
کولتوروموزده  موسکا (دووا یازما) ، 

سئحیر،   ن ، طیلسیم وسوجادو ، او  ،

بالماسکه ، دلقَک لیک ، ،فال چیلیق 

 ،دین ، تئاتر  رقص ،آواز ، موسیقی،

یارانما  دیولرین و  تانریالر  ایلک 

 آراشتیرماسی  کؤكسبب لرینین 

، ِسحر ، طلسم  ،، جادو  یشھ یابی پیدایش دعانویسیر
 بازی ،دلقک ، رقص ، آواز ، زمزمھ ، موسیقی ، تئاتر 

الھھ ھا ، ، نخستین خدایان  ،دین ،  فال بینی بالماسکھ ،
 در تاریخ بشر دیوان اھریمنان وفرشتگان ، 

                                                    : فرھاد جوادی یکان سعدی (عبدهللا اوغلو) یازار
                                                           فئورال آیی ۲۰۱۴اورمیھ /  -آذربایجان  -ایران 



 ۳۰٫۰۰۰ایلک ایسکیلئتلر ، دوشونجھ صاحیبی اوالن (ھومو ساپینس) اینساندان  
ماگنون) کرومانیون اینسانی دا  -ایل ائرادان اؤنجھ یھ عاییددیر. بو اینسانا (کرو

ایلھ تانیش   cadıو جادی büyüدئییلیر. ائلھ بو زاماندان اینسان اوغلو، بویو 
ن  سیرا جادی و بویو تؤَره -یرارکن ، بیراولوب و ایلک اوالراق اؤلولرینی باسد

لریلھ اؤلوسونو باسدیرماغا باشالییردی ، بونا گؤره کی او اؤلونون ، اؤلوموندن 
اسکی داش  1سونرا باشالنان حیاتینی اونون اوچون حاضیرالمیش اولسون. 

  büyüو بویو ovsun، اووسون cadıدؤورونده تورک سویلو خالقالرین جادی 
 -امق ووسونجوالر و بویوجولر (ماقالر،ایلگیلی ، جادوکونلر ، ا ایشلری ایلھ

الر ،اؤزلرینی  شامانالر) بو کونودا چالیشارمیشالر. شامانالر و ایلکین ماق
سیرا جادی ، اووسون و بویو رقصلرینھ و  -حئیوان قیلیغینا ساالراق ، بیر

ن اساس چالیشماالری اویونالرینا باشالرمیشالر. شامانالرین ، قامالرین و ماقالری
نی نین بیر قیسمی کیمی ساییلیرمیش . حئیوانی اووالماقدان   ، اووچولوق تؤره

نالرین روحالرینا اؤنجھ یاخاالماق و یا بو اووالنمیش و اؤلدورولموش حئیوا
و سونگو ایلھ یاراالنمیش (= ساپاند) ک ایدی. زوبینیفات گؤسترمَ طلاوخشاماق و ا

حامیلھ (گبھ قالمیش) حئیوانالرین رسمینی ماغارانین (زاغانین) حئیوانالرین و یا 
و اووچولوق اووسونونون و بویوسونون بیر   ovودووارالریندا رسم ائتمک ، اوُ 

کی اووچولوقالریندا و یاخود  َجکده قیسمی کیمی ساییلیرمیش ، بو آماچال کی گلھ
لیکلھ بویوجو   لسون. بئلھاووا چیخماالریندا ، ُبول و فیراوان اووالری اولموش او

یونا و اویناماغا اوُ ووراراق ،رقصھ ،(ماسک) (شامان،قامان ،ماق) اوزونھ ماسکا 
داش  و یاخود بویوجو ، /ماغ / ُمغماقیا  قامان/ باشالرمیش و ھَمن اوینایان شامان

سی کیمی ده ساییلیردی و دؤورو) اینسانالرینین ایلک تانریدؤورو (اووچولوق 
آمما تانینمیش   2آدالندیریر.» حیوانالر تانریسی« الی آراشتیریجیاونو فرانس

گؤرکملی رومانیالی شرق شوناس ،دینلر تاریخچیسی ، ائتنوگراف ، میفولوگ 
شامانین «آچیقالییر و یازیر کی "میرچئا ایلیاده"، بو مؤوضوعیا باخیشینی بئلھ 

حئیوان قیلیغیندا و  ،یامسیالماسیحئیوانالرین حرکاتینی و سسلرینی امانین)،ق(
دیر. شامان (قامان)  ک، اؤز ُکنترولونا کئچیرتمَ حالریقیافتینده اوالن یاردیمجی رو

بو ایشھ و آماجا اوالشماق اوچون ، اؤزونو حئیوان قیلیغینا و قیافتینھ چیخاردیر و 



بو ایش اوچون حئیوانین موقاوواسینی  و ماسکاسینی اوزونھ تاخیر. بو ایش ایلھ  
) ırونو حئیوانی و حئیوانَسل روحونا چیخاردیر "دانیشیر" و ماھنی (ایراو اؤز

جھ شامانین تکاوچور. حئیوان یا حئیوانَسل دیلی،) و یا ırlayırاوخویور (ایرالییر
یاردیمجی  یا روحسال دیلینین بیر نؤعودور. دیلیگیزلی (سیرریلی و اسرارانگیز)

ملی (اسرارانگیز) دیلی  ل لیگی و گیَزهروحون حئیوان قیلیغیندا چیخماسی و گؤرسَ 
حرکتلر، شامان طرفیندن ایلھ بو روحال دانیشماسی و یا حئیوان روحونون 

سی ، بونو بیزه   مھیلنوماییش ائتدیر واسیطھ سیلھ اویونالر ، رقصلر و ماسکاالر
چاتدیرماق ایستھ ییر کی شامان(قامان،ماق) ،اینسانی شرایطینی و  –بیلدیریب 

اؤلھ بیلر. اَن حتی نی ترک ائده بیلر و قیسسا اوالراق  اؤز  ایستھ ایلھ کئیفیتی
اسکی زامانالردان بری بئلھ دوشونولورموش کی حئیوانالرین ھامیسی ، روحو 

و  َعکیزیئیوانالر ، اؤلن کیشی نین یھ بیلر و یا ح باشقا دونیایھ یؤَنلدیب سوَرکلھ
سینین و  ن اینسان روحو ایلھ ایلیشگیما`ورا) عالمینی= دیر. حئیوان دیش ( شکیلی

اسکوچیالی (اسکاتلندلی) سوسیولوژیست   3» دیر. سی باغلیلیغینین َبلگھ
J.G.Frazer  ) اؤز تدقیقات و آراشتیرماالریندا )۱۹۴۱-۱۸۵۴ج.گ.فریزر ،

دیر. اونون شاه اثری ییب و آچیقالییب  ھنئاساسیندا ، د» اینسان شوناسلیق«دینلری 
سینھ و  ین بعضی جیلدلری بو اینسان شوناسلیق باخیشینین چرچیوه-»آلتون دال«

کئیفیتینھ داللت ائدیر. "فریزر"  بئلھ  دوشونور کی اکینچیلیک حیاتی، اینسانین 
سینھ تأثیر گؤستریر و بو  دینی ایدئولوژیاسینا و دینی شعارالرینین عمل ائتمھ

دیریلمھ  -اؤلوب عرضینده ایلمتناوب اوالراق ھر تاخیلین تأثیری ده اَکدیی 
دؤورونھ باغالییب و سونوجالندیریردی. چیفتجی (اکینچی) گؤروردو کی تاخیل و 

 Hegelین -اَکدیی اَکین و تارال، یازدا دیریلیب و قیشدا اؤلور. فریزر ، "ھئگئل"
ندا ایلک یارانان گوندن سینھ تابع اوالراق ، بئلھ قناعتھ گلیر کی بشر، حیاتی نظریھ

) اؤنجھ ، ایلک اوالراق "بویو" و Agə of Religionبری ، دین دؤوروندن (
) یاشاییب و کئچیرتدیریب و بو Agə of Magic «("جادی" (اووسون) دؤورونو 

  بشر ایلک اوالراق اونون پئشینده و آردیندا ایدی کی بویو،جادی و اووسون تؤره
لرینین آرخاسینا و پرده  تینین گیزلی و اسرارانگیز قوَوه ن لری ایلھ ، دونیا کاینا



آرخاسینا گیرمیش اوال ، آمما سونرا چالیشیب اونالرا دوعا (دووا) 
رک ، اونالرین اییی  رک و قوربانلیقالر کسھ ،تاپیناق(=معبد) تیکدیره

 4لیغینی ، مرَحمتینی ، توخونمامازلیغینی قازانمیش اوالالر.  لیگینی،یاخشی
ونال بئلھ سونوجا توش گلیریک کی اینسان اوغلونون ایلک دین و اینانجی داش بون

دؤورونده ، جادی ،اووسون ، بویو و بویوجولوکلھ باشالنیر. داش دؤورو اینسانین 
آزوقا (قیش  -تَملی، اساس بو اوچ مؤوضوع ایمیش : دوغوم ، اؤلوم  و یئمک

نی، بئلھ اینانیردی کی جادی آزوقاسی) حاضرالماق. داش دؤورونون اووچو اینسا
ن و تن گوجونو آرتیریب و  ،اووسون و بویو آراچالرینین یاردیمی ایلھ بد

گوجلندیره بیلر و اووچولوق حیاتیندا باشاریلی اوال بیلر. ماغاراالرداکی رسیملر  
دیر. دئمک بو ماغاراداکی  جادی ، اووسون و بویو آراچالرینی گؤسترمکده 

ر، ایلک دینین و اینانجین عالمتلری ساییلیر و بو دین و رسیملر و یا ناخیشال
اینانج، اووسون ، جادی و بویو ایلھ یوغرولموشدور. بو ماغاراالردان اؤرَنک 

" ویالیتینده و "السکو" Ariege اوچون "اوچ قارداش" آدلی ماغارا، فرانسانین "
)Laskoی" سیندا یئرلشن "دوردون ) ماغاراسی فرانسانین گونئی باتیdordoni 

  5دیر. ویالیتی

 ایلکین بویوجولر،بشریتین ایلک تانریالری ساییلیر : 

) Ariege) آریژ(Trova- Frer )Trois-Freresفرئر  -فرانسانین ترووا
ماغاراالرینداکی   Rocده یئرلشمیش  سین بؤلگھ şarenteسینده یئرلشمیش و  بؤلگھ

رسیملرو ناخیشالر، اسکی داش دؤورونون اووچولوق و نسیل آرتیمی بویوسونھ 
م ده حقیقی  میت حئیوانالرینی گؤستھ ریر ، بلکھ -و اووسونونا عاییددیر و میفیک

چوخ  فورماالری  -، گرچک حئیوانالری  بو رسیملرده  گؤستھ ریر کی بیر آز
یوانالرین اؤز گرچک رسمینی چکمیش اولسایدیالر َدییشیلیبدیر. چونکی عینی حئ

، او حئیوانالرین کین و دوشمانچیلیغینی اینسان علیھینھ قالدیرمیش حالدا 
کی شکیللر و ھیکلجیکلر (=فیگورالر) ،  گؤسَترمیش اوالردیالر . بو رسملرده

ظاھرده رقص و اویون ائتمکده دیرلر و ائتنوگرافالرین آنالییشالرینا گؤره ، 
مکوندور ، قیافت ،گئییم لری و قیلیقالری َدییشیلمیش بویوجولر و سئحیرجیلر مو



اولموش اوالالر. بو اساسدا بیر باشقا رسم ، بیر باشقا ماغارانین دوواریندا 
)Trois-Freres ، قازیلیب و حک اولونوب. بو رسمده اؤکوز یا بوغا قوالقلی (

ئرکک کیشی و اوچ کئچی باشلی کئییک بوینوزلو و آت قویروقلو بیر ساققاللی ا
اطرافیندا یئرلشمیش "مئگئھ"  Dordonدوردون  Tijasکیشی فرانسانین تیژاسیندا 

Mege  ماغاراسیندا قازیلیب َحکّ اولونوبدور. بونالری تانری یا  بویوجو سانماق
چکیلمیش و حکّ  Lamadlenاوالر و ائلھ گؤرونور فرانسانین المادلئنینده 

ده بیر  فیگور ، ماسکا تاخمیش بیر بویوجودور و ھَمن المادلئناولونموش پیکر و 
قادین پئیکری (=فیگورو) ده رسم اولونوب و بئلھ َبللی اولونور کی جینسیتیندن 

دیشی لیگیندن) آسیلی اولمایاراق ، اسکی داش دؤورونده ھر ایکی  -(ائرکک
بو ایکی  دن، یعنی ھم ائرکک ، ھمی ده دیشی بویوجولر وار ایمیش. جینسیت

جینسدن (ائرکک و دیشی) قازیلمیش و حک اولونموش ناخیشالر و رسیملری 
بیریندن فرقلی تانریالر سایمیش اولساق ، بو سونوجا چاتماق اولور کی بو -،بیر

َدییشیلمیش بویوجولوک قیافت و گؤرونوش ، بئلھ تانریالرا اینام  یارانماقدا ، 
قودرتی ، اونون قیافت و گؤرؤنوشونون یارارلی اولموشدور. بویوجونون گوجو و 

َدییشمھ کئیفیتیندن آسیلی ایدی. اووسونجونون و بویوجونون  بویو گوجو و قودرتی 
بیریسی ایلھ تام باغلی و  -، اونون گؤرونوشو وضعیتیلھ  دوغال اوالراق ، بیر

ایلیشکیده ایمیش. بویوجونون اینسان و حئیوان رولو ، عینی زاماندا  دوغال 
سیرا تانریالرین یارانماسینا سبب اولدو.  -سینده بیر راق اینسانالرین دوشونجھاوال
سی اولدو و بویوجو ده اؤز  لیکلھ تانری دا بو گوجلرین صاحیبی و اییھ بئلھ

سی ساییلدی. بو  بویوجولوک ایشلرینده بیر حّده قَدر تانرینین تجسسومو و بلگھ
کی پیکرلر(=فیگورالر)، تانریالرین  ماغاراالردا چکیلمیش و قازیلمیش رسملرده

اوال و یا بویوجولرین رسمی اولموش اوال ، او اسکی داش دؤورو اینسانالرین 
اسکی داش دؤورونده    6دیر.  سی (سیموولو) و کانیتی دینَسل اینانجالرینین بلگھ

تورلو مختلف بویولره و اووسونالرا سیغینیرمیش ، او سیرادان  -اینسان، تورلو
ا بویوسو ، حئیوانالرین و بیتگیلرین نسیل و ُسوی آرتیمی ، بوللوق بویوسو یامسیم

، حئیوانالرین رسملرینده تن عضولرینی قیرماق و یاراالماق بویوسو و عینی 
حالدا اؤز دوشمانالرینین اووسونالماق و یارارسیز حاال گتیرمک اوچون ، حرب 



والر. اسکی داش و ساواش بویوسو ، عشق و سئوگی بویوسونو سایماق ا
والماقدان اَلَده و و اوُ جک ارزاق و آزوقاسینی ، اوُ  دؤورونده ، اینسان یئیھ

و اووالماق ایشینی باشاری ایلھ گارانت ائتمھ  ovائدیرمیش و بویونون رولو ، اوو 
ساییلیرمیش. بورادا یامسیالما بویوسوندن و حئیوان قیلیغینا و قیافتینھ گیرمھ ایلھ  

یتیریلیرمیش. عینی حالدا باشقا بیر بویودن ده یارارالنیرمیشالر و بو  بویو، یئرینھ
بویو تداوی و معالیجھ اوچون ایمیش . بو بویوده حئیوانین یا جانلینین ناخیشی و 

ھیکلی(فیگورو) اوَزرینده ھر نھ یاپیلیرمیش ، سانکی ھَمن حئیوان یا جانلینین 
نی نین اوَزرینده یاپیرمیشالر کیمی  ) و بدَ نینده یا جیسمینده حقیقی تن و پیکرینده (بد

دن قاییریلمیش ھیکلجیکلر و فیگورالر ،  ، تأثیر ائدیرمیش. بیر چوخ رسملر و گیل
 Montspanکی مونتسپان  سینده بؤلگھ Hat-Garunگارون -فرانسانین ھات

ماغاراسیندان قیریق و دئشیلمیش حالدا بولونور کی او دؤورون آدامالری بو ایشلھ 
  7ئلھ سانیردیالر کی حقیقی و رئال حئیوانالری و جانلیالری  یاراالییرمیشالر. ب

بویو ، اووسون و موسکانین کؤکو ایلکین شامانیسم  یا قامانیسمھ چاتیر. شامانیسم 
نین (= چالینیکلیک ، یوخو ایلھ اویانیقلیق حالیندا صوفی یھ گلن حال)  خلسھ 

لریندن بیریسی و عینی حالدا عرفان ، )  اسکی فّن Ecstasy(اینگیلیسجھ : 
دیر. ماقالر،قامالر و  بویوجولوک و دینین آنالمینی داشییان بیر سؤز و تئرمین

لرینده بیر سیرا اؤَزل اینسانالریمیشالر کی دینی و  شامانالر ایلکین اینسان کوتلھ 
سیز بیر   ھر بیر قام یا شامان شوپھھ 8. بویو  قّووه سینھ و گوجونھ مالیک ایدیلر

لری تداوی و  بویوجو و طبیب ایمیش . او، بوتون طیّب دوکتورالری کیمی خستھ 
معالیجھ ائدیرمیش و بویوجولر کیمی بویوجولوک ده ائده رمیش و بونالردان باشقا 

او روحالری یئرآلتی دونیایھ یؤَنلدن ایمیش و یئری گلدیکده موغ (کاھین) ، 
و شاعیر ده اولوردو. او، اینسان روحالرینین قورویوجوسو و اوزمانی  عاریف

دیر.  ساییلیرمیش. شامانیسم ،سیبیر و اورتا آسیایا عایید بیر دینی و اینانچَسل پدیده 
دئییبلر. » کامی«و موغولجا » کام«، » قام«شامانالرا تورک خالقالری آلتایجا 

لیق حالیندا صوفی یھ  یانیقک ، یوخو ایلھ اوُ نین(= چالینیکلی  ھلسَ شامان یا قام ، خَ 
  9) بؤیوک اوستادی و اوزمانی ساییلیرمیش. Ecstasyگلن حال)(اینگیلیسجھ : 



بویو ، جادی و سئحیر ، اَسکی مزوپوتامییا(= بین النھرین) یاشام و حیاتینین 
طبیعی و نورمال بیر قیسمی ساییلیرمیش. او دونیادا کی، ھر کیمسھ بیر نؤعوو 

-دوغا اوستو(=ماوراالطبیعھ) دئولرین (=دمونالرین) و سئحیرباز اینسانالرین َھَده
سی  لر اونو اؤز چئوره  ) و آند ایچمھ  taboosقورخوسوندایمیش ، و تابوالر (

 -ایچینھ آلمیشدی و فاال باخانالر کئچمیشی ، حالی و گلھ جھ یی زینجیر کیمی بیر
جادی آراچالریندان یارارالنماق ،  –و بیرینھ باغالییردیالر ، ضررسیز بوی

دینچلیک و ساغالملیغی یاراتماق اوچون ، سیرادان بیر ایش کیمی ساییلیردی . 
بونونال بو سئحیر و اووسون (چیرکین و ضررلی بویو) سوسیال تأثراتینا گؤره ، 

دن آشاغیدا  َجمَبل -بیر شیطانی  و ضرر وئریجی ایش ساییلیرمیش. بویو و جادی
ن مقامالردا یارارالنیردی : دئولری قووماق و اونالری ضررسیزلشدیرمھ ساییال

و اونالرا ظفر چالماق ، اؤَزل سوچ ساییالن عمل لرین تأثیرلرینی باطیل ائتمک ، 
لر ، اوالیالر و بالالرین تأثیرینی ضررسیز حاال سالماق ،  اؤنگؤرولو حادثھ 

سینی و  گیلینین سئوگیجینسل گوجونون آرتیریلماسی ، بیر معشوق و سئو
ن بویوجولر ، سئحیربازالر   ایلتیفاتینی معشوقونا یؤَنلتمک ، دوشمان و ضرر وئره

 و اووسونجوالرین کؤتولوکلرینی یارارسیز حاال سالماق و ... 

