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انسان موجودی ست که از خود بیرون 
 رفتن نمی تواند، او جهان را تنها از نگاه

 .خویش می شناسد

 مارسل پروست                                                                                   

 

 

 مترجم شگفتاریپ

میالدی در شهر  6330محقق این کتاب مراد اوراز به ماه سپتامبر از سال 
در  اترابزون ترکیه چشم به جهان گشود. تحصیالت ابتدایی و متوسطه خود ر
ی این شهر گذرانید و برای تحصیالت عالی راهی استانبول شد. او در رشته

مورد نظر خود ادبیات، مشغول به تحقیق و تحصیل شد. مراد اوراز در حیات 
علمی خود افتخار آموزگاری در شهرهای ترابزون، ارضروم و استانبول را در 

یادگار نهاد. پژوهشهای کارنامه دارد. او آثار بسیاری در مطبوعات مختلف به 
شناسی، فولکلور، اساطیر و تاریخ ادیان ترکان مراد اوراز بیشتر در ردیف مردم

 ای نیز در موضوع تاریخی نامی آثار ارزندهگیرد. همچنین این نویسندهقرار می
ها و حکایات و امثال و حکم با قلم توانای خود آفریده ادبیات تورک، از افسانه

از پس از عمری پژوهش، با آثار فرهنگی بسیاری در ماه دسامبر است. مراد اور
 .میالدی، با نیاکان اساطیری خود به جاودانگی پیوست 6336سال 

 -6336پروفسور مراد اوراز ) قیتورک، که به تحق ریکتاب، اساط نیا اما
 ترکان! یریاساط یانتهایست از جهان بیشده، تنها برگ یم( گردآور 6330
ملل  انیو پر وانیو د انیاز خدا یخاص یوار به اسامکتاب فرهنگ نیدر ا
تر به کم گریکه گاه در کتب د یخاص یزبان اشارت رفته است، اسام یالتصاق

 .دیآیم دهید

 ،یو حماس یپهلوان اتیانسان و جهان، از حکا نشیشامان در آفر یهاافسانه از
و معرفت  یاز سحر صور فلک ،یااز رموز اعداد و الوان، از راز جانداران اسطوره

 .کتاب آمده است نیدر ا اریکاهنان و... بس یهانامهیها و الهشیایاحجار، از ن

م( که از مشاهیر  6356-6331در تعریف اسطوره به سخنی از میرچا الیاده )
ک اسطوره از ی»کنیم. شود بسنده میشناس قرن بیستم توصیف میاسطوره
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هایی را گوید که در آغاز زمان روی داده و شخصیترویداد نخستین سخن می
گیرد که یا مقام ایزدان را دارند یا قهرمانانی هستند که اعمال و در برمی

کردارشان تمدن را به وجود آورده است؛ به همین دلیل است که اسطوره بنیان 
 «.حقیقت مطلق است

و با کلود هانری میرچا الیاده در گفتگ -های دشوار)از کتاب هزارتوی آزمون
 ترجمه آرمان صالحی( -روکه

 نماد»کنیم. در توصیف نماد نیز به کارل گوستاو یونگ استناد می
ی بشر است و ی چیزی آشنا در زندگی هر روزهست که هم نمایندهتصویری

ماد ی او، نی معنا یا معناهای پنهانی و ضمنی. بنابراین به اندیشههم نماینده
ظاهری خود داللت دارد. نمادین بودن وجه اشتراک و  به بیش از معنای

وابستگی هنر و ادبیات و اسطوره است؛ البته با این تفاوت که نمادین بودن 
 «.ی درونی و ذات هنر نیست اما درون ذات اسطوره استالزمه

 نژاد(تألیف سید رسول معرک -)نقل از کتاب اسطوره و هنر

 .ظر دوستان عالقمند افتدگهر مقبول ن نیکه ا دی... امیبار

 یمحمد پسند» ادیپژوه، زندهاز محقق اسطوره میکنیم یادیانتها  در
 ارانیزحمات  مینهی( و قدر منشیکتاب قوپوز ساز آفر سندهی)نو «یآبادحکم
ه ک «یمعصومه شقاق»و خانم  «یمندیم یمهد»و  «یانیک یعل» انیآقا ز،یعز

 .رسان بودندیاری ،مطالب پیو تا ییآراجلد و صفحه یرو یدر طراح

حسپپن »اسپپتاد  خته،یاز دوسپپتان فره میکنیم یسپپپاسپپگزار  نیهمچن
کتپاب دده قورقود( و   یخط یو مپدرس نسپپپخپه   ی)محقق لغو «اوموداوغلو

)مدرس  «نادر گوهرمطهر»فروش( و و کتاب سندهی)نو «یناصر شکوه» انیآقا
 (یوردنت انتشارات قاالی)مدیر« زادهسپعید یاسین »و همچنین  (یطب سپنت 

 .اندمشوق و رهنما بوده شهیکه چونان هم
 
 گفتند اریکز زلف  تینهایشرح ب نیا

 ست از هزاران کاندر عبارت آمدیحرف
 الرحمه هیحافظ عل

 
 31سال  زییپا

 روح اله صاحب قلم
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 مؤلف پیشگفتار

رخورد ب توانمیاساطیر بسیاری  ادر تحلیل و بررسپی تاریخ ملل باستانی ب 
 دارد. ایویژهترکان نیز از این نظر جایگاه  دیرینتاریخ  یکرد. گنجینه

به دیده بسپپیاری  یهاجنگ ،در تاریخ چند صپپد سپپاله اخیربا نظری کوتاه 
بر  تأثیراتیمختلف  یهافرهنگسپپپبب شپپپد از ادیان و  هاجنگاین  .آیدمی

امپراتوری ترکان  به وسپپعت تأثیراتدر بررسپپی این  .اسپپاطیر ترکان وارد آید
 !بریمیمپی 

 ،تماس داشتند ها«اویغور»و  ها«گؤک تورک»هندیان و ایرانیان با ، چینیان
، «هاآلتای»اما  ایم،دیدهیان سپپپومر کناراعراب را در  پیشپپپتر در جنوب نیز

ری کمت تأثیرات رکودر مقایسه با دیگر ملل ت ها«قرقیز»ها و حتی «یاقوت»
رک ودر کل صورت اصلی اساطیر ت .نیز نماندند تأثیربی حال ینا با ،پذیرفتند
 !است مشاهده قابل همآثار آن امروزه  حتی .حفظ شد

که خدایان بسپپپیاری از ترکان  مواجهیم ملل همسپپپایه طرف دیگر هم بپا 
بسپیاری دارند که ریشپپه در اساطیر  موضپوعات   ،و در اسپاطیر خود  اندگرفته

 .ورک داردت
آن بر ملل  تأثیرو  دانست فرهنگ سپومریان وان در تها را میدر کل ریشپه 

 یمنظره ،سپپبب تغییراتی در اسپپاطیر آنان شپپد و در نهایت  که النهرینینب
 .وسیعی از جهان اساطیری شکل گرفت

 
 مراد اوراز
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 بخش اول

 

 آفرینش

 کائناتآفرینش 

ترکان پیرامون بنیاد گرفتن جهان و آفرینش بسپپیار سپپخن   بینیجهاندر 
ی با خورشید، ماه و ستارگانش، نیز برای آسپمان  و جهانِ آسپمان  .رفته اسپت 

 ترژرفشپرح بسپیاری آمده که با نگاهی    هاآن نشو آفری خداگونه هایقدرت
 .بررسی است یشایسته
ی که از دیو کندیمآفرینش عالم چنین حکایت  یدربارهی ای سومرافسانه
تلخ  هایآب دیوی مادینه، نماد و (سپپپو -آپ)شپپپیرین  هایآبنماد  ،نرینه

، 6«آنو» آسمانسپس خدای  .دنآییمبه وجود  هاو زمین هاآسپمان  ،(یامتت)
خورشید، ماه و پس از ایشان  0)انکی( 9«اِآ»ی دریا و خدا 0«لیلان»خدای هوا 
 .شونداز آنان آفریده می و ستارگان

را  ، دنیا و انسپپپانهاآب، (خان -قایرا) «خان -قارا»دیگر  ایافسپپپانپه در 
 .کندباال می آسماناز پس هفده طبقه ، آفریندیم

تأثیرات آفرینش ترکان  هایافسپپپانهخواهیم دید،  چنانچهدر حپالت کلی  
 .است داشتهملل مختلف  بینیجهانبنیادینی بر 

 
 

                                                                                                    
1. Ano 
2. Enlil 

3. Ea 
4. Enki 
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 ترکان آفرینش هایافسانهبر نظری چند  

 :یکم یافسانه

 .خان بود -تنها خدای بزرگ، قارا نخست
 .با او جز آب نبودو 
 .در آغاز انسان را آفرید خان -قارا
 او حیله ورزید و خیانت کرد!اما 

 انسپپپان درخان برای آسپپپایش  -پس قارا .کردمیپرواز  هاآباو بر باالی 
تا مشپپت خاکی از  ،پدید آورد و انسپپان را تعلیم داد ایسپپتاره هاآباعماق 

 بگسترد. هاآبو بر  یردستاره برگ
 در دهان خویش نهاد!پنهانی  ،نیز ی خاکاما انسان مشت

 .پاشید هاآبخاک بر  یانسان مشت ،خان -به فرمان قاراپس 
 .خاک وسعت گرفت و جزیره شد

 !نیز افزون شد و بیم رفت دهانش پاره شود پنهان اما مشت خاکِ
 «ند!پدید آمد هاکوهانسان تف کرد و از آن  !بیرون انداز» :خدایش گفت

 .ه شاخه داشتاین کاج نُ .کاجی کاشت ی خاکیخان بر جزیره -قارا
 .را به حال خویش وانهاد ایشانخان  -پس قارا

 .هفدهم از آن خویش کرد یطبقه .آفرید آسماندر باال هفده طبقه 
 .را جای داد «اؤلگن»شانزدهم پسرش  یطبقه بر

 .را در آنجا نهاد 6ارلیکد، پس جهان زیرین را آفرید و پسر دیگر خو
 

 :دوم یافسانه

 .بود و آب بودتنها خدای بزرگ  ،در آغاز
 .قوی سپیدی فرستاد هاآبخداوند بر 

 .آوردبر او را امر کرد تا منقاری خاک

                                                                                                    
1. Erlik 
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 برآمد. ، خاک برگرفت و بر باالفروشد هاآباعماق  درقو ی پرنده
 .دگستر هاآبخاک چون گردی بر  ،خاک را دمید او

 ند.پدید آمد هاخشکیاین گرد وسعت گرفت و 
 .ندچون زمین هموار بود هاخشکی

 .آورد مشتی خاکاو نیز  ،خداوند این بار قوی دیگری فرستاد
 .پدید آمدند هادرهو  هاکوهاز آن نیز 

 .گیاهی نبود بر زمیناما 
 حال ناخرسند بود!از این  ابلیس
 .را آفرید هابیشهو  هاباتالقاو نیز 

 
 :سوم یافسانه

 .«کینگو»دیوی به نام  !داشت معشوقی دیگر نیز 6«تیامات»
 .ندو جنیان پدید آمد هاعفریتبسیاری از  هاینسلاز آنان 

 .فریده شدندخدایان بسیاری آاز او  بود و خواستار نیکیسو  -آپاما 
 ایچاره تیامات .تنگ شد تیاماتسپس دنیای  .جهان را وسپعت بخشید او 

برای جلوگیری از نابودی سرزمینش  .سپو وارد جنگ شپد   -اندیشپید و با آپ 
 .را به او بخشپپپید هاعفریت یبه فرماندهی برگزید و همهتیپامات، کینگو را  

 .تندگریخ اما ایشان ،را علیه آنان فرستاد «اِآ»و  «آنشهار» ،سو خدایان -آپ
را به  -اِآپسپپپر  -«دوکمر»، همه خدایان ،0«شالی -انوما»در داسپپپتپان  

 چنان نیروی سپپتارگان، در اختیار فان و بادها رااو نیز تو .فرماندهی برگزیدند
در  .را به دام انداخت، تیامات از او زخم خورد تیپامپات  توری آورد و  .گرفپت 

یده آفر هاآسماناز او که . نیمی به باال کردرا دو نیم  تیاماتپیشپگاه خدایان  
آفریده شدند و چنین شد که  هاسپرزمین به زیر که از آن  ند و نیم دیگرشپد 

 !جهان شکل گرفت
 :خوانیممیآلمانی شبیه به این حکایت  ایافسانهدر 

                                                                                                    
1. Tiyamat 2. Enuma- Eliş 
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 .او را خدایان کشتنداما  ظاهر شد، «میریی»در آفرینش جهان دیوی به نام 
، از گیسوان او جنگل هاکوهاو  استخواناز گوشت او خاک، از خون او دریا، از 

 !را آفریدند آسمانو از سر او نیز 
 اندآوردهمتنوع خود حکایتی شپپبیه به این  هایافسپپانههندیان نیز از میان 

 هاآسمانسرش  خدایان او را قربانی کردند از ،بود «هاپروس»که اولین انسان 
 را آفریدند. هاسرزمینو از پاهایش 

