد، اثرپذیري متقابل جوامع از یکدیگر در زمینه

 در اینجا به طور مشخص در مذهب است.

تـرین  تـدایی ها و ردپاي چندین مذهب، از ابهاي کتاب دده قورقود، نشانهدر مجموعه داستان

هـایی از ایـن   توان مشاهده کرد. در اینجا نمونـه انگاري و شامانیسم تا اسالم را میآنها یعنی جان

 شود.ها بیان میهاي بر جاي مانده و نق  بسته در داستاننشانه

                                                           
1. School- men         



 

 

 

 

 

 129 -152(: 39)18شناختی مطالعات جامعه   144 

 

 

Animism   به معنی جاندارپنداري و همزادگرایی است و در اصل، اسناد حیات بـه موجـودات 

اي خاص در اندیشه است، بـه ویـژه در جوامـع  اولیـه  کـه در آن،      باور شیوهجان است. این بی

گیرند. بسـیاري از  ها در تبیین جهان  هستی و وقایع پیرامون خود، از جان یا همزاد مدد میانسان

هـاي مـادي، بلکـه منبعـث از نیروهـاي غیرمـادي،       حوادت را نه ناشی از روابط علی بین پدیـده 

اي عقالیی است. وي معتقـد بـود   دانند. به اعتقاد تایلر، جاندارپنداري شیوهیغیرعینی یا همزاد م

هـاي آن قـرار   اي منطقی دارد. انسان ابتدایی در برابـر طبیعـت و پدیـده   که انسان ابتدایی، اندیشه

 (.28: 1375کند )ساروخانی گیرد و آن را با دیدي جاندارپندارانه تبیین می می

هاي دده قورقود )داستان یغماي خانمان سالور قازان( آنجا ه داستاندر داستان دوم از مجموع

که قازان خان موقع شکار از تارا  و یغماي ایل و خانمان  و اسارت مادر و همسر و فرزنـدش  

گردد، از محل ایل و شود و به  محل ایل  برمیهایشان به دست دشمن خبردار میبه همراه ندیمه

 پرسد:ی میچادرهای  بسان شاهدي عین

ات هاي ابلق وحشی/ به ناگه تاختـه ویرانـه  ام با من بگو/ چه سان با اسباي زادگاهم! خانه»

 (52، 1379 )لوئیس« کردند؟

 پرسد:و باز در مسیر تعقیب  دشمنان از چشمه ساري می

بري بـا خـود/ ..../   هاي کوچک را / میریزي و/  وبینه  قایقها میتو اي آبی که روي صخره

آرامن/ اگـر چیـزي ز   ویی که اشتران سر  موي و گوسفندان سپیدم/ در کنارت  فارغ از دنیا میت

ام گـردد بـه  قربانـت    دانی و دیدي/ بگو با من/ تو اي آب عزیز/ سـر سـودایی  چادرهاي من می

 (.53)همان، 

همه پرسد. نکته جالب توجه این است که و عیناً همین سوال را از گرگ و سگ  سیاه نیز می

)محـل اسـکان ایـل( و     "یـورت "این عناصر، چه طبیعی مانند آب و گرگ و سگ سـیاه و چـه   

-نشین ابتدایی و حتی در حال حاضر نیز جایگاهی مقدسچادرهای  در تلقی و باور انسان کوچ

 گونه دارند.

باز در جایی دیگر از همین داستان آنجا که قرار است دشمنان براي شناسـایی همسـر قـازان    

اش را از درختی آویخته کنند و از گوشت تن ، غذایی براي مـادر بسـازند،   ، پسر اسیر شدهخان

خواهد که فرصت دهند بـا درخـت حـرف بزنـد و سـپس      پسر قازان خان از دشمنان می "اروز"

 گوید:خطاب  به  درخت  می
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..../ اي خوانم/ که درهاي مقدس نیز از چوبنـد/  مرنج از من درختا، گر تو را/ من چوب می»

دوزم/ نـدارد انتهـایی/   هایت چشم مـی ات در خاك هست اما/ چو من بر شاخهدرختی که/ ریشه

آویزند/ مکن از من حمایت/ اگر از من طرفداري کنی/ غرور و هیبتم ناگه/ مرا آنان ز شا  تو می

 (.59)همان، « بخشکاند تو را از بن

دانسـت.  ها را ضروري میتصحیح نام براي تحقق روابط انسانی، کنفوسیوسدر چین، حکیم 

هـا گـام   ها به ظاهر این بود که بایـد در سـلوك اجتمـاعی، موافـق سـنت     مراد وي از تصحیح نام