ھَمن سئحیرلی یازیالر و چیزگیلر، ،لر  کادا (دووادا) چکیلن ایشاره لیکلھ موس گئنل
 ،لر ا سایدیقالریمیز قارا قوَوه ردی کی اؤنجھ یوخاریدو یازیال یو بویو چیزگیلر

قاچیرتما و یئنیلمھ یھ اوغراتما و  گوجلر و قارا دئولری (دئمونالری) َشرور
یزحاال سالماق لرینی و گوجلرینی یارارسیز و اثرس اونالرین سئحیرلی قوّوه 

اولونوردو. عمل لر بیر سیرا اؤَزل دونیا گؤروشلری اساسیندا . بودور اوچون
تورلو شرارت لر و ضررلر و  -اؤرَنک اوچون بیر گروپ دئولر تورلو

سینھ سبب اولوردوالر کی اینسان ایستھ مھ َدن تابوالرا   مھ ن  هلیکلرین تؤرَ  خستھ
سین . ھ ایشلو گوناه سوچ  ،ر سیرا سوچلو عمل لره اَل آتسینقاتالنماسین و بی

یھ قادیر ایدیلر و اؤنگؤرولوک،  یو ایشلَتمھجادی و بو -باشقا اینسانالر دا سئحیر
کی ضرر و  ده جک لرین گلھ جادی و بویولرلھ ، سئحیرلی دئو و سئحیرلی قوَوه 

دیر کی سئحیر، جادی ، بویو و  زیانالرینی یارارسیز ائدیردیلر. آچیق و آیدین



لیک و اؤنگؤرو و غئیب  حکیم) ،یلمیش و بوکولموش دوعایاز، دووا = موسکا (
ن چتین اَ بیریندن آییرد ائتمھ، -ری بیراونال دانمکلھ سیخ باغلی ایمیش و گاھدئ

علمی ، جراحلیق ، اوت و بیتگی لرلھ درمان و (طبابت)ایشدیر. حکیم چیلیک 
سکی زامانالردا واریمیش و بونونال سئحیر ، جادی و موسکا دا (بو سببھ تداوی ،اَ 

لر یارادیر)  لر و سئحیرلی قووه لیکلر و مرض لرین چوخونو دئو  گؤره کی خستھ
بیتگی لردن اؤز آلما (سویونو و عراغینی چکمک) ، مرَحم ، ایمالھ ، توختادیجی 

" آدینی داشییان آدامین آشیپوال یاناشی ایشلنیلیردی. بو عمل لر "و ضمادالر یاغالر
 داپروفسیونال (متخصص) آدام اَلی لھ اولونوردو. او زامان "آسو" آدالنان بیر 

دن دئمھ و اؤنگؤرولوک  جک دن و گلھ چیلیک و طیبابت ائَده رمیش. غئیبحکیم
ن ، گؤَررمیش ، آمما کؤتو و  دن دئیھ ائتمھ ایشینی ده، بیر اؤنگؤروجو یا غئیب

پیس فالالرین َشررینی و کؤتولویونو دفع ائتمک اوچون "آشیپو"نون اولماغی 
کاھین و دین » آشیپو«کی  الزیم،ضروری و واجیب ساییلیرمیش. چوخ احتیمال

غا باغلی اوالن بیر بؤلومو ایمیش. بد یا تاپیناعسی کیمی ، م یملیینین بیر بؤلمھخاد
ن یوکسک ده اَ و جادی بابیل اویگارلیغی دؤورون یرح،سئ(دووا یازما) موسکا 

ده د ، ایالم و ھورری دیللریناومر، آکسلیلر ،  دؤورونو یاشامادا اولوبدور. بابیل
و ھردن ککب و دوالشیق مورَ  یلسیملری ( گاه قارماقاریشیق،طووسون و والن اا

الشیلماز سؤزلری، ل فورمادا اولسون) ، ویرد و آنمّ ده چوخ آز اولوردو کی مک
دان آسارمیشالر و گاه بوینون (مریضین)نینھ ستخموسکا فورماسیندا یازیب ، 

                               دان دا آسارمیشالر. ائوین دووارین (دووانی)موسکانی
 büyüبویویازیر :  بئلھ   المینینآسؤزونون  büyüبویو "دین سامیال شمس"

ھ ، باغالما ، اوکده بوکمَ  -۱» : بوکو«دن آلینمادیر. سؤزون bükü "بوکو"سؤزو 
 :و سونرا یازیر یر ، اووسون ، بویو . حسئ -۲  (=فارسجا گره) ونی، دو(عقده)

 / 10ال ائتمک طیری ایپحیر یاپماک / بویو بوزان= سئحبوکو یاپماک = سئ
فورمادا و  ین اؤزونھ اؤزل گلیھ ھر خست 11 یرباز ، آرپاغجیحبویوجو = سئ

اووسونجو) یا جادو ائلھ َین ، =چی (عاسی وار ایدی کی جادیوویرد و د ده،دئییم
 چیالر ادیاونالری دیلھ گتیریرمیش و اوخورموش. جمریض ، ناخوش) =(خستھ 

عاالری بیلیرمیشلر و وویرد و د موختلیف و جور َبھ جور، و اووسونجوالر



ر سیرا ھیکلل -دان آسارمیشالر. اونالر بیرویونبُ لرینی سئچیب  لیمن اؤنَ بونالرین اَ 
ائتمک اوچون ،  علری قووماق و دف  یرلی قوهحان و سئطده ، شی(مجسمھ لر) 

ل  سی کی بیزه چاتیب ، ائرادان اوّ یازین اسکی اووسون و موسکا لدیرمیشلر. اَ دوزَ 
دان قرب چالینماسینعن و دیر. بو اووسونالرین بیر سیراسی ایال دییعاایلھ  ۲۴۰۰

ریر کی ھ ر و بونالر بونو گؤستووجوغون دوغولماسینا یاردیم اوچوندچ وروما قوُ 
، یلسیم ، اووسون ط) ، جادی ،  ھلیلردن چوخ اؤنج (بابیلَبری دؤورلردن سکی ن اَ اَ 

واریمیش و اؤز آردیجیل یولونو داوام (=دووا / یازیلی دوعا) و موسکا سئحر 
دیر  ومئرلرلھ باغلیس بیر) (بیرَبھتکر-یلسیملر تکرطدیر کی  للییمیش. بَ ه اائتمکد

 ، بیر دئویمیش و ھر بیریا لولوغو وارورومل سُ یلسیم اؤزونھ اؤزَ طھر بیر و
حالھ گتیرمھ اوچون ایمیش. و تأثیرسیزنی یارارسیز   هوَ یرلی قوح(دئمون) یا سئ

ن ، موسکا و اووسون ادبیاتی اَ (جادو) لده اولونور کی جادی بئلھ اَ  لیکلھ   بئلھ
لره و خالقالرا چاتیب و رؤولردن شیفاھی اوالراق ، سونراکی داسکی دؤور

آنتونی " و "رمی بالکجو یازی چیخاندان سونرا مکتوبالشیبدی. " طسونرا خ
بیریندن  -بیراووسونالری (نوع) تورلو  ۴ دؤرد رده ؤو" یازیرالر کی او دنیگر

یرباز) یا حیر (سئحینجی قیسم او اووسونالردیر کی سا: بیرائتمک اوالر  آییرد
را) دئییب و یرلی سؤزلری ، دئولره(دئمونالحاوزه سئ-باشا، اوز -اووسونجو بیر

یرباز) اؤزونو آزارسیز و حچی /سئیرحیر (سئحاوخویورالر. بو حالدا سا
سی کیمی ریالرین خلفی (جانیشینی) و ائلچیررسیز بویولرلھ باغلی اوالن تانض

دئولره تانیتدیریر. بو تورلو اووسونالر بو سؤزلرلھ بیتیر : "آند اولسون گؤیھ"، 
، فریشتھ لر و ایکینجی گروپ اووسونالر ، دئولرآلتی دونیایھ" .  -"آند اولسون یر

ف صر. باشالنیشدا دئولری ووارپیلمیش و مفتون اوالنالر اوچوندلی`لھ چاَ  لر پری
 دیر.  ئا عووب دفییب سونرا اونالری قوُ   ریفلھعائدیب ت

ف صی و اونالرین گؤردوکلری ایشلری ودا دئولرلو) اووسونوعاوچونجو تورلو(ن
، دئولری  ،دا ولو) اووسونوعک ، باشالنیر و دؤردونجو تورلو(نرَ  ه ریف ائدعو ت

اب طررسیز بویو تانریالرینی خیضیا آزارسیز و فریشتھ لری و جین لری و
و لرین  یئن شن نینده موسکاالردا ایشلھ  هدن ، اووسون و بویو تؤرَ  ھ ائتم



تاپینماسی اؤنده دورور. بو بویو و اووسون جھازالرین عیبادت ، تقّدس و 
، او زامان  سادن اووسونالنیرجی و بویوجو طرفینحلری ، سئ یئآراچالری و ش

و جادی و یر ائدیجی اوال بیلر. بأثبویو و اووسون ایشینده چوخ یارارلی و ت
،  قبیری اشیادیر. مثال اوچون : اوجادی و سیرادان عااووسون آراچالری چوخ  

یر ، حص، خورما لیفلری و سالخیمالری ، ده اود یاناراق) ، سوغان  مانقال (ایچین
بد و تاپیناغین ع، کئچی کورکو ، قیرمیزیا بویانمیش یون ، اون، میوماک یون بیر 

، سیدر یا داغ (دوز)انجیر آغاجینین سالخیمالری ، قامیشالر(سازالر) ،توز 
 .  جروی آغاجالری ، آروماتیک آغاسَ 

یمیش و اونالرین ا ده واربابیل ،ویوی و توپلومشککب بویو آرمورَ ل و مّ ن مکاَ 
(یاکماک) » شورپو« Şurpuدادیر و ر قالماقایندییھ قدَ مونو و اؤزلری ده ضم

ن  یرجییھ مراجعت ائدَ حشورپو) او زامان اولونوردو کی سئآدالنیردی. بو بویو (
  فلتھ گؤره ، تانریالرا اھانت ائدیب و دونیانین دوزهغکی ھانسی سوچ یا  دیبیلمیر
 اسوز حالدجو گو یوخوسوز یرابلی،ضطدور . خستھ ایزوبپوُ و نظمینی نینی 

ده یر پروسئسینحیرجی یا بویوجو بو بویو و سئحیرجییھ مراجعت ائدیردی. سئحسئ
نین بیر   هیاخما بو تؤرَ  -. یاندیریب آپاریردیسوچالری آد  اماملرده) ت ن  (تؤره

) آتیر قابیغینی سویاراق ،اودا(آتشھ نبیر سوغانیمریض) =(دیر کی خستھ  مییسق
ه او گرَ ،ده   دون ایچینھ آتیر و بو سورهقوپاردیب اوُ دن لرین لیف و بیر ده خورما

 ،یرجی یا بویوجوحندا سئاوخویور. سوُ و بویولری  الریوسوناوُ و الزیم اوالن ن ک
لرینین  ن ها آکاد اووسون و بویو تؤرَ مدا سوچالری سؤندورور. آمدو و عینی حالاوُ 

لرینھ  ن  هتؤرَ  وو آکاد اووسونبیچ یوزو تام باشقادیر. یی و اه حقیقی اؤز
لرین  ن یھئئیب دغیرمیش و بونونال فال آچماالرال (یلئید Namburbu» نامبوربو«

 عیا اونالری دفولردن قورونولوردو کی شرّ  جکده ن گلھلیرلنَ لھ) بَ ای یگدئدی
 لر نه بارت تؤریبئش قانون و یاسادان ع Namburbu» نامبوربو«ائدیردیلر. 

اونو  اقر ایزجسینھ بیر دایره   چئوره(مریضین)  نین  دی. ایلک اوالراق خستھیا
میشلر ، سی دئییر یھ ، بویو دایره  دیر و بو دایرهدونیاسیندان آییرماق(خارج) دیش 

 (معبدین)ییرمیشلر و تاپیناغینھ ییخاالییب تمیزل بنی یویوندورو  سونرا خستھ



 وماق و بوخورالماق الییخا (غسل) وئرمک ،وسل غانجیر آغاجیندان دا اونو 
بوخور وئرمک اوچون ده یارارالنیرمیشالر. سونرا بیر کئچینی قوربان 

زینگیرووو) زنگ ،چانگی ( قاییریلمیشر و بیر میس یا پاخیردان رمیشلکسَ 
 لردن و میسک کن یئمَ االرمیشالر. اوندان سونرا یئییلسسلندیریب و داووال چ

ماغینا ، پئشکئش اولوناردی. بو یرلردن)، تانریالرا و تانری ایرعطلردن (
دیر. ائتمک عو کؤتولویو دف ،َبالنیرریلی بؤلوملری ، شَ منین اساس اؤنَ   تؤره

دیر  کگرَ (مریض) ل موسکاالر یازیلیب بوکولوب کی خستھ بونون اوچون اؤزَ 
) 7یئددی (باغینی  ویوناونو یئرینھ یئتیرمک اوچون ، چابا گؤستره . مثال بیر بُ 

دیر. بال  کائتمَ  عدن ایمتینا کدیر یا ساریمساق یئمَ  دان آسمالیگون بوینون
 (مجسمھ لر)جیکلر دان ھئیکل سیاموردان و ساخیر یا چقدان ، خمیردن ، مومون

دیر. بویولری و  ریتمکاَ دیرماق و و اونالری اودا آتیب یان دوزه لتمک
اود تانریسینا ، یا ، (گیبیل)زالرا ، کیمیلھ دولاواووسونالری گئجھ تانریالرینا ، 

 کلریو گؤردوبمال ائدیردیلر. بویوجولرین اعاب طباشقا تانریالرا خی
) وارلی و زنگینلره اولورموش. چونکی اینانیلیر دئییل قارماقاریشیق عمللر (ایشلر

سی اوچون بیری سوز و بئداوا لیقالرینی و واختالرینی پول اریقکی بویوجولر باج
اه یا سلطان ل اوالراق شین سماوی فالالری اؤزَ خرجلمیش اوالالر. بویوجولر

کؤتولوکلری  بال وو رن شّ  آی توتولمادان گلھ بیلھ ک اوچوناوچون ایمیش. اؤرنَ 
نین بوتون سوسیال  لری و ایشلری. اؤلکھ ن بویو عملاوچون گؤرول ائتمک عدف

ل و لری و اینانجالرینی ، نورما ن  لری ، بویو ایشلری و تؤره صینیفلر و بؤلمھ
     12دوغال ساییب ، اونالری قبول ائدیرمیشلر.