قدرتی  ،تیاماتسپپپو و  -آپچنین آمده اسپپپت که از دیگر،  ایافسپپپانهدر 
یکی نر و  ،از او نیز دو مار بزرگ !پدید آمد «مومو»به نام  ،و عجیب هویپت بی

شپپکل  هاسپپرزمینو  هاآسپپمانبا ازدواج این دو مار  زاده شپپد.دیگری ماده 
 .گرفتند
 

 :چهارم یافسانه

و ماری  «موالک»از او مپاری نرینپه بپه نپام      .بودمومو  پیش از این جهپان 
به نام آنشهار و  آسپمان از این دو مار نیز  .پدید آمد «موهاالک»مادینه به نام 
 زاده شد! «کیشهار»زمین به نام 

 
 شود.روایت میچنین نیز آفرینش اویغورهای بودایی  یدر افسانه

 
 :پنجم یافسانه

 :چنین است «درو -داد شوب -یو»آیین ی دعا
 دنیا چگونه آفریده شد...!؟

 .ندی آفریده شدآسمانچهار ستون  ،در چهار گوشه
سومین ستون  .بود «نودولک»دومین سپتون   .بود «رندولک»اولین سپتون  

 بود که آفریده شد. «دولکدون»بود و ستون چهارم  «جولکجون»
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 !اسنگ، ماهی، آب و هو ،گاو نر ،دنیا

 ظیم!عو  یموسرخ ستگاوی شاخدنیا بر » :خداوند فرمود
 !اندازددنیا بر شاخ دیگر  حال افتد،هر گاه گاو خسته

 !آیدبه وجود  لرزهزمینو  لرزدب جهانکه  شودو چنین 
 .این گاو بر سنگی سوار است
 .سنگ بر پشت ماهی است

 «.ستاست و آب نیز بر هواماهی در آب 
 

معرفی  «بهموت»، «ور احمرث»، «گپپاو زمین»این گپپاو بپپا عنپپاوینی چون 
 .شودمی

تاب ؛ در کبه اختصار بیان شدترکان آفرینش  هایافسپانه  پیشپتر چندی از 
 سپپتایافسپپانهنیز  «انینعبدالقادر ا»اثر پروفسپپور  6«یزمشپپامان» ارزشپپمند
آورده شپپده  0«لفراد»به اسپپتناد از آثار  که ،آفرینش زمین یدرباره ،آلتایی
 :است
 

 .، ماه و خورشید نبودآسماندر آغاز آب بود، زمین، 
 .بود و یک انسان «کودای -خدا»
 .ندکردمیپرواز  هاآبغازهای سیاهی بر باالی ت در هیئان ایش
 .به حال خویش بوددانست! خدا هیچ نمیخداوند اما 

 !را مواج ساخت و به روی خدای خویش آب پاشید هاآبو  فریدآ انسان باد
 .آب انداخته شد او بر .انسان گمان برد برتر از خداست

 .طلبیدو از خداوند یاری  کردفریاد  .شود غرقرفت بیم 
 «.او نیز از آب بیرون شد !بیرون آی» :خداوند فرمود

دا خ .از میان آب سنگی پدید آمد «!سنگی سخت باشد» :پس خداوند فرمود
آب فرو شو و خاک  در» :خداوند انسان را گفت .و انسان بر سنگ نشستند

 «!بیاور

                                                                                                    
1. Şamanizm 2. Radolf 
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و د رب .آوردبرای خویش نیز خاک  ،و با خود اندیشید دآب فرو ش درانسان 
نگاه داشت و بر دهان  یشبرای خو ی پنهانمشت خاک .گرفتبرخاک  سپت د

 .آفریدن زمین بود یاندیشهاو پنهان از خدای خویش در  ،نهاد
پس خاک پنهان در دهان او شپروع به افزودن کرد و راه نفس بسپته شد و   

از خدای خود گریخت، اما به هر جانب نگریسپپت خدا را در  .بیم خفگی رفت
خدای حقیقی  !خدای من :پس در حپال خفگی فریپاد زد   !کنپار خویش دیپد  

 ...و التماس کرد !مرا یاری کن !من
خاک  با خاک پنهان در دهانت چه اندیشیدی؟ کردی؟ چه» :خداوند فرمود

 «را از چه پنهان نمودی؟
برای آفریپدن زمین خپاک را در دهان خویش پنهان   » :انسپپپان جواب داد

 «.نمودم
از این  .او نیز چنین کرد «!خاک را از دهانت بیرون انداز» :خپداوند فرمود 

 .ندکوچکی پدید آمد هایتپهخاک 
تو گنپاهکپاری و مرا به پلیدی    !ای انسپپپان» :پس خپداونپد چنین فرمود  

پلیدی خواهند  یاندیشپپپه ،مردمی که تو را اطاعت کنند نیز .انپدیشپپپیپدی  
 «.پنداری نیک خواهند داشت ،اما مردمی که خداوند را اطاعت کنند؛ داشت

من خود نام  .تند دید و روشپپنی را خواهند دانسپپ آنان خورشپپید را خواه
 .باشپپپد ارلیک بایسپپپتیمیاما نام تو  ،ودمحقیقی گرفته ب «قوربوسپپپتپان »

 !آن تو باداز شوندمیبا تو پنهان گناهکاران و آنان که 
درخت  :دید و فرمودبخداوند آن درخت  .شپپاخ و شپپاخسپپاردرختی بود بی

بر  !بر درخت نه شاخه بروید !دیدنش زیبا نیست ،شپاخ و شپاخسپار نشاید   بی
 .درخت نه شاخه رویید

تو خود خاقانی،  :خدا گفت ،سبب پرسید و شپنید ای بهمههم ارلیک روزی
از خداوند  ارلیپک پس  .آن مردم من اسپپپتاین همهمپه از  !من نیز خپاقپانم  

 !آن او کندرا از مردمخواست 
قوم  و نگرممی :گفت ارلیک !خویش را نگر :خپداونپد امتنپاع کرد و گفپت    

و  هاانسپپپانماالمال از  ،دید یزمین ،و رو به شپپپلوغی کرد بینممیخداوند را 
 .، پرندگان و دیگر مخلوقاتحیوانات وحشی
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که خداوند چگونه آنان را آفرید؟ اینان به چه ارتزاق  ،بپا خود انپدیشپپپیپد   
 یگانه درختی یاز میوه هاانسپپانپس دانسپت که در این سپپرزمین  ؟ کنندمی

از طرف دیگر  و خورندمیمیوه درخت  جپانب آنپان از یپک    .کننپد میارتزاق 
 خداوند :ادندجواب د هاانسان ،سپبب پرسید  ارلیک .گیرندنمیمیوه بر دهان 
 شاخه بخورید. چهار یمیوهبر شما مباد از  ه است کهما را فرمود

 :فرمود و دیریبرگمیوه  ،از آن پنج شپپپاخه که در مطلع خورشپپپید روئیدند
پس خداوند  .کنندمیچهار شاخه ترغیب بر که شما را  !سپگ  و زینهار از مار

 .روزی ما کرد ،آن پنج شاخه یشد و میوه آسمانبر 
 .نام 0«تورونگی»پس مردی یافت  ،شپنید باین سپخنان   6(کورموس) ارلیک

میوه نیز ید از این چهار شپپپاخه توانمیشپپپما  ه!خدا دروغ گفت :و او را گفت
 برگیرید.

باال از این درخت  :شد و گفت ر دهان اود ارلیک ،مار پاسپبان در خواب بود 
 9«ژهاِ»ونگی و همسرش تور .ممنوعه بخورد یمار بر درخت شد و از میوه !شو
 هامیوهاز این  :را خطاب کرد آنان ارلیک .ه سپپپیپاحت باغ بهشپپپتی بودند بپ 

ممنوعه  یمیوه .اما همسپپرش از آن میوه خورد ،امتناع کرد تورونگی !بخورید
 .شوهرش نیز نهاد! پس میوه را بر دهان بسیار لذیذ بود

آنان خجل شپپدند و خویش را پشپپت   .ریختبهر دو  تنموی  آن حالدر 
همه مردم خویش را پنهان پس  .آمدخداوند الحال فی ،نمودنددرختان پنهان 

 کجایید؟ چه کردید؟ !اژه !اژه !تورونگی !تورونگی :خپداونپد فریاد زد   !نمودنپد 
 !واصل شویم یم تو راتوانمین م،درختانی پشت :آنان گفتند

 :گفتمار را خداوند  .بر گردن هم انداختند اژه تقصیر و تورونگی سگ، مار،
د نآزار رسان تو را دشمن باشند، هاانسانشدی،  (شپیطان ) اکنون تو کورموس
 !و کشته خواهند

ممنوعپپه خوردی و سپپپخن کورموس  یاز میوه :پس اژه را خطپپاب کرد
پس از این بپاردار خواهی شپپپد و فرزند خواهی آورد، درد زایمان   .پپذیرفتی 

 !خواهی چشید

                                                                                                    
1. Kormos 
2. Torungey 

3. Eje 
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غذای کورموس خوردی، سپپپخن مرا  از :گپاه تورونگی را خطپاب کرد  و آن
، سپپپخن شپپپیطان پذیرفتی، آنان که شپپپیطان را اطاعت کنند در  نپذیرفتی

و در  بودسپپرزمین او خواهند زیسپپت و از نور و روشپپنایی ما محروم خواهند 
 .فرو خواهند شدجهانی تاریک 

اگر مرا اطاعت تو نیز دشپپمن او خواهی بود،   .شپپیطان مرا دشپپمنی کرد 
پس از  .ه دختر باشپپده پسپپر و نُاکنون تو را نُ !شپپدیمیمانند من  ،یکردمی

 .خواهی آفرید را تو هاانسان !آفرینمنمیاین من انسانی 
من  :مردم مرا از چه فریب دادی؟ شیطان گفت :و خداوند شپیطان را گفت 

ا به آنان ر طراریپس تصپپمیم گرفتم با  !اما نپذیرفتی ،آنان را از تو خواسپپتم
گریزند، اگر  هااسبپشپت   اگر بر .من آنان را گرفتار خواهم کرد !دسپت آورم 

اگر  !به جنگ و نزاع گرفتارشان خواهم کرد ،شپراب نوشپند و سرخوش شوند  
 !باز گرفتارشان خواهم کرد ،اگر بر درختان باال روند ،و شوندفر هاآب در

خورشید ست تاریک، بیزمین جهانی سپه طبقه در زیر  :پس خداوند فرمود
 !افکنممی آنجا درمن تو را  .و ماه
 .دهمنمیپس از این شپپما را غذایی  :را خطاب کرد هاانسپپانگاه خداوند آن
 !دیگر با شما سخن نخواهم گفت ،آورید به دسپت رنج خویش به  ،خود یغذا

 !را خواهم فرستاد 6«مایتره»برای شما 
 هاانسانبرای غذای  .او ارابه ساخت .را بسپیار آموخت  هاانسپان  .آمد مایتره
 .تعیین کرد هاعلفو سایر  از گزنه متنوع گیاهان یریشه
تو از طرف من به سپپوی  !مایترهای  :را به التماس گفت مایتره، ارلیکپس 

 مایتره !به سپپوی او بازگردمکه د رسپپان یاریخداوند باال برو، او را بگو تا مرا 
 .خداوند را شصت سال التماس کرد ارلیکبرای پذیرش دوباره 

 :پس خداوند شیطان را چنین فرمود
 !را پلیدی نخواهی، نزد من آی هاانسانو اگر مرا دشمن نباشی 

خداوند را سپپجده  .شپپد و نزد خداوند جای گرفت آسپپمانپس شپپیطان بر 
، مپدید آور هاآسپپپمانیاری کن برای خویش  !مرا تقپدیس فرما  :، گفپت کرد

                                                                                                    
1. Maytere 
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شدند  هاآسمانبر  ارلیکقوم ها پدید آورد! آسپمان خداوند یاری کرد، ارلیک 
 .ناآرام شدبسیار  آسمانو 

قوم روحانی ما بر  :با خود اندیشپپپید 6«داشپپپیرهمانگ»خداوند  یفرشپپپته
 !، این زیبا نیستهاآسمانبر  ارلیکقوم  و خاکند

 ارلیک .خاستبر ارلیکشد و به دشمنی با  آزردهدلداشیره از خداوند مانگ
 .داشیره گریخت و نزد خداوند آمدمانگ .آتشپی انگیخت  و ایسپتاد او  در برابر

بر باالی  ارلیکقوم  :داشپپپیره گفت؟ مانگآییمیاز کجا  :خپداوند پرسپپپید 
آوردن قوم  فرودمن برای  !این زیبا نیسپپپت .زمینو قوم ما بر  یندهاآسپپپمان
نتوانسپپپتم آنان را بر زمین  .بپا آنان جنگیدم، اما توان من کافی نبود  ارلیپک 
 افکنم.

