
 سمبولیسم عدد نھ در میان توركان
 
 

در طول تاریخ، اعداد بھ انحاء مختلف انسان ھا را بھ خود مشغول داشتھ و در این باره انسان ھا نیز بھ تخیل و سمبولیزه 
ر د 9از جملھ این اعداد ھستند. در این میان عدد  40،  13،  12،  9، 7، 4،  3،  2کردن آنھا پرداختنداند. اعدادى مانند 

 .میان توركان باستان و توركان معاصر از اھمیت فراوان برخوردار بوده و اصوالً زندگى توركان بر مدار نھ بوده است
 

دقیقاً علت تقدس عدد نھ در میان توركان مشخص نیست شاید زاده شدن انسان پس از نھ ماه و نھ روز پس از انعقاد نطقھ 
تئورى مى توان حدس زد توركان از باستان ترین ایام تا حال توانستھ اند با  علت این امر باشد. بھ فرض صحیح بودن این

آشنا شده و آنرا بھ عنوان یك عدد مقدس در  9تشخیص نوعى نظم در طبیعت با درک پریودیك بودن این نظم حول عدد 
ر در مى یابیم اھمیت عدد میان توركان تعمیم دھند. با مطالعھ ى تاریخ تمدن توركان از توركان باستان تا ھمین اواخ 9 

 .ھمچنان در طول تاریخ پابرجا بوده است
 

نیز در میان توركان  9اولین تمدن شناختھ شده جھان از آن سومریان پروتورك مى باشد. طبیعى است عدد مقدس  – 1
ردیف  9ك ) سومرى رایج باشد. مثالً در میان سومرى ھا در ھر برج دروازه ایشتر (الھھ ى عشق از مصدر ایستھ م

حیوان نقش گردیده بود. شامل گاوھاى زرد طالیى با یال ھا و منگولھ ھاى آبى و شاخھاى سبز ، شیرھاى زرد رنگ با 
خال ھاى سفید كھ ھمھ در زمینھ اى آبى نقاشى شده بودند. مى دانیم شاخ از مظاھر قدرت آسمانى توركان و رنگ آبى 

شودرنگ تقدس در میان جوامع تورك محسوب مى  . 
 

قبیلھ از  24در میان قبایل تورك ساكن توركستان بھ قبیلھ دوققوز اوغوز نیز برمى خوریم. قبایل اوغوز مركب از  _ 2
در كتیبھ ھاى اورخون در میان دوققوز اوغوزان از مراسم یوغ (عزادارى) بھ  .دوققوز اوغوز ھا منشعب شده اند

اب خوانده شده یاد شده استمناسبت مرگ آلپ ارتونقا كھ در شاھنامھ افراسی . 
 

قازان بگ « بھ نحو بارزى دیده مى شود. در داستان  9در كتاب وزین دده قورقود شاھكار ادبى توركان نیز عدد  _ 3
بیر گون اوالش اوغلى « از كتاب دده قورقود داریم:» اوغلى اوروز بگین توتساق اولدوغى بویى بیان ائده ر خانیم ھئى 

ن تورمیشدى قارا یئرین اوزه رینھ اوتاق الرین تیكدیر میشدى. بین یئرده ایپك خالچاسى دؤشنمیشدى.  قازان بگ یئرینده
آال سایودن گؤك یوزینھ آشانمیشدى. توقسان تومن گنج اوغوز صؤحبتینھ دیریلمیشدى. آغزى بؤیوك خومره لر اورتالیغا 

ق صراحیلر دیریلمیشدى. توققوز قارا گؤزلى اؤرمھ ساچلى، سالینمیشدى . توققوز یئرده بادییھ لر قوریلمیشدى. آلتون آیا
اللرى بیلھ گینده ن قینالى، بارماق الرى نیگارلى ، بوغازالرى بیر قاریش كافر قیزالرى آل شرابى آلتون آیاغا قالین 

در این متن دختران نھ گانھ با جامھاى شراب دیده مى شود» اوغوز بگلرینھ گزدیره ر لردى . 
 

بر بلند ترین نقطھ ى آسمان نھم بر قلھ كوه قرار گرفتھ است» باى اولگن « قاد شامانیسمى توركان باستان در اعت _ 4 . 
 

در كتاب وزین دیوان لغات الترك نوشتھ محمود كاشغرى اولین توركولوژ جھان در ماده ى توققوز توغلوق خان  _ 5
ى نھ درفش و بر نھ درفش چیزى نمى افزایند و ھر چند كھ خاقان و ملك داراى توققوز توغ یعنى دارا« چنین آمده است: 

والیت و مقام بیشتر شود بھ ھمان نھ فال نیك گیرند و شگون دارند. و این علم ھا و درفش ھاى نھ گانھ را از دیبا یا حریر 
 .«نارنجى رنگ سازند نیكو فالى را

 
ان بود نیز بھ رسم اجدادش عدد نھ را مقدس مى امیر تیمور كھ بھ حق وارث امپراطورى فرھنگى _ سیاسى تورك _ 6

یعنى نھ تا از ھر جنس » دو قوزات « شمرد. وى پس از فتح دمشق از مردم تحف و ھدایایى جمع كرد و این تحف را 
 .مى نامید

 
چنگیز رو بھ آفتاب مى « آمده است: در دیرین ترین متن ادبى مغوالن كھ خویشاوند فرھنگى توركان ھستند چنین  _ 7

نمود و كمربند خود را بر گردن انداختھ و كاله را در دست گرفتھ بھ سینھ خود مى زد و نھ بار در برابر آفتاب سجده مى 
درباره تاریخچھ ى جرعھ افشانى در میان توركان و سمبولیسم آن مقالھ ». كرد و سپس جرعھ افشانى و نیایش مى نمود

دست تھیھ است. این رسم دیرین تركان در میان یونانى ھا و فارس ھا نیز رسوخ كرده استدیگرى در  . 
 