یا جھازالردان نن آراچالردان   ده ایشلھنلری ن  ده و تؤرهلرین بویو و اووسون عمل
رلی مؤھور : بئش پرین لی) مؤھوردور. بئش پَ   رلی (گوشھسی ده بئش پَ بیری

نیلیردی کی اونالرین گوج و ھ دن ایشلچئشیتلی تورلری ، بویوجولر طرفین
ده ی ش پرلرئب  ائتمھ عو جینلری دف قشع. سئوگی ، دیلرقودرتینی عمل ائتدیریر

دا ، بئش پر یا بئش گوشھ ، بویو مؤھورونھ دیالر. بویو کیتابالرین سیرادان او
(آلتون یا  الر سینھ رسم اولورموش و یا باھالی مئتال ریدئییلیر کی بیر کئچی دَ 



 ویا، بئش پر(گوشھ) ده قازیلیرمیش. اوچ بوجاق، دؤرد بوجاق رینه گوموش) اوزَ 
 حرفلرلھ (عبری) یبری عسی ایچینده رسم اولورموش.   مؤھورون دایره ،آلتی پر

رلی مؤھور ده رسم اولورموش. بئش پَ رینه سھ شکلیلین اوزَ  بو ھند التین سؤزلری 
یر و حتورلو سئ -تورلوو اؤلومھ سبب اوال بیلر و  قشع، (زلزلھ)م   ، دئپره

گوجلرین اسرارانگیز لی مؤھور ، گیزلی   بویولری یارادا بیلر. بئش گوشھ
دی ایختیارینا آلیب و اونالری حرکتھ سی ایمیش و او گوجلری اؤز کن  لگھب

امانالر) قر (شامانالر /ده بویوجولویلو خالقالر ایچینتورک سُ  13 گتیریرمیش.
ون وخ. اُ میشلرال دا کئچیررَ »یای«و » خاو«لرینی  ن  بویو آیین و تؤره

ان آذربایجان خالقینین سوی لی خالقالرین ، او سیرادتورک دیل،لیغینا اینام  قوتسال
امانالر ق ایدی. شامانالر/ یاسیندا ، باشلیجا اینامژکؤکونده دورانالرین میفولو

لر. میشکئچیررَ لرینی  ن  یوز ایللیکلر بویو ،اوخ و یای`ال آیین و تؤره اوزون 
(رقصلری) داوول  نیشامانالر بویو اویونالری ام/قل.پ. پوتاپوو یازیر کی اسکی 

شامانالر) اینسانالرین  امالر/قبویوجولر ( 14رمیشلر. اوخ`ال کئچیرَ  -و یای
ه اوزاقالشدیریب یا محو ائدَ  –دوشمانالرینی و کؤتو روحالری ، اوخ`ال قوووب 

یامانلیغی، نین و اونون  ن کئچیرمھ  هین و تؤرَ اوخ و یای`ال آی 15 رمیشلر.
اسینین عشین ، اونون شولیجا سببی او ایدی کی اوخ گونَ یو قووماسینین باشلوکؤتو

آلتای تورکلرینین  16 سی ایمیش.  سینین) بلگھ  و یای ایسھ گؤیون (گؤک قوببھ
ک ، اویکو ایلھ لی (= چالینیکلی  سھلرینده ، شامان خل ن  ن (شامان) تؤرهمَ شَ 

) سفرینھ Ecstasyگلن حال) (اینگیلیسجھ :  ھیَ  یوفصاویانیکلیک حالینده 
بای "،  "کایرا کان"سی ، (یاییک کان) دنیز تانری» جیک کانجا«باشالمادان 

شامانالر  امالر/ق 17 و قیزالری و باشقا میفیک میفلری یاردیما چاغیریر. "ناولگ
ییشیب اویون و رقص سونراالر اونو داوول`ال دَ یای`ال و  -ایلکین چاغالردا اوخ

دیر. ایلک چاغالردا  ییشیلیکلھ باغلیکی دَ   دهلری ، اونالرین گؤروشلرین  کئچیرمھ
ین یاردیمینا سیغینیردی. سونرا بورایا داھا بیر تانریسال وخون ، یایشامان اُ  ام/ق

نی یاشاییشین ع، یی فلکین چارخینین دؤورانین ،ه ایلھ باغلی آنالییشیوَ گوج و قو
لیگی یارادانی  ییشیکنمھ و دَ لضوعیناتدا ئنھ ساالنی ، کا  اما و دوزهظگئدیشینی نی



لیغینی گؤزه  یاشاری -ینیگلی دی. دؤورانین فیرالنماسینی ، چارخین ابدیآرتیرمیش
ف`دن دَ  (یئکھ و بؤیوک ُتوی ویاخود ناغارا) ،دیرماق اوچون داوول`دان چارپ

دؤورانی و چارخینین  فلکین ،داوول لی  میشالر. دئمھیریارارالن (دایره یا قووال)
امان / شامان ، اویون قنولورموش. گؤرونور بونا گؤره ده سی کیمی دوشو بلگھ

ه دیر. داوولون اوزَ یناتی داخیل ائتمیشئکئچیرتدیی داوولون اوز قابیغینا بوتون کا
) آغاجی و باشقاالرینی (حیاتش ، دونیا وستو دونیا ، گونَ ا لتی ، یئرآرینده یئر

ییق کی دونیا آغاجی  ن بونو دا آرتیرمالییشکیئری گلم 18دیر. یئرلشدیرمیش
دا میفولوژیاسین و ساکا تورکلری لو یاکوتالروی،تورک سُ (حیات آغاجی) 

 ام/قیالنیز  19 وار.(شاخھ سی) دالی  ) سککیز۸ (آدالنیر و» غانی»/»غان«
ویون کئچیرتدیکلری `ال بیرگھ) دئییل ، اونالرین ااوخ-دا (یایشامان داوولالرین

دد یای و یا اوخ تیکرمیشلر. ) ع ۱۰( اون  لرینین) کورکلرینھ ییافتقگئییملرینین (
ن  رَ ھ لیغی گؤستلرلھ ، میفیک دوشونجھ ایلھ باغلیون تانریسال گوجاوخ-یای 20

  L.P.Putapov ل.پ.پوتاپوفون .قیرالیاطاخن و اویونو   هباشقا بیر اسکی تؤرَ 
 -(آرا ،بویوجولر جھ ده ھائل، اویونو (رقصی)  ،شامانالر ام/قآراشتیرماسینا گؤره  

 –لرینی اوخ  ن جادی تؤره -ائدرمیشلر) بویو  بویوجولوک دا ، امالر قسیرا 
لیالر دف`لھ (دایره  یازیر : سونراالر آلتای» ساگاالیئو« 21میشلر. ریای`ال کئچیرَ 

سکی اؤزبک اَ  –جیغاتای  22رمیشلر. بویو و جادی ائدَ  ایلھ) دهیا قووال 
جک و   رهئدن اوز و گویا اؤنجھ 23رمیشلر. بویو ائدَ  اوخ`ال -یای ،بویوجولری ده

» یایجی/ «» یاییجی«خبر وئردیکلریندن ، اونالرا  و حادثھ نی یاوال قاوالجا
ر کی اوخ دیویلو اینسان اینانمیشسکی تورک سُ اَ  24جی) دئییرمیشلر. (یای+ 

ووور رری ، کؤتولویو قُ ش شَ دان قورویور. چونکی گونَ روحو َشّر اینسانی کؤتو ،
و  دان بو میفیک سجییھ گونشلھ باغلی اولدوغون ،اسی داعشین شوگونَ  یعنی اوخ . 
، Şor`lar  25شور`الراو سیرادان دیر. تورک خالقالری یلمیشر اونا دا وئریَ دَ 

و َشّر نی کؤتو   دوغولموش کؤرپھیئنی  27یزیل`الر ق، 26یاکوت`الر 
 یای آسارمیشالر. خاکاس -روحالردان قوروماق اوچون ، باشینین اوستونھ اوخ

یای  -و یانینا اوخ یبتیک  "اومای آنا"زدن) ئبِ  دان (ماشر قوال الر ، کاچین



الردا "آلتای -سایان"تانریچاسینا عایید ایمیش.  "اومای"رویان قوُ  28 قویارمیشالر.
لردن و  ن هدَ بو گتیریلن نَ  29دیر.  یای قادین تانریچاسی ایلھ باغلی-اوخ

ادینالرال الرال ، ققیای باشلیجا اوالراق چوجو -آچیقالماالردان گؤرونور کی ، اوخ
 دیر.        گیلیسی ایلھ ایل  ایالھھ "اومای"الری قورویان قو چوجو

آدلی کاتیبین  "دودو"دا دا وار ایمیش. ومئرلر زامانینسو ویرد اوخوماق  دووا
لیب کی دووا ده یاشاییرمیش) ھئیکلجیی تاپی ۲۳۵۰ نجھاؤرادان ده ائ(الگاش شھرین

یا ، الگاش »نگیرسونی« ینی ھئیکل اؤزدیر. بو کاتیب   دهو ویرد اوخوما حالین
ده ه سینده بغداد موز شھرینین تانریسینا سونموشدور. بو ھئیکل ، ایندیلیک

   30ر.لینیالساخ

 "ائسکی شارک"ستانبولون سالیم قالیب و ا اً لو تابلئت کی نیسبت ستون بیر دؤرد 
 ۱۷۵۰دان تاپیلمیش کی ائ.اؤ "ورنیپ"ینده ساخالنیلیر ، ه سموز(اسکی شرق) 

(=عیبادت و تانریچاسینین تاپینماسی  "سیننھ نینی"ده  ایلده یازیلیب و بو گیل تابلئت
کوتسال قانونالرین یا کوتسال تداوی و درمان  "سیننھ نینی"دادیر. قینقحاپرستشی) 

نین  دان اؤنجھ و یارادیلیشخیلقت ، و معالجھ سینین لیکلرین درمانی  و خستھ
لوسو ، اونا وروملرین سُ »می«بوتون  "ائنکی"لوسودور. بو قانونالری ورومسُ 

ده ، تنینعانین مَ وددیر. بو  ھ اؤیرهیَ "دوموزی"دیر. او بو قانونالری ، اوغلو  وئریب
ونالرا) نیسبت یرلی دئولره (دئمحشیطانالرا ، سئ (=ناخوشلوقالری)لیکلری خستھ

یر، بویو و جادی حلیکلرین درمانی و تداویسی سئ  دان او خستھوریلیر ، بو باخیم
آدلی اؤز  »سومئر دینسل متنلر«بو متنی  " شیئرا  دواردا"ایلھ مومکوندور. 

  شیکاگو دونیاسی، آلتی-یئر و ائنکیدو ، گیلگمیش  31 ر.دی یاییمالمیش اثرینده
 آراشتیرماالر آسورییا« چیخارتدیغی قورومونون لیق شرقشوناس سینین اونیوئرسیتھ

 سومئر عنوانلی »آغاجی ھولوپو و گیلگمیش« ده سین نومره جی-۸ نین»ژورنالی
یازی ایلھ  رلیک اؤنیسط ۲۷ومھ ظ. بو مندور اولونوب چاپ ده، سین افسانھ
سی  لی ایلھ ھئچ بیر ایلگیصستانین آسو ، دَ عیازینین مؤوضو یر کی بو اؤنیباشال

دا ینقومئرلرین دونیا یارادیلیشی حاقسر ، سط ۱۳دور. بیرینجی سی یوخ  و عالقھ
دا آراسین» کور«و » ائنکی« ،سطری ده ۱۴لرینی آچیقالییر و قاالن   دوشونجھ



لھ باشالنیر : ئو اوندان سونرا ناغیلین اؤزو ب یرن دؤیوش و ساواشدان سؤز آچگئدَ 
ن بیر سلنَ کیلمیش و اونون سویو ایلھ بَ رات چایی ساحلینھ اَ بیر زامانالر ف

سالدیردی سینھ ی یئلی وحشیجھ ) گونئاغاجینا دویسؤ ھ ده آغاجینا (بلک» ھولوپو«
 "ایناننا"ده اوالن تانریچا  دو. اورادان گئچمکو آغاج فراتین سوالرینا گؤمول

اکیب و اونو کوتسال باخچاسینا گتیردی  شھرینھ  اوروک اؤزوآغاجی آلیب 
لواریندان دی ، چونکی آغاج بؤیودویو زامان اَ نلھ باخ َبیر اؤز . اونا میندیکلتدی

اؤز ذھنینده و اوره یینده و سئدیر یاپمایی  صندلی(نیمکت)اوچون بیر  اؤزو
 "ایناننا"ی و بؤیودو. اما دونالشقاولتاییب رشد . ایللر کئچدی  آغاج طّراحلیردی 
اولمادیغینی آنالدی ، و آسان  راحتینده بونون ھئچ ده گدیھ ک ایستآغاجی کسمَ 

یبینی صنافسوندان -و سئحر نچکیجیلیکتن ی  دیر بیلمھچونکو آغاجین دیبینھ بویو نَ 
قوشو یاوروسونو  "ایمدوگود"سینھ قورخونج   ایالن یووا یاپمیشتی ، تپھ  آلمامیش

دو. ھر زامان شن ، گولر ائوینی قورموش "وامپیر لیلیتھ"قویموش ، دالالرینا دا 
  32دو... نو گؤرونجھ آجی گؤزیاشالرینی تؤکبو "ایناننا"یوزلو اوالن 

دین خادیملری) بویو ، جادی ،  الر (تورکق ن اسکی دئورلردن ، موغالر یا مااَ 
دیر کی آوروپا   باغالنیبالر و ائلھ بو سببھ گؤرهیر ، اووسون و تداوی`یھ حسئ

یر و اووسون ح، بویو ، سئ وجاد ،آدی  Mag» ماگ«یا » موگ«ده ده دیللرین
ت و سؤزلر تورلو لوغ -آنالمالرینی داشیییر و بو آنالمالردان دا تورلو

یر حآدی سئ قموغ و ما ھمچنیندا و تمدن الرسکی اویگارلیقالردا دیر. اَ چیخاریلیب
لری  یھ بویو و اووسون ای اووسون و بویونو خاتیرالدیرمیش و بونالری  ،

) ، اسکی ده یاشیرمیش – ۳۵۰(ائ.اؤ » دینو«سکی یونان یازاری بیلیرمیشلر. اَ 
تورک دین و اینانجالریندان ساییالن زرتشت دینینده  ،بویو و اووسوندان سؤز 

دیر کی بو دا بویو  نیبھ ایشل سؤزو» یاتو«دا کی آوستا کیتابین دیریرالطآچیر و خا
و`دن ئآدلی بیر د Yatu» یاتو«دا ن بو کیتابدیر و ھمَ  یر ، اووسون دئمکح، سئ

لرین و  یرلی شرارتحب کی بو دئو ،بویو و اووسون و سئدان)  آد آپاریلی (دمون
  33 ررلرین قایناغی ساییلیرض



ده و آوئستا`دا  دینینشت رتک کی زه دیر بونو دا قئید ائد که ن گریئری گلمیشک
ن اسکی تورکلرین یر ، اووسون) سؤزو ده، ھمَ حبویو، سئ= » (یاتو«گلن بو 
دن آلینما سؤزونYad» یاد«،  Yat»یات«،  Yət»یت«،  Yədə »یده«ی گایشلتدی

رلی محمود ، غه و آوئستا`دا قئید اولونوب. کاشدسؤزدور کی بو دینو توتولما 
لھ یازیر ئیندا بقداشی حاق  Yadیاد / Yatیات / Yət»یت«ده ،-دیوان لغات التورک

داشالرال یئل ، یاغمور و قار ل لر (شامانالر) و کاھینلرین، اؤزَ  نبیلھ : اؤنج
دا چوخ تانینمیش و بو ایش بونالرین آراسین دئییلیر. Yat» یات«دیرماقالرینا یاغ

رمیش ئاوز و لی بیر ایشدیر و من یغما`دا اونو گؤزوملھ گؤردوم کی بو داش`اللبَ 
ویوروغو دی و اولو تانرینین ببیر یانقینی ، سؤندوردولر. بؤیلھ کی یایدا قار یاغ

  34دوردو. ایلھ منیم گؤزومون قارشیسیندا ،اودو سؤن

» لوموناغیلالری توپ عھتورکوستان شی«پاریس میللی کیتابخاناسیندا ساخالنیالن 
یل و یارارسیز ائتمک طبویونو با یازیر : اسکی زامانالرلھ ئیازماسیندا ب لآدلی اَ 

  35عاسینی اوخویورموشالر و سونرا اوفلرمیشلر و(آرمیا) د» ائرمیا«اوچون 

کی اسکی زامانالر  لھ آیدین اولورئلتواریخیندن بع الالھین  جاما لضدین فالرشید
ویودن و دان دؤیوشلر و ساواشالردا قولالنیلیرمیش. ساواشالردا ببویو و اووسون

یرلی حرینھ سئه  شونو و اوردوسو اوزَ دن یارارالنارکن، دوشمان قبویوجولر
ریرمیشلر و دیران و قار یاغدیران بولوتالر گؤندَ لی یاغمور یاغ تبولوتالر ، شدّ 

شتھ و قورخویا حیایین قیزماریندا ، قار یاغدیریردیالر و دوشمان قوشونونو و
قویورموش و عینی حالدا قاچماغا اوز شتھ دوشموش قوشون حاوغرادیردیالر و و

یل) ائتمک اوچون ، یئنھ ده بویودن و طھ بویولری اثرسیز ، یارارسیز (بالئب
     36بویوجولردن یارارالنارمیشالر.

ییلیر : بویوجو ئدا دسی ناغیلین  ین اؤلدورولمھوئنیفھ و آغ دح دمحعرب و م
یب و او دو و دئدی چوخ قان آلیب کی بیزیم ساواشیمیزا گلگول» ھشتر خان«

ین اوردوسونون میشدی کی مھرشاھھ زامان بیر بویویھ باشالدی. آز زامان کئچم
ویوق اولدو. اؤیلھ لی سُ  تباشی اوستھ ، قار یاغماغا باشالدی و ھاوا چوخ شدّ 



لیغا اوز  جان و یاریم ھالک سویوقلوق اولدو کی حیوانالر و آدامالر یاری
ده  دن چوخ چاشمیش حیرت التحیلر بو ک سینده قویدوالر. مھرشاه و اونون چئوره

اوردوسو   اؤزو، مھرشاه  ردی کی آنالدیالر بو بیر بویو و جادیدا قالدیالر. سون
لره کی  عاسینی اوخوماغا باشالدیالر و او کسوآرمیا) د»(ائرمیا«ده بیرلیکایلھ 
عانی اوخودوالر و وده بو دتدیلر و ھامی بیرلیکعانی بیلمیردیلر ، اؤیرَ وبو د

دن سونرا قارین  چدیکلر و سونوج بوکی ، بیر قدر زامان کئھ دیسونرا اوفل
  37دی.یاغماغی بیتدی و گونش چیخ

دا ناغیلین» سی  ین اؤلدورولمھ`رمھَ تاپان زَ  باربار قاالسی و آتش« بیر باشقا 
ر آناسینی چاغیریر و اونا ایسالم اوردوسونون یوروشھ کئچیب مھَ ییلیر کی : زَ ئد
یر`لھ بو حیئمھ اوغلوم ، بو گئجھ بویو و سئم غسینی سؤیلویور. آنا دئییر کی  مھگل

ر ایسھ مھَ م. آنا بونو دئییب زَ  ره اوردونو گئری قایتارارام و چوخونو ھالک ائد
  دی. گئجھ اولدو و او قوجاشوکورلر قیلده ائدیب سئویندی و اودون اؤنونده سج

دی و بیر ویرد  لھ ھپَ ھ قاالدی و بیر آز کول اونا سَ ود ایلیی اُ ھ جمقادین بیر بویولو مَ 
ود دی و سونرا اونو ایسالم اوردوسونا ساری تولالدی و بو اُ  اوخویوب ، اوفلھ

گؤک یوزونو بورودو و بیر بولوت آشکار اولدو . بو بولوت ایسالم اوردوسو 
ھ کی یجی سویوقلوق اولدو. اؤیلائدیرت ئرینھ ، یاغماغا باشالدی و چوخ حاوزَ 

ده خئیمھ و چادیرالردان باشالرینی دیشارییا چیخارا  رگھایسالم اوردوسو دوشَ 
رینھ اوردوسو ایلھ ایسالم اوردوسو اوزَ  ۱۰،۰۰۰ر مھَ دی و او زامان زَ  بیلمھ

  38یوروشھ کئچیر... 