برداشت و ظاهرسازي و ریاکاري نکرد. هر شخص باید همان باشد که هست و نامی براي او در 

ادگی خود باز ماند، فرزنـد  نظر گرفته شود که بیانگر باطن وي است. فرزندي که از وظایف خانو

بنامد. زیرا عنوان  "فرمانروا"ها را زیر پا گذارد، دیگر خود را نباید نیست، و فرمانروایی که سنت

ها زیست و آن اصـل  فرمانروا براي وي شایسته نیست. کنفوسیوس خود موافق اصل تصحیح نام

رخی معتقدند که موضوع تصحیح را در تصحیح و تنظیم برخی آثار کهن مورد استفاده قرار داد. ب

دانیم اقوام ساده، الفـاظ  ها، ناشی از اعتقاد اقوام کهن به جادوي لفظی است. همان طور که مینام

دانند و معتقد هستند که نام هر چیز، مظهر آن چیز است و از ایـن  هاي مرموز میرا واجد قدرت

«. د و کلمه با خدا بود و کلمه خـدا بـود  در آغاز کلمه بو»رو، در انجیل یوحنا بیان شده است که: 

ها و تصحیح آنها توجه کرده است: یکی بـه لحـاظ اخالقـی    ظاهراً کنفوسیوس به دو دلیل، به نام

که قبالً بیان شد، و دیگري به لحاظ جادوي لفظی. کنفوسیوس عوامل جادویی یا فوق طبیعـی از  

د باید از این عوامل دوري کنـد )بـی. نـاس    قبیل ارواا را رد نمی کرد، اما معتقد بود که اندیشمن

 (.76: 1354؛ بارنز و بکر 383: 1373

 هاي دده قورقود نیز در چندین جـا، رسـم نامگـذاري افـراد بیـان شـده اسـت       در داستان    

ها نیـز اسـامی از سـوي شخصـی     هاي اول، سوم و هشتم(. در این داستان، داستان1379 لوئیس)

شود. دده قورقـود در انتخـاب اسـامی بـراي افـراد،      قود( انتخاب میحکیم و داناي قوم )دده قور

دهـد. افـراد بـر اسـاس     هاي شخصـیتی آنهـا را مـورد توجـه قـرار مـی      سجایاي فردي و ویژگی

گیرند و در طول حیات خـود نیـز   هاي فردي خود، نامی از دده قورقود میها و تواناییصالحیت

دهند. موضوع قابل توجـه در ایـن آیـین و    ود نشان میبه طرق مختلف برازندگی این نام را بر خ

رسم نامگذاري این است که همانند جامعه چین در زمان کنفوسیوس، در میـان قبایـل اوغـوز )و    

شود که نام هر چیـز، مظهـر آن چیـز اسـت.     حتی اکنون در دیدگاه مردمان آذربایجان(، تصور می
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بـر اینکـه دلیـل قـدمت چنـد هـزار سـاله        ها و تصورات مشـترك، عـالوه   وجود این گونه آیین

هاي حیات ابتدایی اقـوام تـرك   هاي دده قورقود به عنوان اثري کالسیک و مربوط به دوره داستان

 اقوام ترك است.   "جداماندگی فرهنگی"است، در عین حال، تأکیدي دوباره بر رد ادعاي 

یکسان بود، و به اقتضاي این  اند که اجتماع انسانی در ابتدا متجانس ودر مورد سیر دین گفته

وضع، به جانی یگانه و عام اعتقاد داشت. اما به زودي از تجانس برکنار و دچار انقسـام و انفـراد   

هاي خاص متعدد اعتقاد یافت. مسلماً اقوام سـاده موافـق مقتضـیات اجتمـاع     شد و الزاماً به جان

ها و صفات انسـانی بـه   ، شخصیتهابندي کردند. جانها را تشخص بخشیدند و طبقهخود، جان

خود گرفتند. برخی از آنها نیک و برخی بد محسـوب شـدند. پـس خـدایان و فرشـتگان و نیـز       

آیند. عالوه بر این، همان طور که وار گرد میهایی هرمشیاطین به ترتیب اهمیت خود، در سازمان

و خود را نیک و آنهـا را  نگرد هر اجتماعی نسبت به اجتماعات دیگر با بدگمانی و بدخواهی می