یش بارلیک توان  .دیب کندأد آنان را تتوانمیکسی جز من ن :خداوند گفت
پس  !باش :خواهد رسپپید که تو را خواهم گفتاما روزی فرا  ،از توان توسپپت

اب خو درو  آسودیبداشیره گاه مانگآن .شپود می ارلیک انتوان تو باالتر از تو
 .شد فرو

گوید نزدیک  «!باش»روزی که خداوند  :داشیره با خود اندیشیدروزی مانگ
را از  ارلیک !امروز باش داشپپپیرهمانگای  :پس خپداونپد او را گفت   .اسپپپت
تو را قدرتی بیش از  .خواهی راند و به هدف خویش خواهی رسپپید هاآسپپمان

 .قدرت او خواهد بود
 شاد شد و داشپیره مانگپس  !من تو را باشپد  تائیدتوان من، تقدیس من و 

 .سر داد ایقهقهه
ی ن ای ازیر و کمانی نیست، نیزهتی نیسپت،  حمرا سپال  :گفت داشپیره مانگ

لیک ارچه سان بر  !خالی باشد منهای دسپت ی نیسپت،  رنیسپت، خنجر کم 
 ظاهر شوم و او را به زیر آورم؟

 آسپپمانآن را گرفت و بر  داشپپیرهمانگ .بخشپپیدگاه خداوند او را نیزه آن
از هم گسپپیخت و  ارلیک آسپپمان .را فرود آورد و گریزاند ارلیک .شپپد ارلیک
 .دش پارهپاره

                                                                                                    
1. Mangdaşire 
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، تا آن زمان روی زمین هموار بود .بر خاک افتاد ارلیک آسپپپمان هایپاره
خداوند  یآفریده ،زمین زیبا .دپدید آمدن هاصپپخرهو  هاکوهپس از آن بود که 

 !چنین ناهموار و ناموزون گشتاینزیبا بود که 
 تبر درخآنکه بر آب افتاد غرق شد، آنکه  .افتادند ینبر زمهمه  ارلیکقوم 

ن که بر حیوانات برخورد کرد نیز آ .افتاد و آنکه بر سپپنگ خورد کشپپته شپپد 
 !ردمُب

ا از مر آسمان :فتگمیاو  !دیطلبمیجایگاهی دیگر  از خداوند ارلیکاکنون 
 منزلی نیست. پس خداوند او را به مرا پناهگاهی نیست، اینک ،هم گسپیختی 
 دنیای تاریکی راند.به  ،جهان زیرین

او را نفرین کرد تا  .به هزار قفل بسپت، بر سپرش آتشی جاودان نهاد   راه او
ا اگر نیک باشپپی تو ر :فرمود تأکیدرا به  ارلیکخداوند  .خورشپپید و ماه نبیند

 !اعماق فرو برم دراگر زشت باشی تو را بیشتر  ،آورمنزد خویش 
 !من ارواح مردگان را خواهم گرفت :گفت ارلیک

 !فریناخود بی ،آن تو نخواهم کردمن ارواح مردگان را از :خداوند گفت
د ز ایضربه .گرفت م آهنگری و سپندان ، به دسپتانش چکش، د  ارلیکپس 

دیگر خرس آمد،  ایضربه .دیگر زد مار پدید آمد ایضپربه  .قورباغه پدید آمد
شپپپکل  -روح پلید -6«آلبیس»با ضپپپربه بعدی نیز  ،ضپپپربه بعدی خوک بود
 .بعد نیز شتر بود یآمد، ضربه 0«شولموس»گرفت، آنگاه با دیگری 

را گرفت و بر آتش  ارلیکنپدان  سپپپچکش، دم آهنگری و  ،د آمپد خپداونپ  
خداوند زن را گرفت و بر  !چکش یپک مرد  ،انپداخپت. دم آهنگری زن شپپپد  

 !شد و پرواز کرد ایپرندهزن  .دمیدصورت او 
، گوشپپتش خورده نشپپود و پرش برای تیرسپپازی به کار  9«کوردای»پرنده 

او  .شپپپد ایپرندهاو نیز  دمید،بر صپپپورتش  ،پس خداوند مرد را گرفت .آیدن
 .نام 0«یالبان»است  ایپرنده

 :آنگاه خداوند مردم را خطاب کرد

                                                                                                    
1. Albis 
2. Şulmus 

3. Kurday 
4. Yalban 
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پاک و گوارا روان  شیدم، غذا دادم، بر روی زمین، آبیاموال بخ من شما را»
خویش  آسپپمان رمن ب ،نیز نیکی کنید شپپما ،دمرسپپان یاریشپپما را  ،کردم
 «.نیستو زمان بازگشت من نزدیک  گردمبازمی

 :را خطاب کرد رسانیاریپس خداوند ارواح 

 و نوزادان نیز و آنان که شراب نوشند و عقل خویش بازند !6«ییمه -شپال »
ارواح مردگان نیکوکار را  !دارنگاهرا مراقب باش و نیک  هاگوسالهو  هااسبکره

 !اما ارواح آنان که خودکشی کنند را طرد کن؛ نزد خویش گیر
 بدخواهان و بدکارانبه اموال ثروتمندان حرص ورزند، دزدان و  آنان کهنیز 

 ریبرگ ،کنند و برای خاقان بجنگند آوریجنگدر راه من  آنان که !را طرد کن
 .ارواح پلید را از شما دور سازم من .یاور تو باشند هاانسان .و نزد من آور

اما شما  !آنان را غذا دهید ،شما را نزدیک آیند -هاکورموس -اگر ارواح پلید
اگر نام  .که اگر از آن بخورید چون آنان شپپپوید ،نخورید هااز غذای کورموس

 .مرا بر زبان آورید، از حمایت من برخوردار خواهید شد
مرا فراموش  ،خواهم گشپپپتبازاما ؛ رک خواهم کردواکنون من شپپپما را ت

 .نکنید، گمان مبرید که بر نخواهم گشت
اعمال نیک و بد شپپپما را  گردمبرمیکه  آن روز .رومهپا می اکنون بپه دور 
ییمه  -و شپپال داشپپیرهمانگ ،0«یاپکارا»اینک به جای من  .خواهم سپپنجید

 .باشندمی خواهند بود، آنان یاور شما
 !نیک نگر !یاپکارا
زگو، با داشیرهمانگبا  ،قصد کرد ارواح مردگان را از تو باز گیرد -ارلیکاگر 

 .او قدرتمند است
 !نیک بنگر !ییمه -الش

اگر خواسپپپتند از جهان زیرین  .یایندبرنآلبیس و شپپپولموس از زیر زمین 
 !گریزاندمی او قدرتمند است آنان را .وبا مایتره بازگ ،بیرون آیند

 .ماه و خورشید را محافظ باشند 9«کوسون -دوپو»

                                                                                                    
1. Şal-yime 
2. Yapkara 

3. Podo- sünkü 
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یتره نیکان را از ما را مراقب باشد. هاآسپمان ه را بازگو، زمین و رداشپی مانگ
برای افزودن توان خویش  !با ارواح پلید بجنگ !هداشیرمانگ .دپلیدان دور ساز
صپپید ماهی با قالب،  ،را خوبی و اعمال نیک بیاموز هاانسپپان !مرا صپپدا کن

 تعلیم ده! یدارگلهشکار سنجاب و 

ماهی صید  و ساختالب قداشیره مانگ .خداوند دور شپد  این گفتارپس از 
خداوند خواسپپته بود  چنانچهسپپنجاب شپپکار کرد و  و تخسپپالح سپپا .کرد
 .را بسیار آموخت هاانسان

امروز مرا باد خواهد برد و پرواز خواهم  :داشپپپیره روزی چنین گفتمپانگ 
 .را با خود برد داشیرهمانگپس بادی آمد و  !کرد
 :گفت هاانسانکارا خطاب به اپی

من نیز  .دیگر او را نجویید .را خپداونپد نزد خویش گرفت   داشپپپیرهمپانپگ  
فراموش  ایدآموختهآنچه  .خداوند هر جا خواهد قرار گیرم .خدایم یفرسپپتاده
را به حال خویش رها کرد و  هاانسپپانپس  .حکم خداوند بر این اسپپت .نکنید

 !او نیز برفت
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 ومبخش د

 * خورشید، ماه و ستارگان

 خورشید -1

در اسپپپاطیر ترکان، ح پپپور و طلعت آفتاب عالم تاب، حتی پیش از آنکه 
ح پپور خورشپپید پیش از  جهان آفریده شپپود، معنای حقیقی خود را دارد. 

 ولین آلتای در آفرینشاز اسپپاطیراالخان  -قارا نیز نمود دارد! آفرینش جهان
 !دبر بهرهاز نور و گرمای خورشید  هاآسمان
هر اندازه تعمق کنیم و  ،مربوط به خورشید هایافسانهست که در رو این از

 زساسبب آفتاب را ،دقیق شپویم  شاوصپاف  او به جهان و دیگر یدر نور بخشپ 
ر دیگست برتر از او خدایی .آفرینش باورها و رسپوم بنیادین خواهیم دانسپت  

 !خدایان
گرد او  در وجودو ارواح خیرخواه الهی  هپای قپدرت  همپه  گویی چنپانچپه  

ف اوصپپپااغراق در  باباسپپپتانی و در کل ملل التصپپپاقی زبان  . ترکاناندآمده
 .نمودندمی قدیسمختلفی ت هاینام بااو را  ،خورشید

باب »، 9«عر» ،0«اوتو» ،6«دینگیر»چون  هایینامرا با  سپپومریان خورشپپید
 خواندند.می 1«وآررمش»و  0«اوراش -نین»، 0«بار

نیز خدای ها گفتند، هیتیمی 6«شپپاماش»سپپومریان او را  تکیه بر اعراب با
 3«هوم»به نام  ییخدا .دانسپپتندمی را خورشپپید 3«هونته -نان» ،بزرگ خود

 شد.می نیز چون خورشید وصف

                                                                                                    
1. Dingir 
2. Utu 
3. Ra 
4. Bab bar 
5. Nin- uraş 

6. Meşarru 
7. Şamaş 
8. Nan- Hunte 
9. Hom 
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خدای خورشپپید بود.  ییافتهپرورشاو  .بود لانلی -پسپپر خدا ،اوراش -نین
 شد.می سمبلی از این خدا دانسته ،هوای خنک بهار

 حیات معرفی یه، اله6«نینهگون»خورشپپپیپد بپا نام    آلتپای مردم در نظر 
 .شدمی

 خورشید -آنان قدرت از پدر !رک نیز پسپران خورشپید بودند  وت هایخاقان
خورشید و ماه  یفرستادهو زمین،  آسمان یهنیز زاد 0«مته»پسر  گرفتند.می

 و خاقان بزرگ هون بود.
 در حال فرار از دشمنان، -0«اولیآگه» یمحافظ سپلسپله   -9«جومینچی»

 :گفت ،ست از رود بگذردنتوانچون  .خویش به کنار رودی رسید
 !برای او پلی بسپپتندها پس همه ماهیان و قورباغه ..!من پسپپر خورشپپیدم

اورن » -اور د. پادشپپاههدمی حق و عدالت را خدای خورشپپید نشپپان ایهراه
 1«مورابیح»قوانین مشهور  .شناختمی خورشپید حق و عدالت را از  -0«گور
 بود. نازل شدهاز طرف خورشید نیز 

. دکردنمیدریافت  القاب و نام قهرمانان خویش را از خورشید یاقوتترکان 
خورشپپید  سپپومریان در آغاز طلوع .ندکردمیخورشپپید را پرسپپتش  هامغول

ر ب نمود.ها تقدیس میرا در آیین خورشید شامان .ندکردمیشپروع به عبادت  
نمادی از  چون ،نقش خورشید او و دهل بر طبل و -6مانیاک -شامانی خرقه

 .شدمیقدرت رسم 
 .نمودندمی خورشید را سجدهها روزماه و ها شب هاهون

باز خورشپپید  مطلعچادرهایشپپان به ورودی رک، در وبسپپیاری از قبایل ت
 3«خان -گون»نهادند. می خودهمچنین نام خورشپپید را بر فرزندان  .دشپپمی

 .که اوصاف خورشید را داشت بود 3«اوغوز»نام پسر 
، 65«تویون اولو» :خوانیممی ایافسپپپانه درها گذاریارتباط با چنین نام در

 .شودمی -60دختر آی تویون -،66«گونش»عاشق 

                                                                                                    
1. Günine 
2. Mete 
3. Çicumin 
4. Geauli 
5. Urengur 
6. Hamurabi 

7. Manyak 
8. Gün- han 
9. Oğuz 
10. Ulu toyun 
11. Güneş 
12. Ay toyun 
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او هر صبح  .خدای قادر برتر و خدای خدایان بودها خورشپید به باور هیتی 
 ،بیندمی جانبیهمه را از جاندار و  رد!د، سپپه جفت چشپپم دایآمی از دریا بر

 .کندمی که شاید اداره گونهآنرا  جهانبخشد و می کارها را سامان
 به گاه غروب .است و زمین آسمانطبقات حاکم  ،شودمیصبح از او زاییده نور 

 .کندمی راند و ادارهمی جهان زیرین را حکم و شودمینیز از افق سرازیر 
حاکمان  ، حافظ0«آنیالن»و  6«ناآرین» ،خورشپپید گانِهالهها در نظر هیتی