ی ضرا:«ده بؤیلھ یازیر »رجواھلرفت اعالجماھیر فی م«ان بیرونی حابوری
دا بیر داغ آردی وار ینغدیر : تورکلرین توپرا ییبئدا دکیتابینبیریسی آدلی  »ساوّ ح

ن ن زامان ، آتالرین و قویونالریدو یا حیوان سوروسو اورادان کئچَ کی اور
شالر و اونالری یھ توتارمی زه ، کئچھئم`دن یاپیلمیش ب هگوزَ -الرینی  یونقیرناد

رمیشلر کی ئچیدَ دن کساکیت سوروب او کئچیت -دن ، ساکیت ھآستاجا و اورکوتم
ینا توخونماسین. چونکی الری او داغ کئچیدینین داشالرقیرناداونالرین 

وزونو توتارمیش و او لرمیش و گؤی ایرلی بولوت گؤیھ یوکسَ حتوخونارکن سئ



دان بیر یاغمور یاغماغا باشالرمیش ،اؤیلھ یاغمور کی یاغمورو یرلی بولوتحسئ
دیریرالر. بو داشالر`ال یاغمور یاغلر ،  سھتوت ، گؤیھ چیخ. ھر زامان ایستر

گیریب و بو داغ آرتینین داشالریندان بیریسینی رکک کیشی سویا بؤیلھ کی بیر اَ 
رمیش و او زامان یاغمور ، یاغماغا باشالرمیش. دَ ھ رپَ لینی تَ اَ آغزیندا توتوب و 
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سینین  ترجومھاثرینین فارسجا » سئیرتی«دین مینکبورنی`نین ال م. مینوی ، جالل
الر الھ یازیر : بو (قار و یاغمور یاغدیرما) تورک و مغول طایفئک یازیسیندا بتَ اَ 

ب تاریخی و دیر کی اسکی فارس و عر دنلقالرینین اینانجالری و عادتلرینو خا
یندان ، -»دانالبل عّجمم« حموی نین جوغرافییا کیتابالریندا قئید اولونوب. یاقوت

 علطم«سیندان توتموش تا »جھانگشا تاریخ«نین  ینیوِ و جو» مجمل التواریخ«
و حتی فارس سؤزلوک و ادبی » یربیب السح«، » الصفا ضھرو«، » دینعالس

یاغمور  دان قار ول داشدا قئید اولونوب. بو بویوجولوک ایشی ایلھ اؤزَ رینکیتابال
ده  تورک دیلیناسکی تورکجھ جادی) و »(هدَ جَ «یاغدیرماغا، موغول دیلینده 

یا » ه داشیدَ جَ «کی اونو سودا ساخالییردیالر،  ل داشادئییرمیشلر و اؤزَ » یای«
و » چی هدَ جَ «یھ موغولجا  ن کیشی و بو بویو ایشینی گؤره» ه داشیدَ یَ «تورکجھ 
  40چی" دییرمیشلر.  هدَ یایجی)، "یَ »(چییای«تورکجھ 

کیتابیندا، موغول آلتون بوینوز) =( Golden Bough »قگلدن بو«فریزر  زمجی
ل بویو لیکلرینی اؤزَ  ییشیسفئرده یاراتدیغی ھاوا دَ بویوجولرین ھاوا و آتمُ 

سویا قویماقال و اونا  قنی سؤیود آغاجی دالینا باغالیاراه داشیدَ و جَ  ھیلا آراچالری
دا، چوخ ینقدیرماقالری حاقاوخوماقال ، قار و یاغمور یاغبویو ویردی و اووسون 

  41 دیر.لر وئریب و بیلگینیش سؤز آچیب ئگ

شامانالر اساس -امقنوی حیاتیندا عی و ماسکی زامانالردا تورک خالقالرین مادّ 
 یبطکیم(حانی،ده شامان ،کاھین، روحام اسکی تورک دیلینقول اوینامیشالر. رُ 

ھ و باختا باخانا عالئطویوجو ، اووسونجو، فاال باخان ، چی ،ب دوکتورو) ، جادی
یملرینھ کحآیین و اینانجینین پاپازالری و  خ حالالردا شامانلیکدئییرمیشلر و چو



ھ ستخآدالنان اوسلوب و اصول`ال » امانق«امالرینین قده دئییرمیشلر. بو تورک 
دئییلیرمیش و » امالمیشیق«لرینھ   ائتمھ درمانتداوی و (=مریض لری) لری 

ویرد و  ائتمک اوچونو معالیجھ وی تدا(ناخوش الری) ری لھ ستخامان، ق
بیتگی  دا اوت ویولردن یارارالنارمیش و عینی حالو بوالر عاالردان ، جادی ود

  42دان دا یارارالنارمیش . اجزا(=داوا) و درمانالرین

ه دَ ده یازیلیر : تولوی خان بویوردو جَ التواریخین علاله`ین جاما لضدین فالرشید
ل بیر داشی ، اؤزَ  یا علمینین بیر نؤوو ساییلیر. بو بویوده میشی ائتسینلر کی سیم

دا دا یئل ، سویوقلوق ، یاغمور و ییخاالرساالر ، یایین قیزمارینسویا قویوب و اون
بیریسی ، اوردونون » لی کانگ«یا » لی گنگ«الر. ، قار ، کولک و بوران او

شینی چوخ یاخشی لھ بویو ایئنی بعی» میشیه دَ جَ «یمیش کی بو ا ایچینده وار
ائتدی بیلیردی. او ،تولوی خانین بویوروغونا گؤره،ایشھ باشالدی. تولوی خان امر 

 -جھئسینلر و اوچ گگئییملرینی گئی قکی اوردو آدامالرینین ھامیسی یاغمورلو
لی) جدامیشی (بویو) ائدیردی ،  لی (کانگ دیلر و گنگ  دن ائنمھگوندوز آت بلین

دان یاغمور یاغماغا باشالدی و سون وغولالرین آرخاسینئلھ اولدو کی ماسونوجدا 
دومان و بوران دا -ق یئل، کولک ، سویو یاغماغا . بو قار دودؤن اقار ده   گون

بورانی (کی -ده ، بو سویوقلوق و قارای اوردوسو یایین ایستیسینطآرتیرالندی و خی
 -ده و ماتیرتئن، حک ھمَ دی) گؤرجَ میشھ دا دا گؤرونمقیشین اورتاسینبرابری 
کت ائتمک دن حرتینیین و بورانین شدّ ھ دیالر. سویوق ھاوا و قار کولقال مبھوت

دا سیزلیکدن چؤلون اورتاسین  ای اوردوسو چارهطمومکون دئییل ایدی و خی
ک مومکون اولمادی و نمھ و یورومرپَ ر تَ دایانیب اوتراق ائتدیلر. اوچ گونھ قدَ 

 اؤز. تولوی خان چون گؤردو ماقدا ایدیغقار یا  لھ دهده ، ھَ دؤردونجو گون
دان بیر  بوران -دان ، قارویوقدیر و اوردویا و آتالرا  سُ  لمیشوخ و دینجَ اوردوسو تُ 

یون سوروسو دن ، قوُ تینایالر سویوق ھاوانین شدّ طو عینی حالدا خیییب  ھیمَ رر دَ ض
گئییملری  قویوب و قیش ھاواسی -بیرینین قویروغونا قیسیب -کیمی باشالرینی بیر

دور ، تولوی  ونوبسالحالری دا دُ  حتی سیرلر ودان اَ اولمادیغی اوچون سویوق
سی سکرلرین ھامیعورسونالر و ق(دایره) » کوریگا«و خان اوردویا بویورد



سینلر.  تولوی خان بویوردو کی ساواش لرینھ گئی یینکلری اَ نَ دن یاپیلمیش کپَ  کئچھ
رومانین زامانی دان قوُ لیق ت و باش آلچاقلتینی  ذسان، شرف حؤرمَ -و دؤیوش ، آد

ک . موغولالر ، آسالنالرین مارال و دیر مرد کیمی دؤیوشمَ  که دی. گرَ گلدی چات
رینھ ھوجوم آپاردیالر ه ایالرین اوزَ طیوروشو کیمی ، خیاوالن گئییک سوروسونھ 

ای اوردوسونون بیر چوخونو قیریب آرادان آپاردیالر و بیر سیراسی دا طو خی
سونوندا دیالر و یدوالر و آرادان قاچ، داغالرا اوز قوُ َسَپھ لھ نیب  –اغیلیب د

  43 داغالردا ھالک اولدوالر.

ییرلر ھ ن وفات ائتدی و ائلھ سؤیلآاقن اوکتای دَ  دا آنیبیر باشقا ناغیلدا دئییلیر : "یول
دا حال(مریض) خستھ  سیز اولوب سیز و حال دن کئف ن بیر نئچھ گون اؤنجھآاقکی 

(شامان) » امانق«ن باشی اوستونھ گلیب اوتوروب و ایمیش. تولوی خان اونو
نین آاقوسون اوخوموش و بویو و اوُ  لری اوزره  ن  می(آیین) و تؤرهرس

بیر آغاج تاختاسیندان قاییریلمیش  ،سینی ی و آغری، درد(ناخوشلوغو)لیگی  خستھ
 -سیز دّ قارداشینا اوالن حَ دی. تولوی خان کاسانین سویوندا یویوب ییخاالمیش

ا لینھ آلیب و تانریاَ کاسانی اُو ن ت و سئوگیسیندن دوالیی، ھمَ ببَ حَ اؤلچوسوز مَ 
دی تانریم! سن بیلیرسن کی اوکتای بَ یالواراراق اوز توتوب دئدی:"ائی اَ 
دان یانادیرسا ،من اوندان چوخ ر گوناه و سوچگقارداشیمین بو اؤلومجول حالی ، ا

 نوندور و بوگی و یاخشی اینسان اولدوغو اوچونلی ییر ایگاو  م سوچ ائتمیشھ
م ، اونو  رَ ه یرسئوی و خئی، من اوندان دا ایَسھ ییرسنھ اوچون اونو آپارماق ایست

منی آپار و اؤز حضورونا چاغیر. تولوی خان بو  ائت و اونون یئرینھ  وفع
یکدن ل ن خستھآاقسویونو باشا چکیب ایچدی. اوکتای سؤزلری دئییب و او کاسانین 

ھ دن سونرا تولوی خان خستقورتولوب ساغالدی و بیر نئچھ گون(ناخوشلوقدان) 
     44دی. ییشدونیاسینی دَ  لنیب 

ه دَ دیر . جَ  یاغمور داشینین آدی ه دَ جَ "دا یازیر : ینقحاق» هدَ جَ « " اینان القادربدع"
لھ سویا قویماقال ، یاغمور و قار  ن ل آیین و تؤرهه داشی کی اؤزَ دَ داشی // یَ 

  ".دان ساییلیرمیشسکی تورک خالقالرین اینانجالرینیاغماغا سبب اولوردو ، اَ 



نیر و ھ دا ایشلفورمون(جادو) » جادی«ده سؤزو ایندی ده تورکلرین دیلین» هدَ جَ «
سکی تورکلرین اَ وسونجو آنالمیندادیر.، بویوجو و اوُ » یاتو«ده ده آوئستا دیلین

 ن وسون آیین و تؤرهاو کسھ دئییلیرمیش کی جادی، بویو ، اوُ » چی  هدَ جَ «ده دیلین
و » جادی«، » هدَ جَ «ده یریرمیش و بیر سیرا تورک دیللرینلرینی یئرینھ یئت

» جدامیشی«لره  ن  ه داشی ایلھ یاپیالن آیین و تؤرهدَ . جَ دیرفورمونا چیخیب» یای«
وسون یر و اوُ حنون بویو ، سئ»دینو«ونان یازاری اسکی ی 45دئییلیرمیش. 

 –دن باسیلیب طرفین Max Mullerر مول کسمایندا نظر و باخیشالری ، ققاح
یونان یازاری ده، قئید اولونوب. اسکی یلمیش اثرلرینین بئشینجی بؤلومونیای
دیر ئن قئید الریندن سؤز آچارک ن  یر و اووسون تؤرهح، بویو ، سئDino» دینو«

کیچیک و نازیک دالالریندان  نین ل بیتگیه الر ، بیر اؤزَ »قما«یا » قمو«کی 
، بویو و بویوجولوک و  میشلررییئد» رسومبَ «یا » مسَ ربَ «اونا   قناراکولال

 دان یارارالنیرمیشالر.                      رینده و اؤنگؤرو ایشلرینده بونھ لیک ایشلیرجیحسئ

یربازالری حده میدیا (ماد) بویوجولر و سئیناؤز کیتابینین باشقا بیر یئر "دینو"
یرجیلر دیسکھ اوخشار بیر آغاج یا کراستھ حقیندا یازیر کی ، بویوجولر و سئقحا

ده اولونان  جک ن ، گلھد ایلھ ، اؤنگؤرولوک یاپارمیشالر و اؤنجھ(آغاج تختھ سی) 
 46رمیشلر. اوالجاقالردان خبر وئرَ لردن و   ن حادثھیلو باش وئر

د ائدیب و یازیر کی موغالر یا نودان یادا بو کوُ » سترابوا«سکی یونان یازاری اَ 
ل آدالنان اؤزَ » مرسَ بَ «ن ، االر و بویو ویردلرینی اوخویارکعوالر ، قوتسال دقما

 47رمیشلر. دَ ھ رپَ تَ  لده توتوب بیتگی دالالرینی اَ 

ده بویو و آسترانومی، الرق االر یا مق یشی آچیسیندان موُ الرین باخ لیسکی یوناناَ 
» ماگوس«ده دیلین سماق) سؤزو، اینگیلی وق//وغ (مُ ایشبیلیر ساییلیرمیشالر. مُ 

Magus،  ماگی«و اونون جمع فورماسی Magi «وسون ، یر ، اوُ حدیر و سئ
 (ماق /» ماگی«ن بو ، ھمَ  Magic» کماگی«دیلینده  سبویو سؤزوده اینگیلی

  48دن آلینیب. ماقی) سؤزون



تشگاھی ، الرین آ دی یا تاپیناغی)، موغ یا ماقبع(اود مسپ آتشگاھی رگشَ ذآ
 ) گؤلونون گونئیینده یئرلشمیش و تختھسینده) اورمو (اورمی میدیادا (ماد اؤلکھ

تاپیلیب کی  Bullae» ھبولالئ«یلسیم طسلیمان آدالنیر. بو یاخینالردا چوخلو 
 Bullae» ھبولالئ«عاییددیر. بو  ایللره ۴۲۵ – ۴۰۰ اونالرین تاریخی

تی (ماگو پَ  آتشگاھینین موغ» سپشَ گوُ :«ده بو سؤز یازیلیب رینیلسیملرین اوزَ ط
یاپیلمیش) چانتادیر کی  دن گؤنچرم و کیچیک مئشین ( Bullae» ھبولالئ.«تی) پَ 

  49دان آسارمیشالر . یلسیمی اونون ایچینھ قویوب و بویونطرومیلر 

» نئسوسوکپرو« :کی یونان یازاری یازیر اس Poliniyus "پولینیوس"
Proconnesus یرچیلرین یوردو ساییلیرمیش و دونیانین حسی، بویوجولر و سئآدا

قیندا یونان قحا Aristis» آریستیس«سی یرچیحن بؤیوک بویوجوسو و سئاَ 
ده موریدلرینین بیریسینین ائوین اؤز: "آریستیس  50سی ھئرودوت یازیر تاریخچی

و  الن ائدیرعن اؤلومونو بوتون موریدلرین ھامیسینا ااؤلور . مورید اونو
اؤز  Syzicusدا »وسکسیزی« اؤزونوبیلدیریر. بیر نئچھ واختدان سونرا آریستیس 

ن سونرا  ریر. یئددی ایلدَ ھ ر ائدیب گؤستییاخینالرینا و تانیشالرینا ظاھ
ر دیوانی عظھور ائدیب آشکارا چیخیر و بیر شدن  ئنیدا ی»نئسوسوکپرو«
دا »مئتاپونتوس«ن سونرا  ایلده ۳۵۰دن  دا یازیر. یئنیآدین» آریماسپی«

Metapontus  لوآپو"ریر و ھ ظھور ائتدیریب گؤست اؤزونودیریلمیش حالدا" 
ھیکلینی (بوستونو) اورادا قویوب  اؤزبدینین یانیندا بیر تاپیناق تیکیب و عم

روایتلر ناغیل  دا » سترابوا«یندا باشقا یونان یازاری قدیر. بو آدامین حاق لدیک
یرجیسی حن بؤیوک بویوجوسو و سئو یازیر کی بو آدام دونیانین اَ   51دیر ائدیب

و  Arimaspian- epos دور»ائپوس -آریماسپیان«ر دیوانینین آدی عساییلیر و ش
و ،اوستادی ین خوجاسی ھومئرینھ گؤره ، بو آدام گی یازارالرین دئدیعضب

یرجیلرین و حبویوجولرین ، سئ» ونئسوسکپرو«نی اولوب. نھایت بو کی تمَ اؤیرَ 
    52دور. لوم یئری اولموشجاق و توپاووسونجوالرین ییغین



ل اسکی تورکلرده بویوجولوک ، اووسون و اؤنگؤرولوک ، کؤک توتموش دینسَ 
ی تورک عضده ایمیش و ب م ائتدیرمکی داواحیاتین اؤزاینامالری و اینانجالری، 

می) بو سیرا اینامالردان و بو کیمی الرینین آدی دا (ائتنونیابویالری و طایف
لرلھ ایلگیلی قایناقالناراق ، ائتنونیملری یاراتمیشدیر. او سیرادان بیز   پئشھ

الر »آیریم«ریک. ھ آد آپارا بیل سینی اطایف» آیریم«سینی و اطایف» ماق«»/ماغ«
سی ساییلیر. آیریم آذربایجان قبیلھ سی و بویالردان بیریااسکی تورک طایفن اَ 

 عن قانما اَ آم، خالق سؤز آچیمالری واردیرمختلف دا تورلو قینقسی حا  بیرلشمھ
انی المققیندا آچیقسینین آدی حااال باتان آنالم بو تورک قبیلھ و طایفاغیائدیجی و ع

 و یازیر : بقلمھ آلی» اوف  یدعلی سّ  میر«،آذربایجان میفولوگو و تاریخچیسی 
» آی«سی ائتنوسون آدی،   وی و قبیلھ بیرلشمھسکی تورک سُ ، اَ Ayrım"آیریم 