. خدایان و فرشـتگان و شـیاطین   شودان نیز در دو قطب متمرکز میانگارد، موجودات آسمبد می

 گیرند.خودي در برابر خدایان و فرشتگان و شیاطین بیگانه قرار می

هـاي گونـاگون    ، بر بخـ  استبا اینکه معتقدات دینی اقوام ابتدایی، بازتاب روابط اجتماعی 

گذارند. ولی همان طـور کـه قـبالً     و نیز در همه امور اقتصادي، سیاسی و فکري تأثیر می اجتماع

انـد. دلیـل   بیان شد، بسیاري از پژوهشگران درباره اهمیت معتقدات دینی اقوام ساده مبالغه کـرده 

"مقدس"مبالغه آنها این است که مفهوم 
فـوق  "انـد و آن را بـا مفهـوم    را درسـت درك نکـرده   1

"طبیعی
اي مقـدس  انـد. جامعـه سـاده، جامعـه    که یکی از عناصر مهم دین است، یکسان دانسته 2

شـود و از نظـر   هاي گرامی نیاکان محسوب میاست، به این معنی که همه شئون اجتماعی، ودیعه

نگرند  جهان می مردم حرمت دارد. مردم ساده با خوف و اعجاب و تحسین عمیق به جامعه و نیز

 هـاي  پرستی یـا تقـدس بـه شـکل    پرستند. این سنتهاي اجتماعی را میسنتو با خلوص کامل، 

ها برابـر  شود، با آن گرای هاي فوق طبیعی را نیز شامل میآید و با آنکه گرای گوناگون در می

پرسـتی اسـت و عوامـل فـوق     نیست. زندگی انسان اجتماعات ساده، سرشار از تقدس یـا سـنت  

 .یابدراه می ا مهوتی بندرت در آنطبیعی  ی

کننـد و امـور فـوق طبیعـی و خـدایان را      اقوام ساده به جنبه مهوتی دین، توجه فراوان نمـی 

شـود، بـا   هاي دده قورقود معرفی میگیرند. عالوه بر این، خدایی که در داستانچندان جدي نمی

                                                           
1. Sacred 
2. Supernatural 
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هـاي   جنبـه  ها  و، خدا ویژگی"ده لی دومرول"خداي ادیان الهی تفاوت اساسی دارد. در داستان 

شـود و از  ضعف یک  انسان عادي  را  دارد. وي از تمجیـد و سـتای  خشـنود و شـادمان مـی    

سـتانی  جان گردد و فرمانکنند، غضبناك میاعتنایی میتوهین و تحقیر کسانی که به درگاه  بی

معجـزه  هراسد و با نیرنگ و کند. در همین داستان، عزرائیل در وضع عادي از انسان میصادر می

 ، داستان پنجم(.   1379 گردد )لوئیسبر وي پیروز می

گیـرند، در زمینه امــور  با اینکه بسیـاري از اقوام ساده، امور فوق طبیعی را سـاده در نظر می

گیر هستند. به اعتقاد آنهـا، تصـوري کـه انسـان ابتـدایی      هاي خـود بسیار سختمـقدس یا سنت

، در دیده ما غریب است. جامعه هماننـد جهـان بیرونـی، ایسـتا     درباره جهان اجتماعی عینی دارد

توانـد  نیست، در عین حال، همواره همان است که بوده است، تغییرناپذیر و یکسان است. فرد می

خصوص شئون متغیر جامعه مرتکب گناه شود و از کیفر سخت نیز مصون مانـد. امـا اگـر بـر     در

راي ترك جامعه یا مرگ آماده کند. احتمامً به ایـن دلیـل   بنیاد جامعه عصیان ورزد، باید خود را ب

آیین وجود ندارند و هرگز کسی بر علیـه بنیـاد جامعـه    در جامعه ابتدایی، افراد واقعاً شکاك و بی

پرست یـا مقـدس اسـت، ولـی ضـرورتاً      اي سنتشورد. بنابراین جامعۀ ساده نانویسا، جامعه نمی

 اي مهوتی یا دینی نیست.  جامعه

انـد، حتـی   بیـان کـرده   "تاریخ اندیشه اجتماعی..."همان طور که بارنز و بکر نیز در اثر خود 

کنند؛ و دیـن  رسند، چندان به امور مهوتی اعتنا نمیهنگامی که اقوام ساده به مرحله دینداري می