 .بودند هاحکومتو 

 ماه -2

ترکان خاور دور و  هایافسپپانهاز  چنانچه .ن خورشپپید آفریده شپپدناماه چ
او چون خورشید و ستارگان  .ماه است پنداریخدا  ،شودمی برداشپت نزدیک 
ماه چنان خورشید دارای شخصیتی  .ستیآسمان جایگاهش اسپت و  گونهخدا

همه  ،گان ماهو جایگاه الهی قرار دارد. الهه آسپپمانانسپپانی نیز اسپپت، او بر  
 شوند.مهربان، محبوب و زیباروی توصیف می

 .ودنممیبسپپیار محبوب  0«نار -نان»یا  9«زو -ان» ،خدای ماه سپپومریان
به خدای ماه  اعراب .ورزیدندمی عشپپپق ماه -، پدر0«آتاآی»نیز به ها آلتپای 
 3«سپپالردیس» یا 3«کاشپپکو»ها هیتی ،6«زین»انیان ، کلد1«سپپین»ترکان 
 .گفتندمی

 :خوانیممی از فولکلور ترکان در حکایت دختر یتیم
بر او ترحم  ،نظر کردمانده دختر یتیمی در راه خارسپپپتان  تحقیر بربه  ماه
چابک آن دختر  ،هابوته !و بیاگیر آن دختر بر :پس خارسپپتان را فرمود ،نمود

 .دبرشدند. ماه آن دختر را عشق ورزی ، سپرای ماه آسپمان یتیم برگرفتند و بر 
 از شکلی به شکلی و از حالی به حال دگر تغییر آسماناز آن است که ماه در 

 .کندمی

                                                                                                    
1. Arinna 
2. Anilan 
3. En- Zu 
4. Nan- Nar 
5. Ayata 

6. Sin 
7. Zin 
8. Kaşku 
9. Selardis 
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 اه رام ،ندکردمیپیشپپگویی وقایع را سپپتارگان  یترؤکه با ترکان منجمین 
قایع و نقوش صورت اوو رؤیت  ماه ر صوریبا تغی آنان ،نهادندمی بسیار ارج نیز

 .کردندمی گاه به نحسی تعبیرو  ییمنخوشبه گاه آینده را 
 

 کسوف و خسوف -3

 :باوران شامانگرفتگی در نظر ماهو  خورشیدگرفتگی
 د،سپتیز باشن ارواح پلید با خورشپید و ماه در  ترکان قدیم باور داشپتند که  

 .کردارندخورشید و ماه نیکزیرا که 
 نای از .بخشندمی را روشنایی، فراوانی و حیاتها ندنیا و انسپا  آفتاب و ماه

ب ارواح پلید غال که آنگاهاما  .اندبرخاستهسپت که با ارواح پلید به مخامصه  رو
در آن  .شپپوندمیفرو خورشپپید و ماه گرفتار شپپده و به جهان تاریکی   ،آیند

 !کسوف و خسوف نیز از آن روست .گرایندبه تاریکی میزمان خورشید و ماه 
به این سپپپبب اسپپپت که  ،کنندمیارواح پلیپد خورشپپپید و ماه را گرفتار  

به و رهایی خورشپپید و ماه  ایشپپان،برای ترسپپاندن و گریزاندن  باورانشپپامان
 !زنندمی و فریاد کنندمیهیاهو هنگام کسوف و خسوف 

در بع پپپی از  ،بینیممی ،رسپپپمی کپه حتی تپا به امروز نیز ادامه دارد  در 
 ،کوبندمی فلزی به هم هایورق، گرفتگیماههنگام به ها و شپپپهرها روسپپپتا
 .نمایندمی شلیکهوایی تیر  هایشانتفنگو با  کنندمیهیاهو 
 :خوانیممی )قمرالمقنع( «شبخماه ن»به نام  ایافسانهدر 

 یام،ی کوه سپپدامنهدر شپپب، ، نزدیک شپپهر نخترکسپپتان به دیارروزی 
از سپپپیماب پدید در چاه ماهی  سپپپحر و جادوچاهی کند و با  بن عطاحکیم
تا چهار فرسنگ و  دشمی زاده از چاه هر شبتمام، روز  شپصت  ماه د. اینآور

 .درکمی روشن اطراف را

 ستارگان -4

 درآفرینش ماه و خورشپپید  هایحکایت آفرینش سپپتارگان نیز با افسپپانه 
جایگاه  ،در اسپپاطیر و فولکلور ملل یآسپپمانو اجرام  سپپتارگان .ارتباط اسپپت
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، در اساطیر سومر هر یک شوندمیف توصپپیآنان چون خدایان  .دارند ایویژه
 .چرخان خدایی استانوار سماوی از 

و  9«مرگال»خدای  یخمر - 0«نبو»زحل خدای  - 6«آسپپپتپارتپه  »زهره خپدای  
در باور سپپومریان خدایان منزل در سپپتارگان   .باشپپدمی 0«آدار»مشپپتری خدای 

 .دارند
در  0.«تیلکآرزو»خدایی اسپپپت به نام گاه منزلیاقوت زحل ترکان در نظر 

ترکان نیز  .معرف عطارد اسپپت ،«کاتب االفالک»اسپپاطیر برخی ملل عبارت 
 .دانندمی هاآسماناین ستاره را کاتب 

و نقوش ها طرح .از ستارگان دارندبسپیاری  ی هاافسپانه ، باورشپامان ترکان 
 .از ستارگان ستیهایافسانهبیانگر هم  شامانطبل 
از  خداگونه نمادی اسپپت ،6«خان -اوغوز» انپسپپریکی از  1«خان -ییلدیز»

 .جهان ستارگان
که برای طرد  خدایانست از طرف یهایتیری، آسمانی هاباشپه باور دارند 

 !دنشومین پرتاب یطاشی
-3«کاچولی» .شپپودمیدیدن سپپتارگان در خواب، به سپپعادتمندی تعبیر  

از  ، سه ستاره3«کوبیل»بیند برادرش می رؤیاشبی در  -تیمور لنگ پدربزرگ
 ،دشپپپونخاموش میاین سپپپتارگان پس از زمانی  اما .آوردمیپهلویش بیرون 

 .گیردمی نور آن سپپپتاره جهان را فرا ،آیدمیبیرون چهارم  یگاه سپپپتارهآن
خاموش هر هفت سپپتاره اما، ، آوردمیت سپپتاره بیرون بعد خود نیز هف یزمان
 جهان را فرااما نورش ، آن سپپتاره آیدمیهشپپتم بیرون  یسپپتاره !دشپپونمی
 .گیردمی

 یفرزندان کاچول در نظر معبران. شپپودمییا تعبیر رو و خیزدبرمیاز خواب 
 .دخواهند بوجهان فاتح  کوبیلو 

                                                                                                    
1. Astarte 
2. Nebu 
3. Merhal 
4. Adar 
5. Arzutilek 

6. Yıldız- han 
7. Oğuz- han 
8. Kaçuli 
9. Kubil 



 11 

 زمانی ،دارد آسماندر  ایستارههر انسانی که آمده است  ترکان فولکلوردر 
را باز انسپپانی  :گویند کند،گذر میو شپپهابی  شپپودخاموش می ایسپپتارهکه 

 .افتاد اشستارهو مرگ در رسید 
و ملل، موفقیت یا عدم موفقیت در انجام ها ، مقدرات دولتهاانسپپپانطالع 
 .از حرکات ستارگان دانست توانمیکارها را 

 یبینفالآنان که جز  .ستارگان علم نجوم را پدید آورد یدقت در مشپاهده 
 6«نامهزییلدی»کتاب  !منجم نام گرفتند ،نداشتند شناسیستارههمی از علم س

 .داراست ایاز این نظر اهمیت ویژه ،یا همان نجم نامه
در فرهنگ و اسپاطیر ملل شپرق به خصپپوص ایران، عرب، یهودی و هندی   

 .ردچرخان وجود دا یهفت ستارهبه تأثیر از ایشان، از نیز باورهایی 
و  یارهس هفت، اختر هفت، هفت بانو، رنگهفتهفت پیکر، اجرام هفتگانه، 

رک حکایت وچرخان در ادبیات ت یچون آنان که از هفت سپپپتاره هپایی نپام 
 .ادب عرب و فارس هم آمده استر د ،دکنمی

د و برای مپدید آ «معرفت نامه»کتب دینی و فلسپپپفی چون از این باورها 
 .صفحاتی رقم خورد ،تحلیل و تفسیر آن کتب

که جهان در میان این  شودمیاین مطالب چنین اسپتنباط   نظرگیریبا در 
 بع و هفت جمسپیرامون جهان سماوات  .چرخان واقع اسپت  یهفت سپتاره 
که در هر طبقه یکی از  ،است آسمان ین هفت طبقهآکه منظور از حاضپرند  

 .هفت سیاره منزل دارد
 ،در سپومی زهره  ،اول ماه، در دومی عطارد آسپمان در باور بر آن اسپت که  
در شپپشپپمی مشپپتری و در هفتمی  ،در پنجمی مریخ ،در چهارمی خورشپپید

 .دندار یزحل جا
وابسته به  هاانسپان طالع  .دندر زندگی و مرگ مردم دار تأثیراتی اجراماین 

یکی از این سپتارگان کار جهان را   ،روزهای هفته یک ازهر  . دراسپت  شپان ای
 .بخشدمی سامان
 

                                                                                                    
1. Yıldız name 
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 هفت اقلیم توسط ستارگان یاداره -9

به هفت اقلیم  ،شپپودمیاداره  آسپپمانجهانی که از  باسپپتان، شپپرقباور در 
 ایستارهتوسپپط  یکاین هفت اقلیم، هر  ،در اسپاطیر ترکان  .شپود میتقدیم 
 .دنشومیاداره 

باشد که رنگش سیاه است و منزل در  با زحل اشاداره ،دیار هند :اقلیم اول
 .هفتم دارد آسمان

سپپت و ایقهوهباشپپد که رنگش  با مشپپتری اشاداره ،دیار چین :اقلیم دوم
 .ششم دارد آسمانمنزل در 

باشد که رنگش قرمز است و منزل  با مریخ اشاداره ،رکودیار ت :اقلیم سوم
 .پنجم دارد آسماندر 

باشد که رنگش زرد است و  با خورشید اشاداره ،دیار خراسان :اقلیم چهارم
 .ارم داردچه آسمانمنزل در 

نگش سبز است و باشپد که ر  با زهره اشاداره ،ماوراءالنهردیار  :اقلیم پنجم
 .سوم دارد آسمانمنزل در 

باشد که رنگش آبی است و منزل  با عطارد اشاداره ،دیار رم :اقلیم شپشپم  
 .دوم دارد آسماندر 

ل است و منز باشپد که رنگش سپپید   با ماه اشاداره ،دیار بلغار :اقلیم هفتم
 .اول دارد آسماندر 

و  اندنهادهنام  «اقالیم سپپپبع» هاعربو  هفت اقلیم هاپارس لیمابر این اقپ 
 .دیار تاریکی گویند است،آنچه جز این هفت اقلیم 

پنج تن از این  .یندهاآسپپپماناین هفت اقلیم بر  کنندگانادارهسپپپتارگان، 
 .شوندمیکه با خورشید و ماه هفت  استاهمیتی خاص را ستارگان 
عطارد از یاقوت  آسمانز است، ماه، از سنگ زبرجد سب آسمانستارگان،  از این

 .سپید است یزحل نیز از نقره آسمان وزهره از یاقوت سرخ  آسمان، زرد
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 آذرخش و آسمانغرش  -0

در نظر  .ندشپپدمی طبیعی در نگاه اسپپطوره باوران مقدس شپپمرده  مظاهر
رعد و برق  .شودمیظاهر  اؤلگنبه امر  آسپمان رعد و برق و درخشپش   آلتای

 شمرده اما محبوب و مقدس ،رعد و برق هراسپناک  !خدا بود ،به تنهایی خود
 .شدمی

 آسمانغرش ها راند، صدای چرخمی را به شپتاب  اشارابهخداوند  که آنگاه
 شیاطین پرتابسمت که خدایان به  ستینیز تیر آذرخش !دنآورمیرا پدید 

 !دننکمی
در آغاز فصپل بهار با ظاهرشدن اولین   ،0«قرقیز -غازان»و  6«هااورن»زنان 

 9«قیمیز»و  ظروفی از شیر هایشان، پیرامون چادرآسپمان درخشپش و غرش  
ثار به ن آیینگردانند و می ی مادیان()نوعی نوشیدنی سکرآور از شیر ترشیده

 .دنآورمیجا 

دوغ و مشروبات  ،، شیرآسمان غرشاز ترکان مسلمان، با  0«باشقورت»زنان 
عد رتأثیر در باور آنان  !کنندمیسپپیدی چون آن را پوشانده و از نظر پنهان  

 یابد!انعکاس میو برق بر شیر و دوغ 
هیاهو  آسمانآنان با غرش  .هراسندنمیاز رعد و برق  ها0«اوریان کیت» اما

 .خوانندمیفرا  را آذرخشکرده و 

غرش با  همآنان  .دانندمی یمنخوشفرود رعپد و برق را  نیز  1«هپا اویغور»
 .نمایندمیتیر پرتاب  آسپپمان رخوانند و بمی و آن را کنندمیهیاهو  آسپپمان
فرود که رعد و برق  آنجا ،هااسپپببه چراگاه سپپال بعد، در فصپپل پاییز  آنان 
 در آن مکان دفنو  کنندمیو گوسپپپفندی قربانی  شپپپونپد میجمع  ،آمپده 
 .نمایندمی