Ay  ریم«و «Rim آی«سیندن یارانیب.  سؤزلرینین بیرلشمھ«Ay  ،تورک سؤزو
 »دن ائنمھ ، قوتسالس ، گؤیدّ ماوی، ایالھی، مقتانریسل ، تانری ، سَ «

ایسھ ، قازان ، کویبال،   Rim»ریم«نی عایکینجی بؤلومو ی دادیر . آدین آنالمین
دن خبر  اؤنجھ«ده ، ، آلتای ، تئلئوت ، شور ، ساکای تورک دیللرین لئبئد، قیرقیز

» ریم«دیر.  دئمک» پیغمبرلیک«، » رری بیلنشَ  -دن خئیری اؤنجھ«، » ن  وئره
Rim  ریمچی«سؤزوندن تورک خالقالریندا «Rimçi  یکل چیریم«و« 

Rimçilik ی و خوش خبری، گلن یای«دیر. ھامیسی سؤزلری ده یارانیب
لیغی ،کؤتو ،بد و یامان خبری ، گلن اوغورسوزلوغو خبر وئرمک ،  ختخوشب

،  فسئیدومیرعلی و یادا سالیر . دن باشچیسی دده قورقواوزان ، باکشی و اونالری
لی آذربایجان 53 باغالییر.لو ساک`الر یا ساکا`الرال ویآدینی تورک سُ -آیریم سؤز
» آی«یرمالیییق کی آرتدا ی ایضاح و آنالمالردان باشقا، بونو گردیئعالیمین و

،"دانیشان"، » نوشانکوُ « ، ده قورقوت کیتابیه قی دبیطسؤزو عینی حالدا 
وت قورق«وت کیتابینین گیریشینده اوخویوروق  قورکدیر. ده ده قدئم» نیَ  ھسؤیل«

وئرمک ، خبر  قدی ، ھوشدارلی سؤیلھ«یعنی » آییتدی«بورادا  »آتا آییتدی : 
لیکلھ اوغوز  لده (اؤزَ ین تورک دیلین-»آی«آنالمیندادیر. دئمک » وئرمک
مک و  سؤیلھیدوفون دئدیکلریندن باشقا) ، سئم.ع.ده) بیر آنالمی دا(سین تورکجھ



 İrim» ایریم«ده تورکجھ سؤزو و ائتنونیمی اصلین "آیریم"دیر.  خبردارلیق ائتمک
سؤزونون باشقا  irimنی آیریم ، ایریم عدن اوال بیلر ی زو ایلھ بیر کؤکسؤ

سؤزونون آنالمی دا بو فیکری و  irim» ایریم«دیر ، چونکی  فونئتیک واریانتی
دین سامی ال ییر. شمسھ کلاحتیمالی گوجلندیریر ، و بیزی ساندیغیمیزا سورَ 

، irməک`دن . ایرمھ ایریم = ایرمَ دا یازیر : سؤزونون آنالمین  irim»ایریم«
ل ، ایستیکاره أفال آچما ، تف –، اوالشماک)  یل اولماقئول (چاتما ، ناصو

     54 خاره)(است

و ائتنوسونون آدینی ، اؤنگؤرو و  اطایف اؤزسی ، اتورک طایف» آیریم«دئمک 
 ابؤیوکو و آغ ساققالی ، طایف اباشچیسی ، طایف ااؤز طایف،ن  دن خبر وئره اؤنجھ

قویوبدور . چوخ گومان ، بو » آیریم«فینھ ، نین شرَ  و اوزانی (باکشی)سیشیخبا
سی ایمیش و یسسینھ مالیک بیریحنین باشچیسی و لیدئری ، اؤنگؤرو اطایف

 "آرمینی"ینھ گؤره گیئدد Tastiusون ن ایمیش..  تاستیوس  دن خبر وئره اؤنجھ
رمیشلر و بو ایرماغین دالغاالری لیق ائدَ اوچون آت قوربانقی فرات ایرماغی خال
» ئنگلوسآگات«تاریخچی   55رمیشلر. و ایلھ اؤنگؤرولوک ائدَ یلری) و کؤپو  (لپھ

Agathenglus  ،»پئلینی« Pelini  ین -»پلوتارک«وPlotark  دئدیکلرینھ گؤره
ل آیالر و گونلر ، ایمیش و اؤزَ » آناھیت«تانریچا  یان سئویملی تانری ده اَ  آرمینی

دا ایشاره »آناباییس« Gezenfonدور. گئزئنفون ھ و آیا حصر اولونموششَ گونَ 
ئنگلوس تاریخچی آگات 56 رمیشلر.ائدیر کی آرمینیلر گونشھ ، سویا قوربان کسَ 

Agathenglus نین راث(می "رامیت"تانریسی  قر ، ایشییازیر کی گونش و نو(
دا  بونو 57وار ایمیش. (معبدی) ه تاپیناغی نین باگایارنیک`ایندَ  آرمینی

="آییریم") ırım+"ایریم"Ay("آی" آدیندا  Ayırım  "ریمییآ"آرتیرمالیییق کی 
الریمیز آنالمالردان باشقا) قسؤزو اسکی تورک دیللرینده (یوخاریدا سایدی» آی«
 دا داآنالمالرین» ائتمک عظک ، ومَ   کونوشماک ، دئمک ، بیان ائتمک ، سؤیلھ«

 /rim(ریم »  ırmایرم / ırımایریم / irim ایریم«بیزه گؤره  58 دیر. گلیب
خشی دویولمایان عا اوخوماق ، میزیلداماکال بوغوناق و یاو) ، ویرد و د rımریم



سی آدینین اطایف Ayrım» آیریم« ،سؤزو Arm» آرم« ساییالنبویو سؤزلری 
دیر. یازیلمیش فورماسی) بدون حروف صدادار -سیز یتئاصاونسوز حرفلرسیز (

خ آرادا گلن اونلو سسلر بیر چو، دا یازیالرین(میخی) چونکی اسکی چیوی 
سسلر دوشوب کیمی  Ğ»غ«،  Y»ی« ق) و یوموشاحروف صدادار(

دان سونرا » aآ«آدی یازیالرکن ،» آیریم«اوچون  کیازیلماییردی. اؤرنَ 
 صدادار)ی (=حرف اونلو سس» i«دان سونراکی »rر«و  y»ی«یوموشاق 
 . Arm  آرم >----   Ayırımآییریمدیر. فورماسینا کئچیب  Arm»آرم«دوشوب و

رادیجی ، ، یا  ai»یئآ« /ay »آی«یاسیندا ژمیفولو نینتوروخانسک یاکوتالری
لیکلھ ایران آذربایجانیندا  لدا اؤزَ آذربایجان  59 دادیر.یارادان، تانری آنالمین

یاشام  اؤز ایندی ده  اآدلی تورک طایف  Ayrımlı»لیآیریم«،   Ayrımı»میآیری«
لی  دنیزین گونئی یرحسی سئادیر. بو اسکی تورک طایف حیاتینا داوام ائتدیرمکدهو 

تورک  " آیریم"ده یئرلشیرمیش. سین  دا یعنی وان گؤلونون چئورهدوغوسون
ی و یورت سالمیش یئرلری، اؤز ائتنوس آدالری ایلھ گسینین بو یئرلشدیاطایف

یلھ س  سسینین دوشمھ y» ی«و یوموشاق » آیریمینی«اغلی اوالراق ، ب
 »/ ایی I«سا (تورک دیلینھ اؤزل اوالن) و سوندا دا قیس Arımini» آریمینی«

،  (= آشور)آسوربو قیسسا صائیتین دا سیلھ و عینی حال  یت سسینین دوشمھئاص
 -روم و باشقا ھیند عبری،ی ، فارس ، بابیل، یونان ، آرمئنی ،ایبری ،آرام
ده چیوی رین، گیل تابلئتلرده ، داش و کایا اوزَ  وچونوپالی دیللرده اولمادیغی اآور

لیکلھ  لاؤزَ  ،منبع لرده والردا قایناقباشقا  -کیتابالردا و باشقا لوح لرده،یازیالردا ،
 Armini» آرمینی«دا ، داش و قایا اوستو چیوی یازیالرین» اورارتو«ده 

ده تاریخده تانینیب و ھلھ ده  ھلئھ دورور و بیو آدینی آلمیش و  ایفورماسینی 
یاچیالری غرافسینین آدینی عرب جُ   و اؤلکھ اطایف» آیریم«تانینماقدادیر. بو تورک 

کیمی  Erməniyyə» نییھائرمَ «رلرینده ثاؤز ا(=سّیاحالری) و گزگینلری 
اورارتوالر و اسکی یونان و یا » نییھائرمَ «سی  یشالر . بو تورک اؤلکھیازم

  و سیاآیریم تورک طایف،   Armini»آرمینی«یازارالرین دیلیجھ دئسک 
(ماد)  Midia، میدیاManna، ماننا   Hett/ھئتHitt دیر. ھیت دئمک سی  اؤلکھ



ین ن بو اؤلکھ ، دین خادیملری و د  هیاالری زامانی حیات سورَ ، و آشور ایمپئر
 . یعنی ماق دوراولوبو مرکزی الرین اساس قایناغی »ماق«چیالری اوالن باش

دان چیخیب بوتون سیناتورک طایف» آیریم«ین آدامالری ، یمیز دگالر دئدی
تورکلری (ماد) چیلر و دین خادیملری اولموش و میدیا  لره یاییالن دین  اؤلکھ

تورک  و باشقا دادؤورونده ده، بو دین باشچیلیغی رولونو، تورک دونیاسین
جھ ده بوتون ھ یلرینھ گؤتورموش خالق اولموشالر و ائلراوزَ  اؤزیورتالریندا 

آرمینی ، »(آیریم«گوندن بو  -الرینا گؤره ، گونوقتورک توپراقالرینا یاییلدی
دان آزاالراق باشقا یاد خالق اونون سی، نفوس و سای باخیمین  نییھ) اؤلکھائرمَ 

و ائتنوسون ھم توپراغینا ،  ارک ، او تورک طایف شھتوپراغینا گیرمیش ، یئرل
اق و یاالن حک ، تاریخده بیر نارَ  لنھ ده آدینا ، اویگارلیغینا ییھ سینھ ، ھم  اؤلکھ

ائتنوسونون » آیریم«. بو اسکی تورک ائتنوسو، یعنی  وبدورادعادا بولونماقدا اول
ه ددن سونرا تاریخ دیکنیلدن یئن و دؤولتینین آدی اورارتو طرفینسینی اؤلکھ

» آراشتوا«ده آدی ایلھ ، سامی دیللی خالقالرین دیلین  Orartu»اورارتو«
Araştua آرمینی«دن سونرا  لیک یلا جی یوز -۵ نجھاؤرادان و ائ«Armini   ،

. دادیآدی ایلھ تانینماق Ermənistan» ائرمنیستان« ،Erməniyyə» نییھائرمَ «
نین مرکزی و قایناغی  ادیقالری بؤلگھدن اؤنجھ یاش لدیکیریمالرین یئنیآ

نین (اورارتو) بیر نئچھ آدی اولوب و دوزگون  .  بو اؤلکھدواولموش» ادوکیھکاپ«
لی آدالر داشیمیش خالق و ک ، موختلیف خالقالر طرفیندن وئریلمیش چئشیتدئسَ 

» ینیا بیا«دن وئریلمیش آدی، نین اؤز خالقی طرفین  ما بو اؤلکھآمدیر .   اؤلکھ
Biya ini  ینیا بویا«ویا «Buya ini ی گسینھ وئردی ایمیش. بو خالقین اؤز اؤلکھ

ایمیش و  ini  Büyü» اینی -بویو«ده یوخ ،  اصلین» ینیا بویا«ویا » ینیا بیا«آد 
ا تورک اولمایان خالقالرین و باشقعبری ایبری، فارس، ور،شاسکی یونان، روم، آ

 بویا«و   Biya ini»ینیا بیا«غی اوچون، اونلو سسینین اولمادی ü»او«ده دیلین
» ینیا بویا«و  Biya ini» ینیا بیا«دیر.ده آلینیبفورماسیندا قئی Buya ini» ینیا

Buya ini دن وزمانالری و آراشتیریجیالر طرفین،بیر چوخ عالیملر و تاریخ ا
» وان«و » ھاورمی«آدینی ایکی آدلیم گؤل،یعنی یورومالنیب و بو اؤلکھ 



سی"   سی" یا "سو اؤلکھ  ده یئرلشدیی اوچون "سوالر اؤلکھھ گؤللرینین بو اؤلک
 تورک ائتنوسونون» آیریم«نین آدی   البوکی بو اؤلکھحآنالمیندا یوروبالر ، 

دور. »یوردو  Büyüبویو«، » سی  لکھؤا Büyüبویو «یوردو اوالراق ، آنالمی 
بویو،جادو،سئحر،اُووسون و طیلیسم اؤلکھ سی و یوردو" "بویو اؤلکھ سی" یعنی "

وسونجو ، بویوجو الر اوُ »آیریم«دا قئید ائتدییمیز کیمی ،  اؤنجھ یوخاری دئمکدیر.
یرجی ،  موسکاجی ح) ،سئ/ روانپزشکمی (پسیکیاتیرکیحکیمی ، روح ح یبّ ط، 

و  ینمی و تورک خالق دیعینی حالدا دین خادی (=دووا یازان // دعا نویس)
الر اؤز »آیریم«بو اساسالرال الر. دئمک اینانجالرینی قورویان آدامالر اولموش

یر و موسکا حبویو ، اووسون ،جادی، سئ= (Büyü ini» بویو اینی«لرینھ   اؤلکھ
یاخشی بیلیریک کی ایندیکی دیرماقالری یئرسیز دئییلمیش. بیز چوخ و) آدالندیور

رلر ، بیلمی» نیائرم«لرینی اؤزالندیردیغیمیز خالق ، اصلینده آد» ینائرمَ «
آراالریندا ، اؤز ویلو خالق ،آوروپا دیللی و سُ  -ییرالر و سانمیرالر . بو ھینداسایم

» ھایستان«و یورتالرینی دا  Hayk» ھایک«، Hay» ھای« اؤزلرینی
Haystan بیلیر کی  نی آدالندیردیغیمیز خالق چوخ یاخشیدیریرالر. ائرمآدالن
ھ یّ سکی ائرمندا یئرلشمیش اَ یرلی دنیزین گونئی دوغوسونحسئآنادولودا 

Erməniyyə/  آرمینیArmini ائرمنیستان /Ermənistan اورارتو /Orartu و 
و اراضیسی سی  ، تورک خالقالرین اؤلکھدؤولتی و اراضیسی Buya iniینی ا بویا

و  بؤلگھ  Arm iniآرمینی  /Ayrım iniسی آیریمینی  اولوب و بو تورک اؤلکھ
سینین یوردو اآدلی تورک طایف Ayrım» آیریم«ری اسکی دن بَ ل گونزَ ویالیتی، اَ 

ھ سوی آدی دن (او زامان نسین سونراالر آوروپا بؤلگھ اؤزلریاولموش و 
یوردونا و  Friggia» فریگییا«گزه گلیب  -لی دئییل) گزهلداشیییرمیشالر حاال بَ 

 Hett/ ھئتتHittویالیتینھ، یعنی تورک ھیتت  Hayasa» ھایاسا«اورادان
دا (اورارتو زامان بو تورک یوردون -یش و زامانراقالرینا چاتمدؤولتی توپ

ده سیغینیب ،   بؤلگھ،ھمین سی آرمینینی  آلمادان اؤنجھ  دؤولتی  تورک اؤلکھ
  Ayrım ini یئرلشمیش ، کؤک سالمیش و سونرا دا اورارتو شاھالری آیریمینی

بو ھایالرین بیر چوخ قیسمینی   دان سونرا،آالنآرمینی`نی   Arminiویاخود 



لیک و ایش چکمک اوچون سورگون   للرینھ کؤلھیآذربایجانین آراز قوزئی ساح
ائرمنیستان  دان بری ایندیکیو اورارتو زامانین لر یب یئرلشدیریرائد

تورکلر بو سورگون اوالنالرا دادیالر. یئرلی آدالندیردیغیمیز توپراقالریندا بولونماق
 Ayrım iniآیریمینی  ویاخود Armini ینی دؤولتینین آرمینیا بویا (اورارتو`نون//

 ی آدالری ایلھدن  گلدیکلری اوچون ) یانلیش اوالراق سوُ سین ؤلگھو ب یویالیت
و  »آرمینی«نین آدی یعنی   کھتورک اؤل کلرییئرلشدی -یوخ، بلکھ گلیب سیغینیب

دا یئرلی تورک وئرمیش و آدالندیرمیش، عینی حالاساسیندا آد  آدی »نیائرم«یا 
راقالرینا دا ، تورک ویالیت و ین بو یئنی یئرلشدیکلری تورک توپخالقی اونالر

نی وریرلر و آرازین قوزئی اراضی آدی» ائرمنیستان«نین آدینی، یعنی  اؤلکھ
دئدیلر. آذربایجان » تاننیسائرم«ده ره ئده ، ایندیکی ھایالر یاشایان یلینیساح

یازیر : ایندیکی   Q.Qeybullay"قیاس الدین غیب الھ یئف"  سیچیتاریخ
بالکان  ئرادان اؤنجھ،لر ا ین) اولو اجدادالری اوالن فیریگینیلرین (ھایالرائرم
می لرین بیر قیس دان کیچیک آسیا`یا کئچیب گلمیشلر. فیریگیداسینآ یاریم
» آرم«دا و اورارتو قایناقالرین Urume» ھاورومئ«دا قایناقالرین (آشور)آسور
Arm اینی«داکی نوندیر الکین بو آدین سوُ  ده آرمینی کیمی(اصلین دهویالیتین «

دیر) یا پسوند  چینالرینا آرتیریالن شکیلده یئر آدالرینین سوُ اورارتو دیلینسؤزو، 
ن داداسینآ ن یاریممی بالکاتوپونی Armآرم «دیر : ئیئرلشمیشلر. یازار سونرا قئید ا

یھ گلیب  سا اونالر آرم آدلی اوالن اؤلکھکؤچوب گلنلرین سؤزودورمو ، یوخ
چیلریمیز تاریخ اؤزگؤرونور بیزیم  60اوتورموشالر ؟!، بو حاال آیدین دئییل. 