 پرستی و وسیله تثبیت سلوك اجتماعی است. از این رو، عجیب نیست کـه آنها اساساً نوعی سنت

هاي دده قورقود در عین ادعـاي قبـول اسـالم، در مراسـم و محافـل آنهـا رفتارهـایی        در داستان

ها تأثیر مذهب بسـیار  در داستان 1شود که کامالً مغایر با شعائر و احکام اسالمی است.مشاهده می

ده کرد. توان مشاهها میهاي اعتقاد به ادیان ابتدایی را در داستاناهمیت و ضعیف است. نشانهکم

قهرمانان به نیروهاي طبیعی باور دارند و بـراي مظـاهر طبیعـت، احتـرام خاصـی قائـل هسـتند.        

اسـارت اوروز بیـگ پسـر قـازان     "گردانند. در داستان قهرمانان به آسانی از دین خود روي بر می

                                                           
گشاد به هاي دهانهاي ابتدایی دو داستان اول و دوم را بیان کرد که در آنها خمرهآراییتوان صحنهبراي مثال، می  1

هاي زرین بافته، با دستان حنایی و انگشتان نگارین، در پیالهروي گیسوان از پشتآید و دختران خوبمیان می

شد( و دیان یا شیر گاو و شتر تهیه میاي ترش مزه که از شیر ماکنند. همچنین نوشیدن قَمیز )نوشابهپیمایی می باده

 هاست.هاي دیگري از این نوع اعمال و مراسمقربانی کردن اسب هنگام مرگ قهرمانان، نمونه
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ی گوید: اگر نگـوی شود، خطاب به وي میدلیل پدرش ناراحت می، وقتی اوروز از گریه بی"بیگ

گیـرم، بـه ایـل آبخـاز     خیزم، دمورانم را به همـراه مـی  کنی، از جاي خود بر میکه چرا گریه می

بوسـم،  کنم، دست کشی  رداپوش را مینهم و سوگند یاد میروم، به صلیب طالیی دست می می

(. انگیـزه اصـلی   102، 1379گـردم )لـوئیس   گیرم و هرگز به سوي تو بـاز نمـی  دختر کافر را می

ها، بی  از آنکه از اعتقاد مذهبی سرچشـمه گرفتـه   هاي قهرمانان داستانها و ماجراجوییيدمور

؛ 1358؛ فرزانـه  1356گیـرد )صـدیق   اي نشأت میباشد، از سنن قومی و تعصبات زندگی عشیره

هاي اجتماعی افراد در حوزه نهـاد مـذهب، ظـاهراً    (. با توجه به نوع و کیفیت کن 1369لوئیس 

اي از تاریخ اجتماعی قبایل اوغوز، اعتقاد به دیـن اسـالم، هنـوز شـکل ایمـان و      ورهحداقل در د

هـاي  اعتقاد راسخ را به خود نگرفته بود و تأکید و تمسک قهرمانان به برخی شعائر و شخصـیت 

اسالمی، بیشتر کارکردي آنی و مقطعی و به منظور ایجـاد حـریم و خطـوط تمـایز بـین خـود و       

عنـوانی کلـی بـراي دشـمنان      "کـافر "شدند. ظاهراً نامیده می "کافر"بیشتر دیگران بوده است که 

 "کافر"شده است. اگر جنگ و جدالی نیز میان اوغوزها و دشمن به اصطالا اوغوز محسوب می

توان آن را به طور حتم براي ترویج دین اسالم و گسترش حوزه نفوذ آن وجود داشته است، نمی

ها بیشتر به منظور تأمین منافع سیاسی و اقتصادي جامعه اوغـوز و  الدانست، بلکه ظاهراً این جد

گشایی سرکردگان اوغوز بوده است. اگـر در  دفع شر و خطر رقباي خود یا ارضاي تمنیات جهان

شرایط اجتماعی خاصی، تعصبات قومی و عرقی، کارایی و توان داشتند کـه بـه تنهـایی و بـدون     

ز حریم و کیان قومی خوی  بپردازند، سرکردگان و قهرمانـان  توسل به تحرکات مذهبی به دفاع ا

رفتنـد و  اوغوز با اتکاء بر همان شجاعت، سلحشوري و جنگاوري خوی  به مصاف دشمن مـی 

هـاي مـذهبی در کنـار    کردند. در غیر این صورت، عالیق و دلبستگیمقاصد خوی  را عملی می