خواند و مردان سپپوارکار اطراف مدفن چند می هانامهالهی شپپامانزن  آنگاه
 نمایند.طواف می بار

  )عبدالقادر اینان -اقتباس از کتاب شامانیزم(

                                                                                                    
1. Urenha 
2. Kazan- kirgiz 
3. kimiz 

4. Başkurt 
5. Uryankit 
6. Uygur 
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 بخش سوم 

 

 ر مجمع خدایاند

از الهیات سپپپایر ملل  تأثیربی، تورک، مجمع خدایان یاسپپپاطیر در جهان
ر ح پپو ،با بررسپپی اسپپاطیر و الهیات ملل دیگر یزندر مقابل  ، امانبوده اسپپت

 چون حقیقتیبسپپیار بیشپپتر ترکان را  خدایان و اسپپاطیر تأثیراتو ها ریشپپه
 .بینیممیآشکارا 

ی هاینامبا اصپپپلی خود و چندی نیز  هاینامبا جمعی از خدایان سپپپومری 
 نو،آ بزرگ خدایانی چون آنشهار، .انیان وارد شپدند در فرهنگ کلد ییریافتهتغ

جمع  درنیز سپپپومری سپپپه تن از خدایان  .اندجمعاز این  (انکی) اِآ و انلیل
 :دنشومیاین خدایان چنین توصیف  خود را نشان دادند.خدایان هندی 

از او ها شیر گاو ،بخشدمی را فراوانی و برکت هاانساناین خدا  :6«پوسهان»
 کهآناو پس از گویند می ،محافظ حیوانات و مسپافران است  .شپود میافزون 

بر  ظروف غذای خدایان راساخت رعد و برق و درخشپش  خدای هندی شپد،  
 .گرفت عهده
که خورشپپپید، ماه و  اوسپپپت .کندمی این خپدا کائنات را اداره  :0«وارونپا »

 او یوزند و باران به واسپپپطهمی بادها از او .کندمی شپپپانسپپپتارگان را درخ
 .دربامی
 ستاما زمانی بعد خدایی .نیکی دوسپتدار و  مهربان سپت خدایی :9«رودرو»
 !نابودگرو  جوانتقام

                                                                                                    
1. Pushan 
2. Varuna 

3. Rudru 
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سومری را اخذ کرده و متناسب با باورهای  هایافسانهانیان بسپیاری از  کلد
ومر داشت سیافته از اساطیر انی صورتی تغییرداساطیر کل .خویش بیان کردند
ظایف روحانی و ونیز شپپپخصپپپیت کاهنان بابلی  .نمودنمیو جز این چیزی 

 .نداهاستنباط کرد ان باستانی ترکهاشامانخویش را از 
شپپپاید  .رک داردواز خدایان ت آثارینیز در جان خود یونانی  یپات الهحتی 

ت سنگین باورها و وسع یهم نتوانسپتند از سایه  حتی بتوان گفت، ملل دیگر
   .جهان اساطیری سومر بیرون باشند

رانی تدوینگنیز  ترپیش ها6«ودا»ب دینی هندیان کت اسپپپت که تأملقابل
 -و آپ -0«اومای» -ی باروری ترکانالههانعکاس شپپخصپپیت  .داشپپته اسپپت

   بینیم.در جای جای این کتاب میسوی سومری را 

 

 باورهای نخستین از خداباوری -1

دچار حیرت و  عظیم طبیعت هایقدرت ینخسپتین با مشاهده  هایانسپان 
را  آنان ؛عقل ابتدایی آنان عاجز از تحلیل این وقایع بود .شپپپدندمی شپپگفتی 
 .شدتعریف می خدا طبیعی هایقدرتو این  گرفتدرمیهراس 

اگر در مقپام خدایان   ،اگر این نظر را بپپذیریم، خورشپپپیپد، مپاه و ظواهر طبیعی   
 ثارآنان که آجالب است اما  .از آن مقام فرود آیند بایستیمیبا گذشپت زمان   ،بودند

 !ندداشت تغییرناپذیردل در گرو باورهایی محکم و  ،طبیعی را خدایان انگاشتند
وجود خداوند که بگذریم، از ابی باورهای نخسپپپتین یریشپپپهپژوهش و  در

د با احکامی قطعی بیان توانمیدر میان ترکان ن النوعرببررسپپی خداباوری و 
 !ید آمدندصاف عظیم از نیستی پدگویند خدایان ابتدایی با او .شود

و  ، خورشپید، ماه، سپپتارگان، باد آسپمان پس شپماری از حیوانات، گیاهان،  
و شپپپماری از  ، دریاهاهاکوهرعد و برق، درختان،  و آسپپپمپان ، غرش توفپان 

ا رتوتم  ،شماری نیز توتم محسوب شدند .خدا شدند واسطهیبرودهای بزرگ 
 .گونهخدا تیقدر باروحی بود 

 

                                                                                                    
1. Veda 2. Omay 
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 تورکظهور نخستین خدایان  -2

دهپد که با  می ی تپاریخ کهن تورک نشپپپان هپا تحقیق و تعمق در تپاریکی 
اعمال خدایان و  و گیرندمی آشکارتر، به خود ایچهره ناگذشپت زمان خدای 

کشپپپف  توان گفت که با. چنین میشپپپودمیوظایف آنان بهتر نشپپپان داده 
 .انددوبارهپژوهشی  یشایسته ،جدید خدایان تورک هایدانسته

 بینیجهاندر  .از وقایع متنوع شپپپکل گرفتند ایعرصپپپهتورک در  خدایان
 :خوانیممی «آلتای»ترکان 

 .خان بود -ارخدای واحد، قا ،پیش از جهان
 .بود پایانبیبا او آبی 

 .خان، قدرت مطلق بود -قارا
 .6«مرگن»و  ارلیک، اؤلگن هاشانبود، نام او را سه پسر

 .نداین سه هر کدام خدایی بود

 

 تشخص و وظایف خدایان -3

آنان خدایان ف یلت و  .شپدند می در کل خدایان تورک از کردار نیک شپاد 
ایشپپپان  گسپپپتردند.می کرداری، برکپت و فراوانی را نیپک  .راسپپپتی بودنپد 

 .شمردندمی را از وظایف اصلی خویش گستریعدالت
خدایان  ،اما در مقابل؛ و سپپخاوتمند بودند نیز بسپپیار مهربان، رحیم هاالهه
و  ، جنیانهاعفریتآنان زیر دستانی از ارواح پلید،  .ندشماری اندک داشتشر 

 .گرفتمی آنان صورت یواسطهبه هاکاریزشتشیاطین داشتند که 
 :بررسی کرد توانمیوظایف خدایان تورک را چنین 

خدایان شر و  .ی، نیک کردار و محافظ بودندآسمان ، خالق وخدایان ابتدایی
گاه حتی باران، جنگ،  و آذرخش، آسمانزیرین، خدایانِ توفان، غرش  جهان
 .بودندنیز بیماری و مرگ  !عدالت

                                                                                                    
1. Mergen 
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ی دوزخ، خدایان هاالههی زیبپایی، خپدایان و   هپا الهپه در مجمع خپدایپان،   
گونه از ظواهر هسپپپتی، خدایان حیوانات، گیاهان و قهرمپانی، خپدایانی نماد  

، خدایان برکت، فراوانی و فصپپپول، خدایان دریا، آب، کوه، جنگل، هپا چوپپان 
بودند نیز ح ور  هاسرزمینرود، آهن، معادن و آتش و یا خدایانی که محافظ 

 .داشتند
یا  0«باکوس»و  6«وسدیو نیز»چون یونانی و شراب  یسپرخوش خدایان از 

 ،ددر مجمع خدایان تورک ح ور نداشتن 9«زئوس»چون  چرانچشپم خدایی 
 .چرا که در ت اد با فرهنگ رفتاری ترکان بودند

 0«اگمیوس»شعر مانند،  یکه تاکنون، خدا بینیممیدر تصریح این موضوع 
، خدای موسپپیقی 1«آپولون»اسپپکاندیناوی و یا ح پپور  0ی«برایا»یا ها کلتی

 .شودمیرک دیده نویونانیان در مجمع خدایان ت
اسپپکاندیناوی یا  3ی«اگرا»و ها فنیقی 6«ایشپپمون»صپپاف خدایانی چون او
هیتی و  ی، الهه65«شپپپابا شکامرو»در  توانمیرا  یونپان  3«اسپپپکلوپیوس»
نیروی هزار دارو و بپپا خود رودرا . از خپپدایپپان کهن تورک دیپپد 66«رودرا»

هزار  یدرازااو با این داروها محبوبان خویش را عمری به  .داشت یبخشپ شپفا 
 .بخشیدمی سال

 

 نیکیخدایان خیر و  -4

که همه هستی  کردارخدایی نیک خان بود، -آلتای، قارا اولین خدای بزرگ
فه چرا که او وظی ؛پسندیدمی کرداری رانیز نیک اؤلگنپسرش  .اوستآفریده 

 .در برابر شر کورموس تعیین کرده بود هاانسانپسرانش را محافظت از 

 .شدندمی نیز چنین تعریف (انکی) اِآ ،انلیل ،آنو ،خدایان سومری

                                                                                                    
1. Dionizos 
2. Baküs 
3. Zeus 
4. Ogmios 
5. Braya 
6. Apollon 

7. Işmun 
8. Egra 
9. Asklopiyos 
10. Kamruşşaba 
11. Rudra 



 19 

یمان پس پش ،را خشم گرفت و توفانی انگیخت انسپان که بود انلیل خدایی 
 .آشتی کرد هاانسانشده و با 

نیز خپپدایی  6«کورنپپاز» بود. زئوس ،خپدا  ترینبزرگدر اسپپپاطیر یونپپان، 
آمد می صور متنوعی در شد. او برای فریب زنان بهمی طلب محسپوب عشپرت 
 ،نداشپپت ، خجلتتأثیربی یالهه 0«راحِ»اگر از همسپپرش  .کردمیها و حیله

 !کردمیی گرحیلهبیش از آن نیز 
 زیبا و مهربان توصپپیف هاالههبسپپیاری از  .اما خدایان تورک چنین نبودند

منزل  آسپپمانآنکه برطبقه شپپشپپم   ،آلتای یالهه 9«گون آنا» ؛ وشپپدندمی
 .نیز چنین بود آلتای 0ی«ایلینه» .نمادی از مهربانی بود ،داشت
سومریان را  1«ایشتار» توانمیاز دیدگاهی  .سپمبل زیبایی بود  0«زیتآی»

 .یونانیان دانست 6«آفرودیت»شبیه 
هر سرزمین، هر شهر و حتی هر انسان خدایی ها در نظر سپومریان و هیتی 

سپپرزمین خویش را، از خدایان  هایانسپپاناین خدایان،  .محافظ خود داشپپت
 .ندکردمی، همچنین تسلط ارواح پلید و بیماری و مصائب محافظت ورشر

گاه از جنگ با یکدیگر هیچ انسپپپانبرای تصپپپاحب خپدایان خیر و شپپپر  
را  انسانشپدند و  می شپد که خدایان خیرخواه پیروز می بسپیار  .آسپودند نمی
اه هر گ و کشیدندنمیاما خدایان شر نیز دست از تالش  .بخشپیدند می آزادی

 بود که خدایان خیرخواه در آنگاه .شوریدندمی هاانسان یافتند برمی فرصپتی 
 ند.کردمیان جلوگیری ایشرسیدند و از تصاحب می

 

 و پلیدی خدایان شر -9

این خدا که در زیر  .بود 3«خان ارلیک»، بزرگ خدایان پلیدی در نزد آلتای
او با خدایان و ارواح مطیع  .نبود 3اؤلگنشپپبیه برادرش،  ،زمین منزل داشپپت

آنان  .سپپپرانش چون او نبودندپاما  .خواسپپپتمی را پلیدی انسپپپانخویش، 
                                                                                                    
1. Kurnaz 
2. Hera 
3. Gunana 
4. İline 
5. Ayzit 

6. İştar 
7. Afrodit 
8. Erlik han 
9. Ulgen 
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از ارواح پلید و مطیع  نپد و مردم را کردمیروی زمین را نیکی  هپای انسپپپان
 !نمودندمی پدرشان محافظت

 دوزخ، خدایانِ یالهه 0«ارشپپکیگال»، خدای توفان، با همسپپرش 6«نرگال»
چون مار او ، خدایی سومری 9«نمهتارگان» .آشکار پلیدی نزد سومریان بودند

 .گفتمی او بسیار دروغ ،و پلید بود زهرآگینبسیار 

تی از فاگر صپپ .شپپد ی هماز خدایان هندها که بعد ،رودرا از خدایان تورک
 .خیانت داشت، اوصاف خیر و نیکی بسیاری نیز با او بود

باز پلید  ،بودبا اینکه در جهان زیرین  هم سپپپومری 0ی«زیپدا گیش -نین»
 .شدنمیمحسوب 