ییب و  زه بیلمھ،حاال چؤاولدوغونو  نھ اولدوغونو و نھ ایلھ باغلیسؤزونو  "آرم"
لھ اولونجا ئو تاریخ گیزی کیمی قالماقدادیر.ب و بیر سیرّ  بیلمھ ییبلر آچیخالیا

 ینھ گؤره لرباشقاالری بو گیزلی قالمیش تاریخی حقیقتلردن یاخشیجا اؤز خئیر
یارارالنیرالر و سونرا دا بؤیوک خولیاالرا دالمیش اولورالر و تورکھ عایید 

گیزلی  اؤزو سوندا م یئییر بیر باشقاسینین آدی ایلھ رق تاریخی گرچکلر و اوالیالر
و اوستو آچیلمامیش تاریخیمیزین اسیری و گیریفتاری اولوروق و ھیچ یول 

بؤیوک «یینجھ، ھ بوالمیریق کی بو دویونلری چؤزه بیلک. بو گیزلری چؤزه بیلم



و باتی  اوزه گلیریک و باتی دونیاسی -لھ اوزای راقالری خولیاسیتوپ» ائرمنیستان
-آییریم /Ayrım. آیریم الربوش ادعایا دستک دورورچیلری ده بو یئرسیز و تاریخ
ر النا قدَ آچیخو سیرری گیزی  نینسی و تورک خالقی تورک اؤلکھ Ayrım iniاینی 

جک.  ه ک و داوام ائدجَ  رمییھنا اَ یالر سوُ قریمیزه اوالن یوروشلر و باسه بیزیم اوزَ 
دوغو ، یینجھ ھ چؤزولمو سیرری سی و خالقی گیزی  تورک اؤلکھ Ayrımآیریم 

ال غین، یوروش و ایشقراقالریندان باشقا ، آذربایجان توپراقالرینا باسآنادولو توپ
سینھ  ھطخری» بؤیوک ائرمنیستان«، چونکی  جک ه اولونما پروسئسلری داوام ائد

ضبط اولونوب نین دوغو قیسمی و آذربایجان توپراقالری  گؤره تورکیھ
 لیتورکلر اؤز اَ  ،و عینی حالدا بو اؤلکھ آدینی  نسیل آدینی-یدیر. بو سوُ  قاتیلمالی

 .  دیراودون ایچینده یانماقدا غیو ایندی ده اؤز آلیشدیردی ئریبلھ اونالرا وای
قارشی  تورکھاویوماسی و آغیر یوخویا دالماسیندان، گؤرون رقیب و تورکون 

نسیان" "گ.کاپاچی یین تاریخھ ییرلر . اؤرنھ لر سؤیلدورانالر، تاریخ آدینا نَ 
G.Kapansyan  : آریم«یازیر «Arim اطایف یلنآوروپا کؤک -آدینی داشییان ھیند 

، ھایاسا آدلی سینھ  لرین اؤلکھ ، بالکان یاریم آداسیندان کیچیک آسیا`یا ، ھئت
 جی یوز ۷-۶،  ئرادان اّولینجانا) گلمیش، سونرا ایسھ ازراَ ویالیتھ (ایندیکی 

دئمک  61دی  سینھ یاییلمیش نی یایالسینا ، داھا سونرا اورارتو اؤلکھیللرده ، ائرما
دا یللرده ائرمنی یایالسینا یوزنجی – ۷-۶ ئرادان اّولاولور کی ائرمنیلر اآیدین 

ی گدادیر کی بیز بو تاریخچینین دئدییرمیشالر ، اساس سؤز بوراسیناییاش
لی و تورک خسا تورک دیلیو قائرمنیلری آوروپا کؤکنلی ایندیکی ائرمنیلر سایا

 عن اساس پروبلئم و مؤوضواَ سی ویا خالقی سایاق.؟!  ایلو آییریم (آرم) طایفسوُ 
و سیرری ی و دیل کیملیینی آچیخالماق و بو تاریخی گیزی سوُ  "آرمینی"یا  "آرم"

چیلرین اوزرینھ چوخ بیر آغیر یوک دیر. بونون اوچون تورک تاریخ کچؤزمَ 
 ف"دیاکونو"سی چؤزمک . روس تاریخچیو سیرری دیر بو گیزی  کدوشور و گرَ 

بو آد  62. دیر دانسینین) آدین  نین (اؤلکھ یالتیاَ » آرم«می یائرمنی ائتنون«یازیر : 
لو یدیر. تورک سوُ را، اونالردان دا عربلره کئچمیش، فارسال (=مادالرا)میدیالیالرا

یالتینی اَ  آرم »ساردورنوا ، آرگیشتی ، ایکینجی مئ«اورارتو شاھالری 



دن  آرگیشتی بو ایالت سینی) ایشقال ائدیب اورارتویا قاتمیشالر. بیرینجی (اؤلکھ
نی، وان گؤلو   لھینفر عائ ۱۰،۰۰۰چو ، ایکینجی ساردور ایسھ دؤیوش ۶۶۰۰

شھرینین  "یئرئوان"اطرافی اراضییھ (یعنی اورارتو`یا) و سونرادا ایندیکی 
ده نا کؤچورتموشلر. آذربایجان اراضیسین" قاالسیایرپونی"دا تیکدیکلری یاخینلیغین

بو اوالیالر و ، سی ده  نیلرین گلمھایلک ائرم ن وایندیکی ائرمنیستایارانمیش 
،   لریندن چوخ اؤنجھ لره گلمھ ای`الرین بو بؤلگھھ 63 دیر. لرلھ باغلی حادثھ

ینی// آیریمینی ا بویا تورک سؤزو ، بیر تورک آدی کیمی اورارتو//» نیائرم«
 ۸-۷ ئرادان اّولداییمیش. بو یئرلی تورک خالقی اقتورکلری طرفیندن کولالنما

انیش ایدیلر و اؤز آدالری ایلھ ت "آیریمان"و  "نرمَ ئا"بو َبری لیکلردن  یلایوز
 ینی//ا بویا الرینا دا بو کیمی آدالری قویورموشالر. اؤرنیین اورارتو//قچوجو

 ارکایمیش. اوس  Erimena»ائریمئنا«ن آتاسینین آدی آیریمینی  شاھی روسا`نی
شاھی  (= آشور)، آسور  Oscar White Muscarella وایت ماسکارئلال 

دا یازیسین دا یازدیغی راپورون اؤنقینقربی یوروشو حاسارگونون اورارتو`یا حَ 
قئید ائدیر کی سارگونون اورارتویا ساواش یوروشو  " لان کروفستا" سورپروف
                                 64اوغلو ایمیش .  Erimenین -»نئائریم«، اورارتو شاھی روسا  انیزام

خادیملری ، شامانالری  ،یاسینین دینسل و دینی آخوندالری الر تورک دون»آیریم«
دا اولموشالر. رینھ و توپراقالرینا یاییلماقل کیمی بوتون تورک اؤلکھ یو موغالر
ری، اووسوندان ، دن بَ سکی داش دؤورونزامانالردان ، اَ ن اسکی آیریمالر اَ 
ق ما //غالریونین م ن دؤورلرین زرتوشت دینیسوُ  قدان باشالیاراقموسکاجیلی

یل اصگئده  -سکی دونیایھ تانینمیشالر و گئتکیمی اَ  قالری اوالراق ، موغ و ما
دینی فورمونو و آ " ماق"دیب و ئگ -باتیب-آدی ایتیب Ayrım» آیریم«حقیقی 

(= » ن   بر وئرهدن خ اؤنجھ«یعنی  Ayrım» آیریم« .دوراولوب داقازانیب داشیماق
، کننده)و پیش بینی پیشگویی  ،قبل از وقوع حادثھ خبر دھنده و از پیش خبردھنده

» بویو«سکی تورک دیلینده دیر. اَ  دئمک) ،غیبگوپیشگو (=» ن  گؤرهدن اؤنجھ «
büyü  یرحسئ«و «sehir او اووسون ovsun ،»آرپاغ«Arpağ یرمیشلر یدا دئ
می (تورک ائتنونی»  Armaآرما /Arm آرم /Ayrım آیریم«ھ جن تورککی ھمَ 



دا تورک اؤلکھ آدی آرمینی و عینی حال Armآرم  /Arımآریم  /Ayrımآیریم 
Armini / آرمئنیئ Armeniyeآرمانیستان / Armanıstan  آرمنستان /

Armenıstanمی قانونونو و ییشیدیللرینین سس دَ ری ایلھ تورک ) سؤزل
، عینی قسینی) گؤز اؤنونھ آالرا شیلمھییم سسلرینین دَ  -لیکلرینی (ب لاؤزَ 

 /  Armağآرماغ / Armن آرمنی اصلینده آرپاغ سؤزو ھمَ عسؤزدور ، ی
(یوموشاق غ > -----> م) آرماغ ----> (ب ----سؤزودور. آرباغ   Armaآرما

لھ اوالراق بو سونوجا چاتیریق کی ئب  .Armآرم  /Armaآرما سسی دوشھ رک ) 
اؤلکھ آدی  Arbuni» آربونی«ده لیکلھ آنادولو اسکی تاریخین لده اؤزَ سکی تاریخاَ 

/  Arm.uniآرمونی  /Arminiسی اوالن آرمینی  سکی تورک اؤلکھن اَ دا ھمَ 
                                   `دیر. Arm.in.stanآرمینستان /Armeniyeھ آرمئنیئ

> آرمئنی ----Armini> آرمینی -----Armuni> آرمونی -----Arbuniآربونی 
Armeni----- آرمئنییا <Armenia . نان  الکلرده آرم`ال باشداکی اؤرنَ بو یوخاری

سونلوقالری ،  uni» اونی«و  ini»اینی«دا اوالن سؤز و آدالرینین  سونلوغون
ی(بیتیشیک) قاصنلوقالردیر.اورارتو التده اوالن سوُ  لیناورارتوجا یعنی اورارتو دی

 دیر.دئمک "وطن"،  "اؤلکھ"،  "یورد"،  یونلوقالرسُ » اونی« ،»اینی«ده دیلین
 "بویو و بویولر یوردو"،  "آرم یوردو"سؤزو و آدی،  Arm.ini "آرمینی" 

و  زلری ایلھ باغلی بیزیم آذربایجانداسؤ» آرپاغ«و » آرم«دیر. تورکجھ دئمک
، او  دیرلو توپونیم ، ھیدرونیم ، اورونیم و ائتنونیملریمیز وارآنادولو`دا چوخ

 "سی آرمئنیستان اؤلکھ"،  "گؤلو ،"اورمیھ "شھری ھاورمی"،  "آرپا چایی"سیرادان 
     ایمیش : » آرباغ«ده نین آدی اصلین یره... آرپا چاییو سا "لو کؤیووتآرم"، 

 / büyülüبویولو  / büyü(= بویو > آرپا----> آرپاغ ----آرباغ 
                         ) . قبویو یوردوندان گلن سو و ایرما / büyülənmişبویولنمیش

توتولوب و دان شھرینین آدی ، گؤلون آدینویاخود "اورمیا"  ھ"اورمی"
اولوب و اسکی تورک  Armya» آرمیا«ده و بو گؤلون آدی اصلین دورگؤتورولوب

یر ، اووسون ، جادی ، بویو ، موسکا) و اسکی ح(= سئ Arm» آرم«سؤزو 
(= ائنگین سو ، دنیز ، دریا ، گؤل)دان یارانیب و Ya» یا«تورک سؤزو اوالن 



 دیر.دئمک »و ، بویو گؤلو ، بویولو گؤلبویو یوردونون گؤل« آنالمی بوتؤولوکده 
ا رمی> او----Ormiyaا > اورمی----Armiya> آرمییا ----Arm.ya آرم. یا

Urmiya ----<  اورمیھUrmiyə  //Urmiye.   دین سامی اؤز ال شمس
دا بئلھ یازیر : آرپاغ = (قیسسالمیشی سؤزونون آنالمین Arpağدا "آرپاغ" قاموسون

لره  چیالرینین خستھام باشقپرست تورک موغ  ،کاھین،  اسکی بوت») آرپا«
» آرپاغجی«.سامی ش  65 یردیر.حاوخودوقالری بویو ، اووسون یا سئ

، بویوجو sahirیر ح، سا ovsuncuسؤزونون آنالمیندا یازیر : اووسونجو 
büyücü اوفوروکجو ،üfürükcü. 66   َده تورک یوردو و اؤلکھسکی تاریخا  

دن آد آپاریلیب .  آدلی شھر و والیت Armaiti» آرمایتی«دا »ماننا«سی اوالن 
کیمی، گونئی (ایران)  زامان اولدوغودا دا ھر عینی حالدا عرب قایناقالرین

 دن آد آپاریلیبآدلی ایکی توپونیم  Urm»اورم«و  Urmya» ااورمی«آذربایجاندا 
شھر و توپونیمین آدی ایلھ باغلی » یااورم«کی بونالرین ھر ایکیسی ده ایندیکی 

قیاس الدین غیب الھ یئفھ گؤره سی دیر. آذربایجان تاریخچی ده ایلیشکیو 
Q.Qeybullayev   شھرینین آدی ، » یااورم«چوخ احتیمالال  ایندیکی

-Q.Qeybullayevدیر( آدینین قیسسالمیشی ینتوپونیم Urmeyate» ھاورمئیاتئ«
« ،  Arım» آریم«ده ککولو تاریخی).  اسکی تورک دیلینآذربایجان خالقینین تش

دن  اؤنجھ«،»ن اؤنجھ گؤره« ،»بلگھ«،»نیشانھ«،» فال«سؤزلری  irim» ایریم
 قئیب"ق.دیر. »یرحسئ«و » بویو«، » جادی«، » اووسون«، » ن خبر وئره

ھ سؤزو ایشل» آتا«ده ترکیبین ینآدین  Armaiti»یتیئآرما«یازیر کی بو  ف"ولالیئا
ویالیتی و » اورمیا«و چوخ احتیمال کی ایندیکی  ) Ateyآتئی + Arm(آرمنیبدیر
 قالدیقالری یئر و ،یوردو  -یئریالرین  »قما«الر ویاخود »غموُ « ،شھری

فی دئییل کی ودیر و تصاد  قامتگاھالری اولموش اولسون. بونا گؤرهامرکزی 
ر ساییلیر. قوزئی آذربایجانین ون دوغولدوغو یئ-»شتزرتُ «ری شھ» اورمیا«
آدلی اورونیم (داغ)  Armatiyan» یانآرمات«سینده   بؤلگھ Zaqatala "اتاالقزا"

دیر. یعنی بو داغین آدی  لییغ`الرال ایلگمالال ماغ`الر یا موُ وار کی چوخ احتی
سؤزلرینین ترکیبیندن یارانیب و  An» آن«+Atey» آتئی«+ Arm» آرم«



 دئمکدیر.  »مسکنی و یئری پاپازالرین سئحیرجی و بویوجو «بوتؤولوکده آنالمی 
، عالط، فال، و، جادن، اووسویرحسئبویو ،سؤزونون    Arm "آرم" بو ترکیبده
موسکاجی، بویو و موسکا  دن خبر وئرمک ، قبال، اؤنگؤرولوک ، اؤنجھبخت و ا

» آتئی. « ی واردیرآنالمالرمعنا چالرالری و ایلھ تداوی ائتمک و بو کیمی 
Atey/ »آتای« Atay   کاھین، موغ اققال ،پاپاز،آغ سآتا،دده،سؤزو ھمچنین ،

معنا جا ، کاتولیکوس ، پاپ ، پاپا و بو کیمی وُ خامان ، مولال ،ق، ،شامانقما
بیر احتیماال گؤره ، » آن«ترکیبین سُونونداکی . ی وارآنالمالرچاالرالری و 

نلوق اولموش اوال و باشقا سوُ  کیمی یس چوخلوق عالمتی و بلگھ ،» جمع«
(=  ini» اینی«و  in» این«احتیماال گؤره اسکی تورکجھ و اورارتوجا 

چی نلوق و شکیلل سوُ ه ه اؤزَ دتوپونیملر یاشاییش یئری) ا،ن، یوومسکیورد،
 /Ermya»ائرمیا«ن بونو دا آرتیرمالیییق کی بورادا یئری گلمیشک لموش اوال.او
/  »آرمیا« » /آرم«پیغمبرین آدی دا چوخ احتیمال اولونور کی  Armya» آرمیا«
سؤزلری و آدالری ایلھ باغلی  "اووسون"،  "بویو"یا ایلھ و توپونیملری  »اورمیا«

 آریم /Ayrımیریم یوندان و آو پیغمبرین آدی اونون تورک سوُ اولموش اوال و ب
Arım/  آرمArm  یا ماغMağ ماق /Maq ریر.  ھ دان اولماسینی گؤستسیناطایف 

ا و دوغما یوردالرینین قورو اسکی آن ، دهدن تاریخینتورکلر Ayrım» آیریم« 
 / Ermənistan ائرمنیستان /Armenia اآرمئنی / Armini آرمینی یعنیآدی 
خالقینین یانلیش اوالراق اؤز  Hay "ھای"لو یو آوروپا سوُ  Erməniyyəنییھ ائرم
» آییریم«دادیر. قالماقنیشانھ لری ی آدی کیمی سوُ » نیائرم«رینده داشیدیغی ه اوزَ 

Ayırım تا  "ینجانزر"اَ ایندیکی  ،سیینین اصیل ، حقیقی و دوغرو اراضیتورکلر
یرلی دنیزین گونئی دوغو حسی اراضیسیندن توتموش سئ  بؤلگھ "یھکاپادوک"

یا  "یاآرمئن"ن دیرمیش. آراز ایرماغینین قوزئیینده یئرلشَ ر اوزانیب گئللرینھ قدَ یساح
دان ، سینین آدی ، تاریخ باخیمیندان و تاریخ علمی آچیسین  اؤلکھ "ائرمنیستان"

راقالرینین ائرمنیستان نوس آدی دئییل. بو آذربایجان توپائت اصیل ، حقیقی اؤلکھ و
// Ayrıminiدیر کی اورارتو دؤولتینین آیریمینی  آدی داشیماسی، بونا گؤره

الرین، آرازین »ھای«ده یئرلشمیش تورک اراضیسین Ermənistanائرمنیستان 



القالری ورک خن، یئرلی تدَ لری اوزون سورگون اولوب یئرلشمھ سینھ قوزئی بؤلگھ
نی تورک الر و ائرمبیاونالری ائرمنیستاندان گلدیکلری اوچون ، ائرمنی آدالندیر