نت یـا توسـعه منـافع سیاسـی، نظـامی و      توانست نیروي قدرتمندي براي صیاتعصبات قومی می

تـوان در  اي از این نـوع اسـتفاده ابـزاري و تـاکتیکی از مـذهب را مـی      اقتصادي آنها باشد. نمونه

نژاد متـأخرتر، یعنـی دو امپراطـوري صـفوي و     خون و هممناسبات میان دو ابرقدرت سیاسی هم

د. این دو امپراطوري بزرگ ترك، بـا  ها و قبایل اوغوز بودنعثمانی مشاهده کرد که هر دو از تیره

هاي خونی و نژادي مشترك و اینکه بزرگترین نیـروي سیاسـی نظـامی عصـر     وجود داشتن ریشه

هـاي خـونین بـا    هاي متمادي براي تحقق منافع گوناگون خود، درگیر جنـگ خوی  بودند، سال

یورش آوردن اوغـوز  " هاي هولناکی به راه انداختند؛ و شاید داستان"برادرکشی"یکدیگر بوده و 
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به عنـوان آخـرین داسـتان کتـاب دده قورقـود را       "درونی بر اوغوز بیرونی و کشته شدن بیه رك

-هاي خونین میان دو گـروه از بـرادران هـم   گویی جنگبتوان به صورتی نمادین و سمبلیک پی 

زدان خون )صفوي و عثمانی(، از زبان حکیمی روشن ضمیر،  پیـري خردمنـد، دانـاي قـوم و را    

 قبایل اوغوز، یعنی دده قورقود دانست.  

 گيرينتيجه

هـا  شود. ایـن داسـتان   هاي دده قورقود، بخشی از حافظه تاریخی ترکان اوغوز را شامل میداستان

هاي این اقوام، اطالعـات ارزشـمندي از نهادهـا، طـرز     ها و جنگاورينظر از شرا حماسهصرف

هاي اجتماعی رایج، نوع ساختار قدرت، کیفیـت  ارزش معیشت، مناسبات اجتماعی، نوع باورها و

هاي ابتدایی حیات اجتماعی قبایـل اوغـوز را در اختیـار    قانون و روابط اقتصادي موجود در دوره

 دهند.خواننده قرار می

معـین از   که اکثریت اعضاي یک جامعـه  استهاي فعالیت اجتماعی  شیوه ،اجتماعی هاينهاد

شـود.   هاي اجرایی نیرومند حمایت می ضمانت اهاي رفتار نهادها ب شیوه کنند. همه پیروي می نهاآ

هاي ثابت رفتار را، که در طول زمان  شیوه ،استشالوده جوامع ه دهندکه نهادها تشکیل نجاییاز آ

کـه   استاي از رفتارها  هاي استحکام یافته نهادها فرم ،تر دقیق بیان بهد. کن، عرضه میاستپایدار 

از  د. همچنـین ترکیبـی  شـو  بـه کـار گرفتـه مـی     جتماعی و نیازهاي بنیادین اجتمـاعی در کنترل ا

کـه   اسـت هـاي فرهنگـی    هاي رفتاري براي برآوردن نیازهاي اساسی گروه یا ترکیبی از مدل مدل

 .دارددر روابط اجتماعی  تأثیر مهمی

هـاي  کند که پدیدههاي دده قورقود ما را با این واقعیت آشنا میشناختی داستانبررسی جامعه

شـود.  بـر   غیرمادي اجتماعی نیز همانند امور مادي در گذر زمان، دچـار تحـومت شـگرفی مـی    

هـاي علـوم   نظـران سـایر حـوزه   شناسـان و صـاحب  شناسان، جامعههایی که انساناساس پژوه 

لحـاظ   توان ادعا کرد که جوامـع سـاده و ابتـدایی گذشـته بـه     اند، به راحتی میانسانی انجام داده

حقوق و قوانین، روابط و مناسبات اقتصادي و نیز به لحاظ اعتقادي و ارزشـی، آبشـخور جوامـع     

هـاي  اند. گرچه محتواي قوانین و نظام حقوقی معاصر، مناسبات و روابط درون  نظاممعاصر بوده

نـی  هـاي دی هاي سیاسی و افتصادي و نیز کیفیت باورها و ارزشمختلف اجتماعی از جمله  نظام

رایج در جوامع معاصر با محتوا و ماهیت آنها در جوامع  ساده و ابتـدایی متفـاوت  اسـت، ولـی     
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شود. توان انکار کرد که به لحاظ شکلی، تفاوت چندانی بین این دو نوع جوامع مشاهده نمینمی