 .نیز خدای رعد و برق و توفان سومری بود 0«آدات»
 .و پلید بود سپپپرهفتی ترکان آلتای، خدایی آسپپپمان، خدای 1«پاغانیال»

( دریای سپپپیاهقارا دنیز )به صپپپورت موجودی در هم  6«آغادا»خدای باران، 
 شد.تعریف می

 .داشتند 3«مانیوس»نیز خدای دوزخی به نام  3ها«اتی»
 

 منزلگاه خدایان -0

ر سپپتارگان، چندی در زیر زمین، بچندی از خدایان در باورهای باسپپتانی 
خدایان سپپپومر،  .ی بلند منزل دارندهاکوه لدریاها و یا بر قلچنپدی نیز در  
 .مانآسجایگاه  ترینرفیعدر  اندنیز خدایان بزرگی تورک کگؤ آلتای، یهود و

با همسپپر و  . خدایان معابد گاهبودگاه خدایان معابد بزرگ سپپومری منزل
ی به یمن ح پپور ایشپپان شاخه .شپپدندمی حاضپر در معابد خویش  فرزاندان
چرا که باور داشپپتند خدایان از بوی خوش  شپپد،در سپپوزانده میسپپدرخت 

 .شوندسرمست 

                                                                                                    
1. Nergal 
2. Erşkigal 
3. Targanneme 
4. Nin- giszida 
5. Adat 

6. Yalpagan 
7. Ağada 
8. Eti 
9. Manyos 
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 هاانسان تنسپومریان هرکدام خدایی محافظ خود داشتند. این خدایان در  
 رکوشپپپد، خدایش او را تمی اگر انسپپپان گناهی مرتکب !زیسپپپتنپد مینیز 
 گناهش توبه ازاگر  ،ندکردمیتصپپپاحب  را گفپت و به جایش اجنه تن او می
 !گرفتمی در تن او جادیگربار و  گشتمیباز خدایش  ،نمودمی

ی چون ایهنامبا که  خدای ناظر بودندزمین هفده  یروبر ،یزنطبق بپاوری  
 .ندکردمیرا اداره  یهر کدام سرزمین 6«یر، سو»

 

 خدایان مجسم و خدایان روحانی -7

 .ندشپپپدمیوصپپپیف جسپپپم تبزرگ آغازین روحانی و بیبرخی از خدایان 
 صپپاحب خدایانی !بودندمرئی ناداشپپتند و  هایینامتنها خدایانی در معنا که 

 یانیخدا .شدندمی توصیفخدایانی به صور آثار طبیعی نیز  .عظیم هایقدرت
 ها... ها و دریاها و جنگلچون کوه
 یانسپپانی، الهه تئیهدر  انایشپپخان و دختران و پسپپران  ارلیک، اؤلگن

 و که زنی زیبا بود 0«انشپپوشپپیناک » ،عیالم یزیت و الههآی ،زیبایی یاقوت
سپپپومری، با گیسپپپوان انبوه و  یالههیا ایشپپپتار،  0«اینپانپا  »و  9«لی -نین»

 بسیار بزرگ، نیز از خدایان مجسم بودند. هاییسینه

 .شدندظاهر می دارریشمردانی  به صپورت  یشپتر هیتی ب سپومر و  خدایان،
ی شاخ خدایشاخ یا چهاربا تاجی دو دیگربرخی  برخی کالهی به سر داشتند،

 نزدیک به صورت جنگجویان خدایان تورک در شرقگاه  .نمودندمی خویش را
نماد آب شور نیز توصیف الهی داشتند. گیاهان  برخی شپدند، می نشپان داده 

 .مادینه بود ،0«ردووهمیاوم»و نام دیگرش  تیامات
 تئیدر ه 1«آغادا»شیر و  صورتنرگال به  گاو نر، صورتانلیل سومریان به 

 .شدمی اژدهای دریایی توصیف
چشپپم و یا ارچه نااز انسپپان یا حیو هاییتصپپور ،در میان خدایان مجسپپم

و  دیدندمی ار برابر بهترچه ناچشپپپمان این خدای .دیپد  توانمیچهپارگوش  

                                                                                                    
1. Yer- su 
2. Enşuşinak 
3. Nin- li 

4. İnane 
5. Ummi khudur 
6. Ağada  
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 .ندودنشمینیز چهار برابر بهتر  شانهاگوش
 :اندعریف شدهنیم انسان و نیم حیوان نیز ت خدایانی

 عقاب. هایبال، خدای سومری، انسانی بود با 6«سوگیر -نین»
 .با پاهای بز تعریف شده است خدایی -نیز انسان 0«کادار»

داشتند، با چشمان اسب و منقار عقاب،  9«سویال»روحی به نام هم ها آلتای
 !االغ و با گیسوانی از مار هایگوشبا 

 یبندطبقهمنظری کلی در چنین ردیفی از تورک خدایان چنین اسپپت که 
 :دنشومی
 

 * توتمیسم

ی ابتدایحیوانات و گیاهان پیرامون انسپپان  تأثیراتباورهایی که ریشپپه در 
همان  و خدایان، اجدادشان نددکرباور  هاانسان شد؛خداباوری بنیان ، شپت دا

 .نداظواهر طبیعی بوده
 

 9ناتورالیسم و 4آنیمیزم* 

رعد و برق،  و آسپپپمان، غرش توفان، خورشپپپید، ماه، سپپپتارگان، آسپپپمان
از دیگر ، رودهای بزرگ و چندی هاآب و دریاها، هاسپپپنگ و هاکوه ،درختان

 هاییهر کدام روحی داشپپتند و صپپاحب قدرت ،حیواناتچون ظواهر طبیعی 
 !شدندمی خدا شناختهگاه پس  ،بودند
 

 اری خدایانگانحیوان* 

یا اساطیری و و چندی از حیوانات  1شپیر، اسب، گرگ، مار، گاو نر، گریفون 
توصپپپیف خدایان مجسپپپم  وجوداتی مرکب از اع پپپای چند حیوان هم ازم

 .ندشومی
 

                                                                                                    
1. Nin -grisu 
2. Darak 
3. Suyla 
4. Animizm 
5. Naturizm 

 
ای اسپپت که ترکیبی از جسپپم حیوان افسپپانه .1

شپیر، سر و بال عقاب، گوش اسب و تاجی شبیه  

 سباحه ماهی است.به آلت 
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 پنداری خدایانآنتروپومورفی، انسان* 

شپدند و به صپورت انسانی در آمدند،   گرگون یزمان، این خدایان د در سپیر 
 و ناؤلگخدایان ابتدایی چنین سرنوشتی داشتند، گاه  ،اشپاره شد  چنانچهاما 

 شدند. خدایان هیتی،می انسپانی تصپور   هاییاز خدایان آلتای با چهره ارلیک
 .اندنیز بسیاری از این گونه سومر، اتی

 

 هاانسانخدایان و ارتباط خدایان با  یعائله -8

ود نمشپدند، بیشتر در زندگی مردم  میخدایانی که چون انسپان پنداشپته   
را  هاسپپرزمین یاداره یوظیفهکه چندی از خدایان سپپومری چون  ،داشپپتند

 .بودند هاانساناز نزدیک محافظ  و برعهده داشتند
آنان  .بخشپپیدندمی برکت و فراوانی را و گیاهان هاانسپپان یشپپاناخدایان 

ند و خدایانی کردمی یاریرا  گرانو صپپپنعت هنرمندان ،مردم به خصپپپوص
 .بودند گسترعدالت

 و ندکردمیدعاها  ایشانمردم نیز مطیع خدایان بودند و برای سپرخوشپی   
زد، خدایان را خشپپپم می نمودنپد، اما اگر گناهی سپپپر می آیین قربپانی اجرا 

 .گرفتدرمی
زندگی و مایحتاج  یخدایان شپرق نزدیک باستان به خصوص سومر، شیوه 

 خوردند،می هاانسپپپان چونآنان  !ندکردمیتنظیم  هپا انسپپپانخود را چون 
ند، خانه و خانواده و همچنین فرزندانی داشپپپتند. کردمینوشپپپیدند، کار می
 بود. آنانو خدمتکارانی نیز با ها ، حیوانات، گلههاارابه ،هااسب

 خاص دیده یبرخی در حاالت و نبودند یترؤقابلدر همه حال امپا خپدایان   
 .دشدنمی پس ناپدید ،ندکردمیه تنبی ودادند می را پند هاانسپان  .شپدند می

 هاانسانشپد  گفته می .معنایی نداشپت  هاانسپان جدایی مطلق بین خدایان و 
 مطلق. قادر و انددانیجاو نا، اما خدایناتوان و ندافانی
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 الوهیت داده شدگان -5

تورک، بودند خدایانی که نمادگونه نام و هستی از مظاهر  مجمع خدایاندر 
 طبیعی برگرفتند، چون پسران اوغوز!

چهار جهت به  6ها«یسپپپتئتائو»هم مقدس را  ءخالآمده اسپپپت  چنپانچه 
نهادند که پیشپپپتر  حیوانی یهر جهپت را بر عهپده   یتقسپپپیم کرده و اداره
 الوهیت داده شده بود.

ی هاسرزمین خاص و خداییو عالمات ها با رنگ خان ،هاتورکباور گوکدر 
 .کردمیتورک را اداره 
شدگانی بودند که با داده ، پادشپاهان و قهرمانان نیز الوهیت هانادر میان خ

سپپیر زمان و با  ند وشپپد توصپپیفالعاده خارقی یهاقدرتو  اوصپپاف خاص
 .رسیدنددر انجام به مقام خدایی مردمی،  هایپردازیخیالاز  گیریبال
 

 زباناقیصملل التدیگر ترکان و  خدایان -10

 «خدای آسمان، خدای سپومری، خداوند رعد و برق و درخشش  0«آداد ،
طرف را  و همه کشپپپیدمی بزرگ زوزه هایوفانتاو با  .بود هاتوفانگردبپاد و  
 !او همچنین خدای برکت و فراوانی نیز بود .گرفتمی درتاریکی 

گاه ها و سپپومری 9«ایسپپکور»ها این خدا را آداد، اتیها و بابلی آشپپوریان
 .دوشمی تصویر دارشاخو با تاجی  هدو اسب یاارابهبا او  .نامیدندمی 0«مانرام»

 «قرار داشت اؤلگنخدای آلتای، خدای بزرگی که در جایگاه  :0«آداکوتای. 
 نام  1«نیپنی»این خدا را، آشپپوریان  .آدار از خدایان بزرگ سپپومری بود

 .نهاده بودند
 «از سپپمبلی  ،الوهیت داده شپپده ، با اوصپپافخدای آلتای :6«آغاچ خان

خاک،  شپپد. در نظر آلتایمی رخت بود که محافظ آنان نیز شپپمردهدخاک و 

                                                                                                    
1. Taoist 
2. Adad 
3. İskur  
4. Ramman 

5. Adakutay 
6. Ninip 
7. Ağac han 
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 .آمدندمی آب، درخت، آتش و آهن، عناصر مقدس به شمار
 اژدهای دریایی  غول یا این خدا به صورت ،سومری بود خدای بارانِ آغادا

 .در دست داشتنیز شد. او ماری می توصیف
 «نام برده از او  0«کوماربی»سپومری بود که در افسانه   ، خدای6«آغیلیم

 .شده است
 «او را  .شپپپدمی ظاهر در ده نقش مختلف ، اوخدای آلتای، 9«آی یانار
 .اندپذیرفتههندیان نیز ها بعد
 «ر با پسپپپچهار را این خدا  ،بود هاتورکخدای بزرگ گوک، 0«خان -قآ
 .بود 6«یشیل خان»و  خان -، قارا1«ساری خان» ،0«یزیل خانق» ایهنام

معرفی های مختص خود این پسران در مقام خدایان بودند و با رنگ
، هاسرزمیناین  .دبو ی ایشاناداره دراز سرزمین ترکان  طرفچهار  ،شدندمی
ایل گوسفند، ایل سگ، ایل مرغ و ایل خوک شناخته شده و نماد  نام اب

 .ودب اسامی ایشانو معانی  نوحبنفثچهار پسر یا هایناماز  متأثرکه  شدندمی

در  3«جاربارس» ،گوسپپفند -در معنی بز 3«چیغیل» ،«ثیاف»پسپپر چهار 
در  66«الکآم»و  خوک در معنی 65«تونوک» یا سپپپگ، یوزپلنگ -معنی ببر

نیز  هاسپپرزمیناین  حافظسپپمبل و  ،شپپدندیا مرغ معرفی میخروس  یمعن
 .ندبودآنان 

 آیین قربانی اجرامقدس ، با حیوانات هاسپپرزمین انخ سپپالی یک بار به نام
 ؛بودسپپرزمین  یکنندهاداره به یپیشپپکشپپ در حقیقت این قربانی  .شپپدمی

هر  وق خان بود آ یدر ادارهکه  ،یوزپلنگ -با سپپمبل ببر ایل سپپگ، چنانچه
 .شدمی سگ قربانیسال در آغاز فصل پاییز به نام خان یک توله

                                                                                                    
1. Ağilim 
2. Kumarbi 
3. Aiyanar 
4. Ak- han 
5. Kizil han 
6. Sari han 

7. Yeşil han 
8. Çigil 
9. Barscar 
10. Tunuk 
11. Amlak 
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سپپپمبل و اداره  نمادین را یسپپپت، چهار خان با چهار رنگشپپپامانترکپان  
ا ب را چهار جهت که 6«یزمتائوئ»ن ترکان اچن .تنددانسسپرزمین می  یکننده
 .پذیرفته بودندمقدس چهار حیوان  یادارهدر سمبل و  چهار

 «ای خدای ترکان آلت اؤلگندر جایگاه  او ،هایاقوتخپدای   :0«تویونآک
نمود و در می اما بسپپپیار آرام ند،در او جمع بود هاقدرتبود. خدایی که همه 
 .کردمیهیچ امری دخالت ن

 «مرغان بود. یالنهخدای آغل و  ،هاای یاقوتخد :9«تیرباآالس 
 «یکی از خدایان قرقیز بود. :0«آلدا 

 « در میان آب و خشپپپکی  متعالیروحی  ،هاخدای یاقوت :«آلتپای خان
 داشت. هاکوه لاو منزل بر قل .بود

 «او یکی از خدایان عیالمی بود. :0«آمال 

 «رفت.او نیز از خدایان عیالمی به شمار می : 1«نآما 

 «نام از او کوماربی  یافسپپانهکه در  ،هیتی -سپپومر، خدای 6«زاددومزآم
 برده شده است.