سینده   دیالر و زامان سورهدن، اونالرا تاخما آد کیمی تاخ ھحقیقتی دوشونم،آدینی 
دی و خالقینین اوستونده قال Hay "ھای"اق و یئرسیز اوالراق حبو تاخما آد نا

سا آدینی وئردیلر ، یوخ "ائرمنیستان"رتالرینا دا نی یئرلشمیش یوئاونالر دا ی
آرمینی /  سی ائرمنییھ/ تورکلرینین یوردو و اؤلکھ Ayırımاصیل حقیقی آییریم 

ده یئرلشمیش بیر تورک سین  ا گؤلو چئورهتان، آنادولودا وان گؤلو و اورمیائرمنیس
ئیردوغال غبیر دوغال یا ، یلسیم طیا (=دووا / دوعا) سی ایمیش.  موسکا   اؤلکھ

لر و خوش   هوَ رویوجو بویولو قوّ دیر کی اوندا قوُ لمیش شئی یا آراچدن دوزَ  هدّ ما
و گوجلری  یدئولرَشرور یرلی حو شیطانی ، سئده ب ائتمھ ذبالی جقو ا یعالئط

کی  سی ایلھ داشینیر و یا بیر یئردهدیر. موسکاالر اینسانین کندی ده ھائتم عدفایسھ 
النیر یا تیکیلیر. بئلھ اینانیلیردی کی بو یرلری اورا الزیمدیر ، باغأثاونون بویو ت

ایر لرده و س ن  هدوغا ایلھ ایلیشکیلرده ، دینی تؤرَ سینی   هوّ موسکاالر گوجونو ، قو
 بویولردن لی نّیت یاخشی و لی اصالت ، کؤکلو یاخشی و اییی مراسیم لرده ،
» موسکا«ده چارپیر کی شومئر و آککاد دیللریندیر. بئلھ نظره آلیب(جادولردن) 

البوکی بیر سیرا حبیر تئرمین یا سؤز یوخ ایمیش ،  اوچون(=دووا / دوعا) 
لر) ، او سیرادان مؤھورلر (نیشانالر)  یئیلسیمھ عایید اشیاالر (شطموسکا و 

رولالری لیسم" / "طی "یلسیم"طو  "بویو"لر کی  راق او شئیوخ. چُ میشدیلیرھ ایشل
دؤورونون (آشور) دیر. یعنی آسسور  ، قبیر و مزارالردا تاپیلیب دیوار ای

، (گردنبند) یون باغالری دیلمیش بوُ زَ یلسیملرلھ بَ طدمیر و مئتال  شاھالری
دوغان زامانی  قجوقادین ، چوُ   دهالرینا آسارمیشالر. ائلھ بو دؤوربویون

دان قایریلمیش باشینی اؤز بوینونا  یا داشآدلی تانرینین مئتال  Pazuzu» پازوزو«
روسون. دان قوُ تانریچاسین Lamaştu» الماشتو«جوغونو آسارمیش کی چوُ 

و ضرر وئره بیلن بیر تانریچا کیمی نو خالق بیر قادین و دیشی دئو »الماشتو«
دا دوروردو. بو باشینو زیان وئریجی تانریچاالرین تانیردیالر و شیطانی دئولرین 

ی ساییلیر و بو تانریچا شیطان سینین قیز تانری An» آن«، (= الھھ)  تانریچا
 دیر. ائدیب تکلری و آماجی اوچون تربیایستَ  (=فریشتھ سینی) اؤزینی کلمَ 



داکی لر یا قارین  نی دوغولموش کؤرپھئنون اصیل قوربانالری ی»الماشتو«
دا و آنا قارنین(=سقط جنین) اولونماسی  طردیر. اوشاغین سالینماسی ، سقالقجوچوُ 

(الھھ َیھ سی بو تانریچایا   لرین اؤلمھ  یئنی دوغولموش کؤرپھھمچنین سی و   اؤلمھ
چالیشیر  ،قادینین ائوینھ گیریب و بُویلو امیلھ ح "الماشتو". ردیباغلییا فرشتھ یھ ) 

ینا جوغو اؤلدورمک اوچون ، یئددی دفعھ قادینین قارنداکی چوُ کی قادینین قارنین
راق اوال. بونا قارشی سینسیندن اوغورال  جوغو دایھل سورسون و یاخود چوُ اَ 

لمیش باشینی بیر ن دوزَ دَ  جتانرینین بورون» پازوزو« Pazuzu ، امیلھ قادینح
 نیالریقینوندان آسار. دؤش سانجایلسیم کیمی بوُ طو (دووا / دوعا) موسکا 

و اوزاقالشدیرماق وماق قوُ  ،الماشتونو آلدادیب ،ھدف  دییھ ائتمکدهپئشکئش و ھَ 
سینی   و شوپھھ کّیا داشداندیر کی اونون شتابلوالری مئتال  "الماشتو"دور. اوچون

  و قصدینی گؤسترمکنی تی روما نیّ تصویره چکیردیلر کی بو دا اونون بویولو قوُ 
سی  لیک داشیییجی  خستھو  یاتمیش قدایاتا خستھ حالداردا . الماشتو`نو تابلوالایدی

ویره چکیلیر : باشی آسالن صکیمی گؤروروک. الماشتو بئلھ تبیر اَرکک کیشی 
،  ن و َتنی َبدَ  لو توک خلھ ، چوای لھ ، چیلپاق دؤشلرای یباشی ، ائششک دیشلر

، اوزون  ی، اوزون بارماقالریلھ ا للرلنمیش و قانا بوالشمیش اَ ھ لک  قان`ال
 ی قوش جایناغی (ایمدوگود) کیمی دیر. بیر کؤپکالرقو آیاوار  ریالقدیرنا

ده ده لیناَ کی میر و ایدن) سود اَ وشونیتوالسی و بیر دونوز اونون دؤشوندن(گؤ
وفان طونالر بؤیوک اؤلچوده تانریالرین ... ب 67 ایالن توتوب ساخالییر.

ی عضلیگی ایلھ ایلگیلی اولمالی. ب یرلیحچیخاردیب ، اینسانلیغی یوخ ائتمھ سئ
الرینی قشالنمادیقالرینی و اوزونتو دویدون خویرلردحتانریالرین بو آجیماسیز سئ

 "زیوسودرا"لیغی اوالن `اون قارشیحنوکی ه دَ  سدّ مق گؤروروک. سونرا دا کیتاب
و بویولو  (= رؤیاالر)دیندار،تانری قورخوسو اوالن ،دوشلر ایلھ تانیشیریق،

ن بیر کرال اوالراق تَ ه پ گؤزیلری ھَ حن تانریسال وا بیلدیرَ  ھلای سؤزلر یولو
(= ددلرین ده موسکادا عدؤورونده (=تمدن) بابیل اویگارلیغی   68نمیشتیر... تیملَ بَ 

ل ددلرین  ده موسکادا اؤزَ عری اولموشدور. لالل یئری و روُ اؤزَ دووادا / دوعادا) 
نظره لی مدی ھر زامان بویوده اؤنَ  د) ع ۳اوچ (یین ھ آنالمالری اولوب،اؤرنَ 

 یبؤلونموشدور : گؤ اقات ۳لرین دونیا گؤروشلرینده ، دونیا لی چونکی بابیل آلینیب،



ل یئری وار ایمیش ددینین ده اؤزَ ) ع ۴دؤرد (بویوده  لتی دونیا. آ، یئر  و یئر
)  ۴دؤرد (ومئرلر چوخ احتیمال کی یئری دؤرد بوجاق بیلیرمیشلر کی سسکی .اَ 

: ریرھ سدیی یؤنلری گؤستَ یئلین اَ  ۴بوجاق ، )  ۴دؤرد(بوجاغی وار ایمیش و بو 
(= بین یادا سکی مئزوپوتامده اَ ددلرین ایچینعما آمگونئی ، قوزئی ، دوغو و باتی. 

زال یا واولد ۷بورج`ال ()  ۷( یئددیایمیش و)  ۷یئددی(دد عملی ن اؤنَ ، اَ النھرین)
دفعھ )  ۷یئددی(دیر  که یلسیملر گرَ طش. بویولر ، باجیالرال) برابر ایمی ۷

)  ۷یئددی(قوووب و  نیو یا کؤتولوک دئولریئد)  ۷یئددی(تکرارالناردیالر 
دفعھ )  ۷یئددی(لری ده  ن  تانرینی چاغیرمیش اوالردیالر. بویو و اووسون تؤره

دان آسیلمالی یونیلسیم و بویو و یا موسکا ، بوُ ) ط ۷یئددی(ک تکرارالنا ایدی و گرَ 
یلھ کی تورک دا دئیقینقددلر حاعبورادا یئری گلمیشکن الزیم گؤرونور  69 ایمیش.

، بویوجولوک  (=جادو)ددلرین ده بویوعمیفولوژی و میتولوژیسینده بیر سیرا 
تموشالر کی بو بویو و ل یئر توده ، اؤزَ یلسیملر عالمین(=جادوگری) و ط

آپارمالیییق. یئددی ددیندن آد ) ع ۷یئددی(دا دوران ، ددلرینین باشینعبویوجولوک 
تورلو  -ده ھرزامان اؤزونو تورلودی تورک میفولوژی و میتولوژیسین دع) ۷(

 -دا و تورلولر و ناغیلالر و آسترونومیا اوبرازالرینین بیوگرافیاالرین فسانھمیفیک ا
ایشتیراک ائدیب و اؤزونو دا انریچاالرین اسرارنگیز حیاتالرینتورلو تانریالر و ت

ددین آدی دا بو ع) ۷دا آرتیرمالیییق کی ، یئددی (. بونو لوبدوراو  گؤسترمکده
دیر. بو  یلسیمطبویو و  ،ددین آنالمی داعقدادیر و بو آچیخالماو حقیقتی یی ھ گرچَ 

 / yetə (یئتھ yədəه"دَ "یَ / yedeیئدئھ /yedə ه"ده "یئدَ ددین آدی اصلینع
/  yedeیئدئھ  / yedə»یئده«)دیر. بونو دا بیلیریک کی yətə ھتَ یَ /   yeteیئتئھ

، اسکی تورک دیلینده ، بویو و جادی ،  yatıیاتی  /  yadıیادی / yədə ه"دَ "یَ 
تورک لیکلرینھ گؤره ،  لددین میفیک و میفولوژی اؤزَ عیلسیم دئمکدیر و بو ط

 yede» یئدئھ«و  yedə» هیئدَ « ، yadı» یادی« اونون آدینیخالقالری 
 yetti، یئتتی  yeti، یئتی  yeddi، یئددی  yediدن آالراق ، یئدی سؤزون

،  ۳۶۰۰،  ۶۰،  ۵۰،  ۸ ددلردن عل باشقا اؤزَ بویولرده ایشلھ نن دور. یوبقوُ 
ده بیر  دَ عھر بیر  ن دا اولوردو کیدااوالر . گاھ آپارماقددلرینی آد ع ۳۶۰۰۰



یازارمیشالر. ن ، تانرینین آدینی یازارک ی ددع لر ومیشیرتانرینین آدینی وئر
» ائنلیل= «۵۰و » ائا= «۴۰، » سین= «۳۰، » شمش=« ۲۰ ک اوچون اؤرنَ 

         70ایمیش. 

آچیقجاسینا  nuskaنی »نوسکا«یا  nusku» نوسکو«یک کی لیھ بورادا قئید ائتم
ریک. ھ دیرا بیلیر تانریسی کیمی آدالنحسئ تلھ ، بویو ، اووسون،عو تام جور

یا  nuskuن بو "نوسکو" ملی تانریسی ھمَ ن اؤنَ اووسونون اَ یر ، بویو و حسئ
ده سکی تورک دیللرین، اَ  "نوسکا"یا  "نوسکو"دیر.  سیتانری nuska"نوسکا" 

نظره آالراق  نوسی قانونو  ویریلمھئبیرینھ چ -حرفلرینین بیر  m»م«و n» ن«
نن  دیر. و ایندیکی ایشلھ»موسکا« muskaیا  musku» موسکو«ن ھمَ 
دان آلینمادیر : انری "نوسکو" یا "نوسکا"نین آدینن تسؤزو ده ، ھمَ » موسکا«

یمیز گ. دئمک ایندیکی ایشلتدی >م) موسکا---> (ن--->نوسکا---نوسکو
اییالن "نوسکو" یا سی س سکی سومئر تورکلرینین تانراَ  ،سؤزو» موسکا«

سکی تورک سؤزو دان آلینمادیر. "نوسکا" یا "موسکا"، اَ "نوسکا" تانریسینین آدین
یرلی ، حتانریالر و سئ« ، » بیتیک«، » وبمکت«، » یازی«ساییالراق 

لر کؤتولوک تانریالری و دئولری(دئمونالری) ، بویولر و یا بویولو سؤز
لو خالقالر ، او یھ ده سامی سوُ جَ  ھدیر. ائل دا دئمکآنالمین» سی سی و لیستھ سیاھی

ر ، آموریلر ، آرامئیلر و ایندیکی عربلرین سیرادان آککادالر ، بابیللر ، آسسوریل
ایکی ھئجایا آییراراق ، سومئر سؤزونو –اولو اجدادالری ، بو اسکی تورک 

فورماسینا چیخاردیب ، » کاموس«اوخویاراق و ترس یازاراق ، اونو  ینھرستَ 
> ---  Nus.ğaغانوسدور : س اصلینده بئلھ اولوبئدیبلر. بو پروسھ ایشل

//  mus.ka)موسکا mم  >---n(ن >---nus.kaنوسکا>---  Nus.qaنوسقا
 qa.mus// قاموس  kam.usکاموس  >---mus.qaموسقا

لوسو) سؤزو ده ، سامی پقاموس (=سؤزلوک،لوغتلر توُ  ن کاموس/ن  ایندیکی ایشلھ
سؤزوندن آلینما "موسقا"  // لوالرین ترس و عکسینھ یازدیقالری "موسکا"یسوُ 

بونو دا قئید ائتمھ دادیر. اصلینده عینی آنالمی داشیماق سؤزدور و ھر ایکیسی ده



لییک کی عرب ، فارس و گونئی آذربایجان تورکلرینین ایشلتدیگی "ُنسخھ" 
،"نوسَخھ" سؤزو اصلینده ھَمن یوخاریدا قئید ائتدیگیمیز "نوسغا" 

/"نوسقا"/"نوسکا" سؤزونون باشقا فونتیکی واریانتی دیر و عینی سؤزدیلر. 
لر و   هوَ یرلی قوحنریالر و کؤتولوک تانریالری ، سئاسکی زامانالر ، تا "موسکا"

/  »کاموس«سی ایمیش و ایندی ده   سی و لیستھھ سیاھ سولوپدئولر(دئمونالر) توُ 
و سؤزجوکلر  لر ت، لوغَ سؤزلوک آنالمیندا  یمیز سؤز دهگدئدی »قاموس«

 (بین النھرین) یادادیر. اسکی مئزوپوتام توپالنمیشی سی و سی ، لیستھ سیاھی
ر ، "نوسکو" یا و یئنی بابیل دؤورونھ قدَ (آشور) سومئرلردن توتموش تا آسسور 

سی سئویلیب ، تاپینیلیردی. "نوسکو" یا "نوسکا" تانری ، ائنلیل "نوسکا" تانری
  ومھظئر منامی) ساییلیرمیش. او بیر سومتانرینین اوغلو و ھم وزیری (قایم مق

"نوسکو" یا "نوسکا"، قایم `اون اوغلو کیمی تانیدیلیر. "نینول"و  "ائنول"ده ، سین
ال ایلگیلی بیر تانری کیمی ده قو وزیرلیک مقامیندان باشقا ، اود و ایشی قمقاملی

" ده اونون اوغلو کیمیل"  Kimilسی. گاھدان اود تانریماقدا اولوبدوریفھ داشیظو
ل یئری واردی و دا اؤزَ وسونالریناوُ   یا "نوسکا" تانرینین بویونوسکو" ساییلیر. "
یرلری حیرجیلر طرفیندن و عینی حالدا سئحتانریالردان ساییلیر کی سئ او سیرا 
اویگارلیغی  (آشور)دا ، اوندان ایمداد و یاردیم طلب اولونور. یئنی آسسوریاندیرماق
ردان ساییلیرمیش کی ھامیسی تانریال ده ، "نوسکو" یا "نوسکا" ، او سیرادؤورون

سیندا) تاپینیلیرمیش. بو تانری نین قوزئی باتیھ (سوریHərranدا »انرّ حَ «بیرلیکده 
. بو تانرینین آدی اسکی سامی تانرینین اوغلو ساییلیرمیش» سین«، ان`دا رّ ح

کیمی یازیلیرمیش. "نوسکو" یا  NSK »نسک«دا لرین یازیالرین ییلو آرامسوُ 
مپادیر کی کاس دیران چیراق یا السی، پیھ یان سی و سیمگھ نین بلگھ"نوسکا" تانری

ده تینعنھ صیا اینجر ، مئزوپوتامدن تا یئنی بابیل دؤورونھ قدَ تورکلرینین دؤورون
سوز چیراغی  . پیھاولوبدور  رینده اؤزونو گؤسترمکدهکودورو داشالر اوزَ (=ھنر) 

دن تا یئنی بابیل دؤورونھ قدر ، " تورکلرین دؤورونبیر تانریسال بلگھ کیمی "کاس
 دور.اولونوب کّحرینده سی کیمی کودورو داشالرین اوزَ  سینین بلگھتانری "موسکا"
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 یلر نبازالر بشر تاریخینین، ایلک موزیسییرحایلکین بویوجولر و سئ
   (دانسوزالر،اویونجوالر) اولوبالر : یالرص) و ایلک رقایچیلر (=موسیقی

دی و ل تاپمیشیھ اَ  ده،اینسان آرتیق رقص و موسیقیاسکی داش دؤورون
لی و آیدین اولور کی او دؤورون لدن تام بَ رسملرین ماغاراداکی داش دؤورو 

امانالر) بویو ایشلرینی ، موسیقی و رقص ایلھ یئرینھ قماقالر/  اینسانی (شامانالر/
 ن  زامانی، بویو تؤرهری، شامانالر بویو ائتمھ ن اسکی دؤورلردن بَ رمیشلر. اَ یئتیرَ 
ساز (نئی، بولول، فلئیتا) و زینگ  زورنا، لری، یعنی داوول، ده موسیقی آلتلرین

سوز و  یون(دانس`سیز) ، اوُ  (چانگ) چاالرمیشالر. دئمک رقص`سیز
لری یاپیلمازمیش. بونونال دئمک اوالر  ن  وسون تؤرهسیز ، بویو و اوُ  موسیقی

سین) یارانماسینا سبب و ین (دانصایلک رقایلک موسیقینین و  ،büyü» بویو«
 سببه و وَ اساس قو، سینھ ، موسیقی و رقص   یر ائتمھأث. بویو`نون تبدورل اولومَ تَ 

دوغودا  اورتا (لھ چیخیر کی مئلودی و چالغی`یا ساییلیرمیش. بونونال بئ
نین آدی »موسکا«بو    ھ، ائل )دئییلیر Music» یکزمو«و آوروپادا » موسیقی«

، بویونون آیریلماز بیر (دووا / دوعا) دیر و اسکی زامانالر موسکا باغلی ایلھ
» موسیکی«یا دا یدوغونا گؤره ده، ریتمیک و ھارمونیالی چالغسی اول  ھصّ حی

Musiki، »موسیکا «Musika ،»موزیکا «Muzika ف. ژیراندیر. "دئییلیب "
لیکلھ  بئلھ« آدلی اثرینده بئلھ یازیر : » آسسور و بابیل میتلری«سالی میتولوژ فران

 ھیَ  ھسی رئال حقیقتھ و گرچَ چ بیریئوپ رسملر کی ھائتمک اوالر کی بو گر نّ ظ
سینی گؤسترمک اوچون ، رسم   نھصحیا یاخین دئییل ، تکجھ بیر میتولوژ

دیر کی  میسایاغینین بیر قیس» اورفئوس«نون سکی داش دؤورواولونوبالر و اَ 
وسون اویون) و موسیقی ایلھ میت و میفیک حیوانالری بویو و اوُ  رقص(=

    72» ائدیر.