 در واقع، صرف نظر از محتواي متفاوت قوانین، باورها و مناسبات اقتصـادي جوامـع ابتـدایی بـا    

هـاي حقـوقی مختلـف  جزایـی،     جوامع دنیاي معاصر، چارچوب و ساختاري از قـوانین و نظـام  

هاي دینی در این جوامع رایج بوده است، هـر  اي از باورها و ارزشسیاسی، اقتصادي و نیز شبکه

چند که ممکن است  محتوا و کیفیت ایـن عناصـر حقـوقی و ارزشـی، در مقایسـه  بـا  جوامـع        

 فاوت باشد.امروزي بسیار مت

تأثیر از ساختار ارزشی و  اعتقادي حاکم در هاي حقوقی دنیاي معاصر، بیهمان طور که نظام

گیري سـاختار و محتـواي   هاي اجتماعی ـ اعم از دینی و عرفی ـ  در شکل   جوامع نیستند و باور

ینکـه جوامـع   ، جوامع  ابتدایی نیز از این گونه تأثیرهـا مسـتثنا نبودنـد. ا   استقوانین جاري مؤثر 

هـا بودنـد و معمـومً موافـق هنجارهـاي       سـنت  ابتدایی نیز در حوزه حقوق و قوانین، بسیار اسیر

نیاز و برکنار نبودنـد. از  کردند، از قوانین وضعی، مؤاخذه و مجازات رسمی بیاجتماعی رفتار می

د. با این حـال،  شوتوان ادعا کرد که نطفه حکومت قانون در این اجتماعات منعقد میاین رو، می

در جوامع ابتدایی و دنیاي معاصر، نیروي عادت و ترس از احکام سنت، وابستگی عـاطفی افـراد   

شود که افراد یـک اجتمـاع، رسـوم را    به سنن، و میل به جلب احترام عمومی، همگی موجب می

ن اجتمـاع  محترم دارند. رسوم اجتماعی بر انسان اجتماع نانویسا و نیز به میزان کمتـري بـر انسـا   

دهند که به طـور  هاي رفتار و  باورها، روحی جمعی را شکل می. رسوم، شیوهاستنویسا حاکم 

هـاي حکـومتی )رسـمی( بـه کنتـرل      مند و از طریق ارگـان سنتی و غیررسمی و نیز به طور نظام

ود پردازند. در جوامع ابتدایی رسوم و باورهاي اجتماعی، نه تنهـا خـ  هاي افراد میاجتماعی کن 

کنند، بلکه با نفوذ در دستگاه اداري و دیـوانی نیـز ایـن کـارکرد را بـه      مستقیماً مردم را کنترل می

دهند، از ایـن رو، در ایـن جوامـع    صورت دیگر و غیرمستقیم و با حمایت نظام سیاسی انجام می

ازین هاي حکومتی آسان نیست و افراد به  هـر دو دسـته از مـو   نامهتفکیک رسوم و سنن از آیین

دهند. این دلبستگی و تعهد افراطی به رسوم و سـنن اجتمـاعی،   اجتماعی، دلبستگی تام نشان می

 شود.هاي دده قورقود به روشنی مشاهده میدر داستان

حاکمیت مؤثر سنن و ساختار سنتی جوامـع ابتـدایی را در نظـام اقتصـادي ایـن جوامـع نیـز        

هاي نظـام اجتمـاعی،   اقتصادي نیز مانند سایر بخ توان مشاهده کرد. در این جوامع، ساختار  می

هاي اجتماعی است. در جوامـع ابتـدایی و نیـز در قبایـل اوغـوز کـه       تحت تأثیر باورها و ارزش
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هاي دده قورقود، بیانگر بخشـی از مناسـبات مختلـف اجتمـاعی، سیاسـی و اقتصـادي آن       داستان

دمت تأمین نیازهاي مادي جامعه است، ، گرچه در تحلیل نهایی، نظام اقتصادي نهادي در خاست

-ولی در مقایسه با جوامع معاصر کارکردهاي غیراقتصادي نیز دارد. در این جوامع، تحلیل پدیـده 

-هاي اقتصادي میسر نیست، بلکـه در آن بایـد از پدیـده   ها و فرضیههاي اقتصادي فقط با عبارت

کـه بـر اسـاس مفـاهیم      اسـت هـایی  هاي دینی، اخالقی و غیره نیز کمک گرفت. این امور پدیده

د چنـدان دقیـق   توانـ اخت و در تحلیل اقتصادي نمیتوان به محاسبه آنها پردصرف اقتصادي نمی

 باشد.