 «این واژه در زبان  .خپدای سپپپومری، خپدای خورشپپپید بود   :3«مونآم
نیز ها خدای آفتاب هندیها مون بعدآم معنی خورشپپید را داشپپت. ،سپپومری

 شد. خدای مصری پس رع ،گرفت 3«آتوم»نام زمانی بعد شد. 

 «آمده است.ی کوماربی هیتی که در افسانه -سومریخدای  :65«کیآمون 

 «خدای رعد و برق بود. ،آلتایخدای  :66«زینآنجا 

 « با محافظ گیاهان نیز  ایالههبود. ها خدای آتش یاقوت : 60«آن دارکپان
 است.ن نام آمدهای

 «ها این واژه را در معنی و برکت سپپومری بود. اتی هاآبخدای  :69«آنک
 بردند.می به کار ماه

                                                                                                    
1. Taoizm 
2. Aktoyun 
3. Alasbatir 
4. Alda 
5. Amal 
6. Aman 
7. Ammezzaddu 

8. Ammun 
9. Atum 
10. Ammun ki 
11. Acazin 
12. Andarkan 
13. Ank 
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  خدایان دیگر  .اولین خدای بزرگ آفریننده بود ،خدای سپپومری :ارهآنشپ
 وا، پسر بزرگ آسمانخدای  شدند. آنو،می سپوب ی این خدا محتربیت یافته

کند. او را دو تیامات را گرفتار می مردوک، ی آفرینش،بر اسپپاس افسپپانه بود.
به وجود  ارهنام آنشپپپ ها بهآسپپپماناندازد، پس ای به باال میپاره پاره کرده،

 شوند.کیسهار زاده می ها به نامزمین افکند وای به زیر میآیند؛ پارهمی

 عظیم و مارگونه بودندخدایانی  :موهاو الک هموالک. 

 خدایان  این خدا، .بود هاآسپپپمانخپدای سپپپومری، خپدای حاکم    :آنو
او  -6«آنوسماس» -آسماندر باالترین مرتبه  .بسپیاری تحت امر خود داشپت  

ه مقام خدایی بعپدها ب کپه   9«زیپدا گی»و  0«دوموزی» .زیبپا بود را قصپپپری 
 ،او پسری به نام انلیل داشتند.بر در سپرای او ح ور   رسپیدند، چون نگهبان 

 آنو آسمانسوی  رفت، خدایان هراسناک روتوفان عظیم درگ کهآنگاهداشپت  
 و ندیچیدپبه خود چون سپپگانی  اوخدایان بر روی دیوارهای قصپپر  .ندگریخت

 آرو»نام بزرگ به  یالههدیگر آمده اسپپت که  یافسپپانهدر  در خواب شپپدند.
 د.وشمی به تصویر کشیده دارشاخبا تاج  را آفرید. آنوآنو ، 0«رو

 «پسپپر آنو  انلیل، در اطاعتکه  ،خدایان بزرگ سپپومری :0ها«ناکیآنون
 .زیسپپپتندمی هاآببر روی زمین در  خدایی کهخدایانی در مقام دوم  .بودند

اهی از نگ .داشتند تأثیر هاانسپان  طالعنمودند و در می پیرویرا  نلیلایشپان ا 
 دیگر این خدایان، مربوط به جهان زیرین بودند.

 «که به هیئت  ،در جهان زیرین الهیحاکمی  ،هپا خپدای یپاقوت   :1«آراه
 نمود.می گناهکار را محاکمه هایانسانداوران بود و 

 «نمود.می مؤنثاین خدا از نگاهی دیگر  ،رارتواوخدای آفتاب  :6«آردینی 

 «خدایی با نماد آفتاب بود. ،خدای هیتی :3«آردیس 

 «بودآغازین او از خدایان  ،خدای عیالمی :3«هوآرک. 

 «در مقام دوم خدایی بود. او ،خدای اورارتویی :65«مالآرسی 

                                                                                                    
1. Anosmas 
2. Dumuzi 
3. Gizida 
4. Aruru 
5. Anunnaki 

6. Arah 
7. Ardini 
8. Ardis 
9. Arkhu 
10. Arsimela 
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 «دریایی  ی کوماربیهکه در افسپپان  ،هیتی -خدای سپپومری :6«آروناس
 .توصیف شده است الوهیت داده شده

 «بود. از خدایان مشهور هیتی :0«آپاآشکس 

 «بود. کوماربی یدر افسانه هیتی، -خدای سومر :9«تابیآش 

 ی جا آسپپمانشپپشپپم   یدر طبقه و بود از خدایان بزرگ آلتای :آتاآی
 زو خدای سومری بود. -شد و در جایگاه انمی او با ماه تمثیل .داشت

 «گرفته  مظاهر سماویخدایی که نام از  .بودخان پسپر اوغوز  :0«خانآی
در  هاتائوئیسپپت شپپدند.می ترکان سپپرزمین او با سپپمبل عقاب معرفی  .بود

 خان بودند.آیترکان خویشاوندی 

 بود که  اوتو، نام دیگرش خدای سپپومری، خدای آفتاب و عدالت :ربا باب
ملل  .نیز همین خدا بود سپپومری 1«آلاب» گفتند.می 0«شپپاماش»اعراب او را 

 انلیل هم گاه به نام پرستیند.همسپایه این خدای بزرگ را با القاب متنوع می 
 -اورپادشپپاه او ی آنشپپهار و کیسپپهار بود. شپپد که زادهخوانده می« بل»او یا 
به امر او مکتوب را قوانین عدالت آموخت و قوانین مشهور حمورابی  -گوراون
شوهر ایشتار او  گویند داشت. روو مشار 6«توکیت» ایهنامپسر به دو  او .شد
که به  ییهابت .طبیعی و آفتاب هایقدرتخدای خورشپپید، سپپمبلی از  .بود

ی بر باال چنانچه .شد، بر باالیش قرص خورشید منقوش بودمی نام او سپاخته 
 یا گاو نر بود. فنیقی نیز به نماد قدرت، تاجی با دو شاخ قوچ هایبت

 «بود. یکی از خدایان عیالمی :3«الباال 

 «بود.ها محافظ خانه ،یاقوتخدای  :3«تیربا باران 

 « یکی از دو خدای نگهبان که از هپا خپدای یپاقوت   :65«بونچپاک هوتوه ،
خدای دیگر  .نمودمی محافظت تویون قآ هاآسپپپمانشپپپاهراه خدای بزرگ 

 بود. 66«تویون بوزول»نگهبان 

                                                                                                    
1. Arunas 
2. Aşkesapa 
3. Aştabi 
4. Ayhan 
5. Şamaş 
6. Baal 

7. Kittu 
8. Balala 
9. Baran batir 
10. Buncak hutuh 
11. Buzul Toyun 
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 «ی هپپاتورکگوکبود. هپپا تورکگوکخپپدای  : 0«جیوی»یپپا  6«جیغی
در کل برای  !بودند یی خاصخدامعتقد به ح ور هر زمان  یبرا یسپت شپامان 

 گرفتند.می از این نام بهرهازمنه معرفی خدایان 

 «محافظ گوسفندان بوداو  ،هاخدای قرقیز :9«پون آتاگون. 

 «از و شپپخصپپیت  خدایی بود که نام هماو  ،خانپسپپر اوغوز :0«داغ خان
 .شدتوصیف میسمبل ترکان سرزمین او سه پرنده بود. ظواهر طبیعی گرفته 

 .نمودنداجرا میقربانی  با این ترکان آیین مشترکها تائونیست

 بودها ز،خدای فراوانی و بیشهبا پاهای ب ، خداییخدای سپومری  :راکاد. 
 و گیاهان هوا ،او را خدای توفانها هوری .باشپپپدمی در معنی بز نرنیز ام او ن

او را ها هیتی ،بود1«دات تاس»یا  0«شپپپانداش»نام دیگرش،  .دانسپپپتنپد می
 .نامیدندمی 6«تارکین»

 «که بر  ،و خشکی، خدای یاقوتمیان آب  ،گونهخداروحی  :3«دمیر خان
 .منزل داشت هاکوه قلل

 «از  و شپپخصپپیت او هم خدایی بود که نام ،انخاوغوزپسپپر  :3«دنیز خان
یف توصشاهین  یسپمبل ترکان سپرزمین او پرنده   .ظواهر طبیعی گرفته بود

 هم در خویشاوندی این ترکان بودند.ها تائوئیست شد.می

 «که  خدای سپپپومری، از خدایان کهن ترکان بود :66«کالی»یا  65«دوی
 .را پذیرفتند اوهندیان نیز  زمانی بعد

 یکی از خدایان اتی بود. او :دینگیر 

 اِآ کدیانااو را سپپپومریان انکی و  ،خدای سپپپومری :یا انکی و یا آنک اِآ 
او  .مواد بود ی، طال، نقره و همهتوفان، هاآبدریاها، او خپدای   .نپامیپدنپد   می

. او خدای دانش کردمی، گیاهان و حتی عقل و منطق را نیز خدایی هاسپپنگ
رفی مع اِآ پسر یزنردوک بزرگ در اساطیر بابل، م .، دختر او بودانااینالهه بود. 

                                                                                                    
1. Cigi 
2. Civi 
3. Golpon Ata 
4. Dağ han 
5. Şandaş 
6. Dattas 

7. Tarkin 
8. Demir han 
9. Deniz han 
10. Devi 
11. Kali 
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 حاکم جهان زیرین هم بود. اِآ. در حمایت او بودند 6«آشیپو» یاجنه .شودمی
خبرهایی از آینده رسپپیدند و به مقام پیشپپگویی می دیدند،میرا  اِآآنان که 
را  هاانسپپپانو  کردمیرا تعبیر  هاخواباو خدایی بود که  .ندکردمیدریپافت  

 بینیروشپپپنخپدایی که پادشپپپاهان را عقل و   .آموخپت می هنرهپای متنوع 
شد، چرا که می نیمی ماهی و نیمی بز تصویر اِآ ،سومری هنردر  .بخشپید می
 .ست هم در آب و هم در خشکی زندگی کندتوانمیاو 

شید بخ روحرا او لین گ روح وتن بی .آفرید اِآانسان نخستین را  هادر افسانه
توفان  یواقعهنژاد انسپپان را از هم او بود که  رو این از .پدید آوردو انسپپان را 

 .دخبرداد و حفظ نمو
 «خدای هوا و جنگ  انلیل ،سپپپومریاز خدایان بزرگ  :نلیلیا ا 0«لیلاِل
ی قلپپهبر  .کردمیرا نیز خپپدایی  هپپاآباو بپپاران، توفپان، برف و بوران و   .بود
خدای روی زمین بود،  ترپیشاو  .پیمودمی ره دگردبا با منزل داشت و هاکوه
 ،کلنگ مقدس بوداو با  .خدایان شپپد بزرگو  تصپپاحب کرد آنو را مقامپس 

 ناکخشم انسان از اوی توفان در افسانه .جدا کرد آسمانزمین را از آلتی که 
 دشها معرفی میبخش انسانطالع انلیل .گناه مردمان گذشپت اما بعد از  ،بود
 .رسیدندسلطانی میسالطین از کرم او به  و

شد و می تصویر دارشاخل با ریش انبوه و تاج انلیتندیس  سومریدر معابد 
 انلیلای در پژوهش اسپپپطوره .بود حاضپپپر لیباروری نین یدر کنپار او الهه 

یز و ن آلتای اؤلگنو ها تورکگوک «اوگانِ»شپخصیتی در تشابه با  سپومریان  
 .داشتها یاقوت وتویونِاول

 ،9«زو» هاینام به ،گونهسپپپه دیو بزرگ خدادر انجپام به دسپپپت   انلیپل 
 به یاری پسرش جان دوباره اما، شودکشپته می  0«مشپاررو ان»و  0«آسپاکهو »
 گیرد.می
 آور، خدای نیسپپتی. زو و مرگ ، دیو بزرگخدای سپپومری :مشپپارروان