، بویو  (=جادوگرلر)ری ، بویوجولردن بَ سکی زامانالردان یعنی داش دؤورونان ا
ینی لر وسون ویردک ، بویو و اوُ رَ   لرینی یئرینھ یئتیره ن  وسون تؤرهو اوُ 

غوناق سسلھ) داماقال و بوُ (آغیزدا میزیل(سؤزلرینی) چالغی ایلھ میزیلدایاراق 
یازیر :   Jack. Duchesne Guilleminمین ئس گیلشاوخورموشالر.  ژاک. دو



اوخوماق ، اوجا سسلھ  سسلھ اوخویورالر و بئلھ  قنابوغو(=ماق الر) غالر موُ «
پرونتیوس   73.ایمیش ت دوغوروجو یرَ ئاوخویان باشقاالری اوچون، چوخ ح

Prontiyus ی`دن ، زوروسترئی سوسورzoroastrey Susurri  و ائپولیوس
Epoliyus  وم سوسوررامئن`دن ک، ماگیایسھMagicum Susurramen یرتلھ ئح

عربلرین حیرتلری و شاشیرماالری اونالردان دا آز دئییل ایدی   74سؤز آچیرالر.
ده اسکی کی اصلین» مھ مزَ زَ «یا » ممزَ زَ « ،دعا(دووا) و ویرد اوخومانیو بئلھ 

و یاخود "زومزوَمھ"  "زیمزیمھ"تورکجھ سؤزدور و ھَمن تورکلرین ایشلتدیگی 
  75 دی.بو کونودا آراشتیرماالر آپاریب» Wikanderویکاندر « سؤزودور. 
ن یازیر : الردان) سؤز آچارک (ماق غالردانموُ  Widengrenویدن گرئن

اوستاد و بیلگینلرینین باشینا دن اؤز سین  نین ھر بؤلگھ غالر (ماقالر) اؤلکھ"موُ 
سیز و قانیلمایان و یاخشیجا آنالم«غ (ماق) بؤیوکلریندن توپالنارمیشالر و بو موُ 

و موغ  یغ بیلگینلرنیرمیشلر و بو موُ ه اؤیرَ » لتی میزیلداماغیآ دویولمایان دوداق
عا) ود»(ویرد«ده دا بیرلیکلر) ،یعنی گروپ و جمع حاخوُ »(رکُ « ھلی ایاوزمانالر

بیرینھ  -اوخویاراق ، دیشلرینی وحشی دونوز (یابان دونقوزو // قابان) کیمی بیر
لر کی بو دا میشرھ ریئرکن ، یول گئدیب ، یو دیشلری بئلھ سورتَ  رمیشلرسورتَ 

ھ ده "موسکا" سؤزو ده تورک جَ  ھائل   76 بیزه یانسیتیر".» رویشلریآوارا د«
،قامانالرین و شامانالرین  ا ماقالرینوسونجوالر و سونرده ، بویوجولر ، اوُ دیلین

ن و بویو رکائدَ  "وسوناوُ "و  " بویو". اونالر دیرلی آدالنیبی ایلھ ایلگیداماقالرمیزیل
(بھ ھمراھی) لھ  تیعن ، بویو سؤزلرینی چالغی موشاییلرینی یاپارک ن  تؤره

 سین و سھ دویمارمیشلر) و بویو سؤزلرینی کیممیزیلدارمیشالر (زومزومھ ائدَ 
و لر و گوجلر اون  هوَ یرلی قوحسین دئیھ ، و عینی حالدا سئ اوندان باش چیخارتما

آچیق ،  سین دئیھ ، بویو سؤزلرینی  یل / اثرسیز) ائتمھطال (باطدویماسین و ایب
رمیشلر. داماقال) ایفا ائدَ آغیزالریندا میزیلتی ایلھ (میزیل قآشکارا اوخوماییب ، آنجا

آالراق ،  mızıltıدان »میزیلتی«نی،  و جادی بونون اوچون یاپتیغی بویو
،  musqa» موسقا«،  muzqa» موزقا«، mızqa» میزقا«،  mızğa» میزغا«
ده چالینان چالغییا  ن  دا بو ایشده و بو تؤرهدئمیش و عینی حال muska» موسکا«



» موسیق«، muzık» موزیک«، mızık» میزیک«،  mızıq» میزیق«دا 
musıq ،»موسیقی «musiqi سینین کؤکو دئمیشلر. دئمک بو سؤزلرین ھامی

یا  mızık»میزیک«دیر. نیبه یا دایانیر و اوندان آلینیب یا تؤر»موسکا«
چالغی و ایستر وسون اولسون و یا بویو و اوُ ر ایست،  muzık» موزیک«

ینی و کئیفینین گلی ییلیغینی ، ای اوخوماق اولسون ، ھامیسی اینسانین ساغالم
دور. ساغالم ، خستھ لندیریسی اوچونعھ نش  نین اوچوندور. کئیفی غیمااتساغ

الر ول اوُ ی و بوُ یباشاری قازانمیش اینسان ، ای(=شکار) دا واولمایان اینسان ، اوُ 
وسون ، ک بویو ، اوُ لی اولور. دئمَ عھ شو نَ والمیش تورک اینسانین کئیفی ساز اوُ 

سی ،  ین) گؤیھ آتالنیب دوشمھامان`قبویوجونون (شامان یا  چالغی ایلھ چالقی ، 
لری ، اینسانین کئیفینین   لی گئتمھلھ وئریب یالاَ -لسی ، اَ   رقص و دانس ائتمھ

سیزلیغینی اوغورسوزلوغونو و باشاریرینی ،ه کدَ ینی ،گلیھ ، خستلوغونوزغونپوُ 
دا قاموسون ن یلو) خالقالریلو (اوغوز سوُ یوُ ماق اوچوندور. دئمک تورک ستغاسا
دا اؤزونھ یئر آچیر. آنالمین عھ، کئیف و نش mızıq» میزیق/ «mızık» میزیک«

  mezqun»مئزقون«دن سؤزون mızıq» میزیق«تورک خالقی  -بونونال اوغوز
کئیف «لرینھ (اینسترومئنتلری اوچون) یارادیر یعنی  ی آلتقسؤزونو موسیقی چال

 و چاالنا دا ن آداماالناو بو آلتی و آراجی کول« و آراچ  یئن ش  گتیره عھو نش
تورک سؤزو (چالقی آلتی)، » ونقمئز«دئییرمیشلر.   mezqunçu»چوزقونئم«

رک ، بو سؤزون ایکینجی بؤلومو   لو عرب خالقینین دیلینھ کئچھیسامی سوُ 
  mızmar»میزمار«سؤزونو قویاراق ، اونو  mar» مار«اون یئرینھ »قون«

» میزمار«دین سامی ال دیر. شمس دهکنمَ ن آنالمدا ایشلمیش و ھمَ سینا سالفورما
mızmar دیر :»موسیقی آلتی«دیر و آنالمی   دا یازیر : عربجھسؤزونون آنالمین 

سؤزو تورک  mızaq» میزاق«. بونونال 77دودوک ، قووال ، نای ، داوول 
لو خالقالر بو سؤزو یسوُ  ده اولور. سونراالر سامیکنمَ قاموسوندا یئر توتوب ، ایشل

ک ، رَ   یا چئویره»ج«سسینی » ق«تورک خالقینین مینلر سؤزو کیمی ، آالراق و 
. دا یئرلشدیریرسینا چیخاریر و اؤز دیلی قاموسونفورما  mızac»میزاج«اونو 

می تانینیر و آنالمی دا لیک عرب بیر سؤزو کی سؤزو قاموسالردا ایندی» میزاج«



                                       نیر. ھ (=کاراکتئر) کیمی ایشل یت"ص،"خا» تعیطبخوی ، «
دا یازیر سؤزونون آنالمین(ِمزاج)  "میزاج"ده »تورکی کاموس«دین سامی ال شمس

ین بیر نیسبت اوزره طنینده اخال دیر و اینسان بدَ   میزاج عربجھ                 : 
نین  دَ ، بَ  قساغلی» میزاج«دئییلیر.  طبیعیھ دادعقاریشماسیندان تاپیالن حال و است

 78 دی ؟نیز ناسیل لیعا نظریندن بولوندوغو حال : میزاج ی کتھنُ  تلّ عت و صح
ش.سامی  79. (=ناخوش،مریض)استاحسیز ،  : نامیزاج = کئیفیازیلیر سونرا 

                                                                                      80استا حسیز ،  کئفسؤزونون آنالمیندا یازیر : » سیز میزاج«
بویو و  الر ، شامان -ووسونجوالر ، ماقالر و قاماسکی تورک بویوجولر ، ا

الج ائتمک عداوی و تَ  (مریض/ ناخوش)نی  ن خستھایشلری یاپارکوسون اوُ 
دن ساغاتماق اوچون  سینی یئنیعھ ون و کئیفینی ، نشاوچ

یھ   وسونالنمیش و ویرد اوخونموش درمانالری و ایچکیلری ، خستھبویولنمیش،اوُ 
ساغالسین و بو درمانالرا و (مریض) کی او خستھ  ردیلرر و ایچتیرَ یلردیئدید

 mızık، میزیک  mızıq، میزیق  mızمیز(«لره  نو ایچتیریل لره نیئدیدیل
یا میزوارا  müzvərəه رَ ، موزوَ mizvərəه رَ میزوَ «نمیش) دن آلینیب تؤرَ سؤزون

« mizvara شلر. ایندی ده ایران آذربایجانیندا تورک خالقینین آراسیندا ، دئییرمی
سکی تورک ک اَ دیر. دئمَ  دهکنمَ یاشلی و یاشالنمیش آدامالر آراسیندا بو سؤز ایشل

 ایشلدیرمیشلر.  دئییب سؤزونو  müzvərə» موزوره« درمان و داوایا ، خالقی 

یربازالر، بشر تاریخینین ایلک تیاتروجوالری ،ایلک حئبویوجولر و سایلکین  
 لخکلری ، ایلک جامبازالری و ایلک بالماسکاجیالری ساییلیرالر : دَ 

لرینی  ن  وسون تؤرهامانالر) بویو و اوُ قجولر و اووسونجوالر (شامانالر و بویو
(باشالرینا) ن ، قافاالرینا وچولوک بویولری یاپارکو اوُ  و لیکلھ اوُ  لن ، اؤزَ یاپارک

یوانالرین موقاوواسینی و ئوالنان حلیکلھ ده اوُ  ل، اؤزَ » ماسکا«و اوزلرینھ 
اونالری قُورویان یوانالرین روحالری و ئماسکاسینی تاخارمیشالر کی او ح

دان سینلر. بون  سین و اینجیمھ  تانریالری، اورکوپ قاچماسین و یا کوسدورولمھ
میزق «سؤزو ده تورک سؤزو اولموش و » ماسکا«لیر کی بئلھ سونوج چیخاری

mızq میزیق /mızıq میزیک /mızık میسیک /mısık ماسک /mask  و



امانالر، ق وسونجو و یا شامانالر/دیر. بویوجو ، اوُ  آلینیب maskaماسکا`دان 
ن ، موزیک و چالغی چاالراق گؤیھ آتالنیب سکانی اوزه و باشالرینا کئچیررکما
ویا خود " » ماسخارا«، » ماسقارا«ل اوالراق رمیشلر و بو حرکتلره گئنَ دوشَ  –

زلیک آنالمینی رسییَ سخور و گولونج و دَ مَ دئیرمیشلر. ایندی بو سؤز تَ مسخره" 
 -سی گولونج ، گولدوروجو و اؤلچوتورک خالقی آراسیندا داشیماقدادیر و بیری

ایش گؤرور ، ماسخارا  ییلیر :"ماسخارائد ابطبیچسیز ایش گؤررکن ، اونا خی
» رسکِمُ «نن ھ القی اؤزونھ گولدورور. عرب دیلینده ایشل. یعنی خ"ریرئو

mosker  َائدیجی ایچکی ، کئیف  عھن ، نش  ن ، سرخوشلوق وئره (= سرخوش ائد
یا  mısık» میسیک«،  mızıq» میزیق«ن ن ایچکی ده، ھمَ  فلندیرَ ئن ، ک  وئره

بویوجولر و  بیر سؤزدور. کوشکوسوز ،دن آلینمیش سؤزون musk» موسک«
درمان و تداوی (مریض لری) لری   ده روحی ، پئسیخی خستھشامانالر یئری گلن

ن اؤز یررمیشلر و اونو سرخوش ائدرکیھ ایچد دن خستھ ن بو ایچکیرکائدَ 
ن ، ایشلرینی یاپارکده بویولرده و بویو ھ باشالرمیشالر. اونالر یئری گلنبویولرین

(ُمشک دن  یا مارال میسکین و نادسویونیرلردن و گول عطردان ،ل قوخوالگؤزَ 
خئییرلی روحالری و  ،خوش وی یکولالنیردیالر کی ای ناف آھو) ھمچنین

ائتمک اوچون و درمان تداوی (مریضی) نی  خستھ ساری لری اؤزلرینھ   هوَ قو
سینھ ریھ سینین ایچ  ریم دایرهحاغیرسینالر و اونالری بویو چیزگیسی و چ
ن سؤزو ده ھمَ ُمشک عنبر)  –(ُمشک » میسک«سینلر. بونا گؤره ائلھ کچَ 
دن آلینما و سؤزلرین musk  /mosk/ موسک mıskمیسک  /mızq» قمیز«

 و بویو کی اولور معلوم بئلھ دانایضاحات بو وئریلمیش قدر بورایادیر.  لیایلگی
 اساس ناَ  حیاتینین اونون ، بری دنگونون ایلک حیاتینین اینسان) جادو(= جادی

 جیمز James George Frazer عالیم لی  اینگیلتره. دیرائدیب تشکیل بؤلومونو
 بشر ایلکین بویوجولوک و جادوگرلیک ، اساساً  دئدیینھ ین`فریزر جورج

 ماؤنَ  رقدَ  اوُ  بیر داحیاتین نین  قبیلھ بیر ھر ، ده لرین مدنیت و توپلومالری
 اونون ، لیغی ختخوشب داکییاشامین نین  قبیلھ او و آساییشی و فاهر کی داشیییردی

 یاخود و رایدی. جادوگ باغلی سیلھ یئتیرمھ یئرینھ لرینین ن  تؤره بویو و جادو
صاحیبی ایدی.  عزت و حؤرمت بیر بؤیوک چوخ داتُوپلوم و داعایجتیما بویوجو



 ینیگرھبرلی و لیغینیباشچی نین  قبیلھ لیقال تاراح چوخ ، "بویوجو" یاخودو رجادوگ
 و واریانتی و نؤوو بیر نین اندیشھ و فیکیر ، بویو و جادی.  ردییبیل آال لھاَ 

 ایلھ ،تانری مییحاک قبیلھ کی ساییلیر هوَ قو و گوج بیراوالراق ،  کیمی فورماسی
 ھئچ ، مھیحاک جادوگر و بویوجو بیر بئلھ و دواولور اورتاق یھ  هوّ قو و گوجھ او

 ۸۱. دیاولماز ائتمک بئلھ رتصّوو داحاق بو وایدی  بیلمز اوال رقیب سھکیم بیر
 ائدیجی یرتأث ، ممؤحک ، آرتیق چوخ -چوخ ندَ  دین ، دهتاریخین بشر  جادی و بویو

 اجدادیمیز بیزیم زامانالری بیر گؤره"ه فریزر جورج جیمز".  دوراولوب لوگوج و
 داآلتین نفوذ و یرتأث اونالری ،آچیقالماقال رفدارالریناط اؤز فیکیرلرینی

 سینی مفکوره لیک پرست تانری( دینین گؤره نظرینھ اونون. دوالرقویوب
 اینسانین کی وار قوه و گوج بیر جادودا و بویو ، اوالراقعکسینھ ) دیر ن گؤستره

بئلھ لیکلھ مقالھ . ائدیر یتعتب )دنسین اراده عملعامیل لیگیندن (= و ندَ  تینیلیّ عفا
ایلک شعور و دوشونجھ نین سونوندا بو نتیجھ یھ چاتماق اولور کی بویو و جادو ، 

َتَمل تفکورونون و دوشونجھ سینین ایلکین  ین بشریھ مالیک اولموش ایلکین 
   SONو اؤزه یینی تشکیل ائدیبدیر.  نیمرحلھ سی

   

وغلو)  دی (عبدهللا اعکان سفرھاد جوادی ی:  یازار
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