اویماق « در تاریخ جھان آرا كھ درباره ى امپراطورى آذربایجان دوره ى شاه اسماعیل خطایى نوشتھ شده داریم:  _ 8
ماق تاتارھا نیز ھشت نفر بود بدین جھت مغول نھ نفرند بدان جھت توركان عدد توقوز را معتبر دانند. گفتنى است اوی

عدد ھشت نیز بھ مثابھ ى سمبول توركان تاتار انتخاب شده بود. محمد امین رسول زاده بانى جمھورى آذربایجان پرچم 



رسمى آذربایجان را منقوش بھ ستاره ھشت پر نمود چرا كھ تا چندى پیش تركان آذربایجان در میان روسھا بھ تاتار 
. ستاره ھشت پر در میان ایالمیان پروتورك نیز اھمیت داشت و ساختمان كاخ خورشید نادر در كالت كھ مشھور بودند

ھنوز ھم موجود است بصورت ھشت گوش ساختھ شده است. مى دانیم نادر شاه افشار داراى شعور ملى بوده و بھ ترك 
 .بودن خود افتخار مى كرده است

 
سیا را تحت تسلط خود گرفتھ بود نیز عدد نھ را عددى مقدس مى شمرد مثالً امپراطورى ایلخانى نیز كھ تمام آ _9

دریافت مى كرد. ماركوپولو سیاح ونیزى كھ بھ این مسالھ اشاره كرده است  9قوبیالى تمام ھدایا را با مضربى از عدد 
مى تواند مجازات  سارق در میان تركان اگر مستحق مرگ نباشد جزایش چوپ و فلك مى باشد« ھمچنین مى نویسد: 

 .«.خود را بازخرید كند. در این صورت باید نھ برابر قیمت شى مسروقھ را بپردازد
 

م انجام دارند پس از پیروزى بر دشمن از ھر  1241سپاه مغول در جنگى كھ بھ قصد حملھ بھ ارمنستان در سال  _ 10
ندپیكر افتاده دشمن یك گوش كندند و نھ كیسھ بزرگ را از آن انباشت . 

 
دو نھ طال، سھ « در میان توركان توركمن نیز ھمین رسم دیده مى شود مثالً مھریھ دختران تركان بر مدار نھ بود  _ 11

دخترخان و طورھا و سایر اعیان تا نود دوقوز طال بر قرار مى شد…» نھ طالو . 
 

كھ در عھد نامھ نادر شاه نوشتھ شده داریم» سنگالخ « در كتاب نفیس  _ 12 بعضى از مورخین ھم عدد اوالد یافت  » :
ھدیھ و پیشكش را از ھر جنس كھ باشد نھ نھ ترتیب مى دھند لھذا ھدیھ و پیشكش  .را نیز كھ ابوالترك است نھ شمرده اند

نامند. و موافق شرع نبوى نیز مزیت عدد نھ عدد دیگر وضوح دارد زیرا كھ عدد اسماء حسنى » توقوز«را نیز بالمجاز 
كنایھ است از آبا علوى كھ عبارت از نھ فلك باشد« در ھمانجا ذیل لغت توقوز اتابك داریم:» و نھ است الھى نود ». 

 
امتیاز برخوردار بود. نام » نھ«طرخان از جملھ القاب مھم در سیستم اجتماعى تركان بوده كھ دارنده این لقب از  _ 13

، محمد طرخان بوده استپدر معلم ثانى افتخار فلسفھ ترك حكیم ابونصر فارابى  . 
 .در پرچم رسمى تركان چچن نیز گرگى با نھ ستاره در اطرافش دیده مى شود _ 14

 
دیده مى شود و در خود شھر اورمیھ یخ خانھ اى بھ نام » دوققوزالر « در میان دریاچھ اورمیھ جزیره اى بھ نام  _ 15

 .دوققوز پلھ وجود دارد
 

از اھمیت برخوردار بود بطوریكھ بھ مناسبت ورود مظفرالدینشاه از اروپا بھ  9عدد در میان توركان قاجار نیز  _ 16
 .سرحد نھ طاق نصرت بھ افتخار وى برپا داشتند

 
رسم تقدیس عدد نھ بھ میان یونانیان نیز رسوخ یافتھ است. این رسوخ بى شك از طریق توركان اسكیت انجام یافتھ  _ 17

ھیدرا «است بطوریكھ در اساطیر یونان   .مار نھ سرى است كھ بھ دست ھركول كشتھ مى شود « 
 

 در اشعار ظھیر فارابى نیز داریم: نھ كرسى فلك نھد اندیشھ زیر پاى تا بوسھ بر ركاب قیزیل ارسالن زند _ 18
 

 توحید ملک زاده دیلمقانی
 