در جوامع ابتدایی، هر چه جنبه کیفی مجموعه روابط اجتماعی از جنبه کمی آن بیشتر باشـد،  

؛ یا به عبارت دیگـر، در  یابد میهاي غیراقتصادي تجلی دیدههاي اقتصادي بیشتر در شکل پپدیده

هـاي دینـی، خویشـاوندي و    شود. در چنین جوامعی، پدیده هاي فرااقتصادي نهفته میبطن پدیده

هاي اقتصادي را انکار کرد. در ، ولی با این همه، نباید اهمیت پدیدهاست سیاسی مقدم بر اقتصاد

ن نظـام در تـأمین نیازهـاي مـادي     جوامع ابتدایی، اهمیت نظام اقتصادي صرفاً به دلیل نقـ  ایـ  

تواننـد بـه اهـداف    ها نیست، بلکه بیشتر به دلیل آن است که از طریق نظـام اقتصـادي مـی    انسان

 گوناگون و غیراقتصادي و غیرمادي خود برسند.  

تـوان مـورد   شـود و مـی   هاي دده قورقود، مالحظه مییکی دیگر از موضوعاتی که در داستان

دین و تأثیر اجتماعی آن است. در اجتماعات ابتدایی و نیـز قبایـل اوغـوز،    بررسی قرار داد، نهاد 

توان  سـه بخـ  متفـاوت عـاطفی، عملـی و      اي دینی دارد. در جوامع ابتدایی می همه چیز جنبه

 ادراکی دین را به طور مجزا از یکدیگر مورد بررسی قرار داد.

دیـن را در ابعـاد متفـاوت حیـات      گانـه توان تأثیر و تجلی وجـوه سـه  در جوامع ابتدایی، می

هـاي  نامـه اجتماعی مشاهده کرد.  دین در حوزه سیاسـت و حکمرانـی، در حـوزه تـدوین آیـین     

اجرایی براي مدیریت اجتماع )نظام حقوقی( و در حوزه اقتصاد و تعیین موازین ضـروري بـراي   

. شـکل و  شـد تشخیص حدود و ثغور منافع اقتصادي افراد، مأخذ و مرجع اصلی محسـوب مـی  

کـرد،  اي به  دوره دیگر تفاوت میها و  باورهاي دینی اجتماعات مختلف، از دورهمحتواي آموزه

 با این حال، در هیچ شرایطی فاقد کارکردهاي کنترلی و سازماندهی نبوده است. بـه دلیـل وجـود   

د سـایر  مبادمت فرهنگی میان اقوام، شکل و محتواي اعتقـادات دینـی اقـوام ابتـدایی نیـز هماننـ      

شده است. اگر اقوام سـاده، موافـق مقتضـیات اجتمـاع     هاي اجتماعی آنان، دچار تحول میپدیده
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هـا  و خـدایان   بخشیدند، با گذشت زمـان بـه جـان   اي را تشخص میخود، جانی خاص و یگانه

آوردند و به تبع  این  تغییر نگرش، خـدایان، فرشـتگان و نیـز شـیاطین بـه ترتیـب       متعدد رو می

آمدند. ساختار نهادهاي دینی و اعتقادي اقوام تـرك  وار گرد میهایی هرمت خود، در سازماناهمی

 ها در طول حیات هـزاران سـاله خـوی  بـا اقـوام و     نیز از این تحومت برکنار نبوده است. ترك
 ترین پیامـد و نتیجـه اینگونـه   اند. طبیعیجوامع مختلف، با اعتقادات مذهبی متنوع در ارتباط بوده

هـاي مـذهبی یکـدیگر    ها، اثرپذیري متقابل اقوام و ملل مختلف از فرهنگ، تمـدن و آیـین  تماس

انگـاري  ترین آنها یعنی جانها و ردپاي چند مذهب، از ابتداییاست. در کتاب دده قورقود، نشانه

 شکلتوان مشاهده کرد که هر کدام به اقتضاي مبانی اعتقادي خود در و شامانیسم تا اسالم را می

 دادن به ساختارهاي سیاسی، حقوقی و اقتصادي قبایل اوغوز مؤثر بودند. 
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