ه بانلیل را او  .شوداز او یاد می شالی -داستان انوما درند. بودآساکهو یاران او 

                                                                                                    
1. Aşipu 
2. Ellil 
3. Zu 

4. Asakhu 
5. Enmeşarru 
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 .به قتل رساندیاری دو دیو 

 «این خدا در  ،از خدایان جنگ سپپپومری : 0«اورتا -این»یا  6«اورتا -ان
 .شدمی گیرسو خوانده -به نام نین «الگاش»

 این  .ماه بود اوسپپپمبل  ،از خدایان بزرگ سپپپومری :نار -زو یا نان -ان
سامیان  .داشت اوصپافی نزدیک به هم  ،آتا، خدای آلتایآی با سپومری خدای 

 .او منزل در شهر اور داشت .خواندندمی کاشکو او را هارا سین و هیتی او

 ییخدانگهبان زمان بود و حساب سال و ماه سالطین را داشت.  :زو -ان 
اینانا دختر او گاه الهه  .گذرانیدمی گارروز و فغانکه با اشپپک چشپپم و فریاد  

زو،  -نام دیگر ان .ستدوزخ ارشکیگال نیز خواهر او یالهه .دوشمی محسپوب 
 .بودنار  -نان

 « انسپپپاننیپک خدایان را به   فتپار کپه ر  ،از خپدایپان آلتپای    :9«اردنپای 
 .آموختمی

  او در جهان زیرین .بود خان -قاراپسپپپر  ،خپدای آلتپای   :خپان  ارلیپک 
 خویش سپپیاهنور با  بود کهخورشپپیدی سپپیاه  خالق  آنجادر  سپپت وزیمی

خان در جهان زیرین  ارلیک .دبردر ظلمات فرو میخورشپپید، جهان زیرین را 
 سیمینتختی  شبر در سپرای  .بامش از آهن و اجاقش از گل داشپت، قصپری  

محافظ را شپمشیری از آهن سبز و سپری ساخته شده از آهن صاف   او و بود
 .ح ور داشتندرام شده در اطاعت او  بزرگ ه گاو نرنُ ند وبود

چشمان و  .دنمایمیانگیز چون پیرمردی دهشت در تصاویرخان  ارلیکگاه 
یش هالرسپپیده، سپپبی ش تا زانواندارشپپاخابروانش چون زغال سپپیاه، ریش 

به مانند پتک و  اشچانهه، از بناگوش در رفتگراز وحشپپپی  هایدنپدان چون 
ی درختان چون ریشپپه و به هم پیچیدهبلند گیسپپوانش قیرین یش هاشپپاخ

 کهنسال است.
 :خوانیممی شامانی هیادعدر 
 است. بسترش از پوست سگ آبی سیاهو اه سوارش اسب نر سی»

 .کمرش را هیچ کمربندی نرسد

                                                                                                    
1. En- urta 
2. In- urta 

3. Erdenay 
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 .استریش سبیل و سیاهیش یک وجب، سیاههاپلک
 .استمردگان  یجمجمهاو  مبا اوست، جابزرگ قدرت مردان 

ر پشپتش از آهن صاف، افسا  یهااسپتخوان ، سپبزرنگ  آهنشپمشپیرش از   
 .«سیاه ستیمار اشتازیانهاز ابریشم سیاه و  اسبش
در اطاعت او  0ها«کراوت» ،6ها«کارازوت» ،هاارواح پلید، کورموس یهمپه 
 .ددارنیز دختر  دوپسر و  پنجاو  . گفته شده است کهباشند

. جهان زیرین بر نه طبقه اسپپتوار اسپپت وخان، جهان زیرین  ارلیکجهان 
در  و پلیدسپپت که نماد پنداریسپپت خدایی همهر یک از این طبقات  حاکم

در هراس باشند و به آن  ارلیکاز خشپم   هاانسپان  .اسپت  خان ارلیکاطاعت 
 رنگخاکسپپپتریاز میان قربانیان اسپپپب  .سپپپبب آیین قربانی به جای آرند

 نقصیب بایستیمی شپده حیوان ذبحپوسپت  در آیین قربانی  .باشپد  ترمقبول
د و پوستش چون خیک وو پاهای حیوان بریده نشپ  سپر  چنانچه، کنده شپود 
 بسپپته به طنابی سپپیاه و سپپپید در قربانگاه نصپپب   ارلیکسپپهم  .بیرون آید

 .است ازآن اطرافیان هاگوشتباقی  وگردد می
ی استخواند یا از خون قربانی به اطراف پاشپیده شپو   ایقطرهنباید آیین در 

 ست.ستییشامانباورهای امروزی نیز میراث آیین قربانی  .از او شکسته شود
 :شده استگونه نیز توصیف در نگاهی دیگر این ارلیک

پس از خویش  هایانسانبر روی زمین، انسان نخستین،  هاانسانبا ازدیاد »
به جهان  او را خشم گرفت و خان -قارا .را گمراهی، زشپتی و نابودی خواست 

 «.خان نهاد ارلیک شنام و زیرین تبعید کرد

 «خدایان او را  ،سپپومریخدای آتش و عدالت  :0«گیرسپپو»یا  9«لیگیبی
اعمال و  هموست که رفتار وراست از ناراست اعطاء کردند.  تشخیصقدرت 
 را در رسیدن به اهدافشان ناکام گاه ایشانسپنجد و  می را هاانسپان پیمان 
 .گذاردمی

 بر در سپپپرای خدای بزرگ آنو  دوموزی واو  ،سپپپومریخدای  :زیداگی
 .هبانی دارندانگ یوظیفه

                                                                                                    
1. Karazot 
2. Ot ker 

3. Gibili 
4. Girsu 
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 «خدای بزرگ و معتمد  و سپپفیر سپپاناو خبر ،سپپومریخدای  :6«گوغا
 است.آنشهار  آسمان
 «سپپپمبل ترکان خدایی از طبیعت که پسپپپر اوغوزخان،  :0«گوک خان

 است.سرزمین او شاهین 
 « او در جپایگپاه اولو   ،هپا تورکگوک خپدای  ترینبزرگ :9«گوک تپانری 

د. این خدا تختی زرین و، خدای ترکان آلتای باؤلگنو ها یاقوتخدای  ،تویون
 د.وب ی گناهکارانمکافات و جزا اششت و وظیفهدا آسمانبر 

 « گروه خپدایپان کهن ترکان بود، بعدها این خدا در   از او :0«دواتپا گرامپا 
 .جای گرفتهم اساطیر هند 

 «گاو  آنان .نر باشپپد ان اتی به معنی گاوبگود در ز ،هاخدای اتی :0«گود
 د.شمی معرفیاین نام  بهنر مقدسی داشتند که 

 «د.وترکان باز خدایان آغازین  ،سومریخدای  :1«گوداتو 

 «دوب یانخدا ترینبزرگدر معنی  ،سومریخدای  :6«گودآ. 

 « سپپپمبل ترکان ، خدایی از طبیعت که خانپسپپپر اوغوز : 3«گون خپان
 د.وشاهین بهم سرزمین او 

 «دبواز خدایان قهار و شر او  ،خدای اورارتو :3«هالدی. 

 «دوب سومریخدای گیاهان او  :65«هالکی. 

 «خدایان آغازین است او در گروه ،خدای هوری :66«نیهامان. 

 « خدای توفان طاعتخدای کوچکی در ا ،سپپپومریخدای  : 60«هپانیش 
 بود.

 «است هیتیاز خدایان محافظ  :69«لیاستالهاپان. 

 «دواز خدایان محافظ ب ،هیتیخدای  :60«هارزیش. 

                                                                                                    
1. Goğa 
2. Gok han 
3. Gok tanri 
4. Gramadevata 
5. Gud 
6. Gudatu 
7. Gudea 

8. Gun han 
9. Haldi 
10. Halki 
11. Hamanni 
12. Haniş 
13. Hapantalliyas 
14. Harziş 
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 « و همچنین محافظوبابیمپاری  خپدای   ،هیتیخپدای   :6«هپاشپپپاملی ، 
 .دبوگرفتاران 

 «است هیتیاز خدایان  :0«نیلهاشه. 

 «است عیالمیخدایان  ترینبزرگاز  :9«هوبان. 

 «است عیالمیاز خدایان  :0«هوربی. 

 «است عیالمیاز خدایان  :0«هوتران. 

 «خداییاز خدایانی است در مقام دوم  ،خدای اورارتو :1«نییایهوتو. 

 «آنواسپپپت که در اطاعت  سپپپومریچندی از خدایان  :هپا 6«گیگیای 
در نظر سومریان  .است آنوآنان اطاعت از اوامر  یوظیفه .دنخدای بزرگ باشپ 

یز انیان ندکل سپتارگان سمبل این خدایانند.  .سپت واالاین خدایان را اهمیتی 
 .این خدایان را پذیرفتند

 «با این واژه به  .ستاین واژه اشپارتی به نام خدا  ،سپومری خدای  :3«ایلو
 .شدمیکنایه نام خداوند برده 

 استاورتا  -نهمان اِاو  ،سومریخدای  :اورتا -این. 

 «دبو های سرزمیناو خدا ،هاگؤک تورکخدای  :3«ایر. 

 «را جنگ و  هاانسپپانکه  ،خدایی اسپپت شپپر  ،خدای سپپومری :65«ایرا
 .آوردمیبیماری 

 «استهمان نرگال  ،سومریخدای  :66«ایراگال. 

 «از  کوماربی یافسپپانهکه در  هیتی -: از خدایان سپپومرها60«ایرشپپیررا
 .ندوشخدایی توصیف میاین خدایان در مقام دوم  .شودمیان یاد ایش

 آشپپور و بابل به نام  ، این خدا در نزد عیالم،هاخدای توفان اتی :ایسپپکور
 .گویند ، دات تاشهاو هوری 69«تشوب»، هاهیتیاو را  .آدات مشهور است

 «ی استداز خدایان اک :60«ایش مکارالی. 

                                                                                                    
1. Hasameli 
2. Hasenil 
3. Huban 
4. Hurbi 
5. Hutran 
6. Hutuini 
7. İgigi 

8. İlu 
9. İr 
10. İra 
11. İragal 
12. İrşirra 
13. Teşup 
14. İşmekarali 
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 «که در بع پپی از طوایف تورک نیز شپپناخته  ،از خدایان مغول :6«ایتوغا
 .شده بود

 «او خدای پرورش و تربیت بود ،عیالماز خدایان بزرگ  :0«کابریدس. 

 «بود هااسب، او محافظ هاقرقیزخدای  :9«کامباراتا. 

 « را  هاانساناو نیکی را دوسپت داشت و   ،سپومری خدای  :0«کامروشپاپا
 .کردمییاری 

 «بود عیالمیکی از خدایان او  :0«کارسا. 

 خدای  ،1خدای سومر و سین ،زو -او در جایگاه ان ،خدای هیتی :کاشکو
 .دشمعرفی میاو خدای ماه  .سامیان بود

 «بودها یاقوتاز خدایان بزرگ  :6«کایادان. 

 « پیش از  .خدایان بودبزرگ خدای آلتای، او جد  :خپان یپا قپارا   3«قپایرا
 که .گونهخداخانی  .تنها او بود و آفرینش جهان، همه جا را آب فراگرفته بود

و صدایی از تاریکی ا .دانست چه کند و چه بیافریند و از تنهایی به سپتوه آمد 
پدید  3«آق آنا» هاآبدر میان  .را در نظر دارد بر زبپان آورد  آنچپه  :را گفپت 

خشکی،  میاندر  خان -قارا .هستی را آفرید با الهام از او همه خان -قارا .آمد
این  .انسپپانی آفریده شپپد شپپاخهبه زیر هر  و آفرید شپپاخه 3درخت کاجی با 

 بهسپپه پسپپر  خان -قارا ،شپپاماندر باور  .، اجداد همه آدمیان بودندهاانسپپان
 .، کیزاگان و مرگن داشتاؤلگن هاینام

 :خوانیممی شاماندر ادعیه 
 «.کردار بودندآنان ارواحی نیک .بودند اؤلگنکیزاگان و مرگن در اطاعت »

 «یدر افسپپانه گونهخداهیتی، از قهرمانان  -خدای سپپومر :65«زال -کا 
 .است کوماربی

 «خواندندمیرا به این نام  اؤلگنگاه ، هاآلتایخدای  :66«کرگیدای. 

                                                                                                    
1. İtoğa 
2. kabrides 
3. kambarata 
4. Kamruşapa 
5. Karsa 
6. Sin 

7. Kayadan  
8. Kayra 
9. Ak ana 
10. Ka- zal 
11. Kergiday 
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 «او همسپپپر الهپپه  .بود عیالمیخپپدایپپان  ترینبزرگاز  : 6«کوهوم بپپان
 .بود 0«کریشنا»

 «بود عیالمیاز خدایان  :9«آربوداککین. 

 «بود عیالمییکی از خدایان  :0«کیرساماس. 

 «زبپان مغولی در معنی   در اسپپپت وبپه معنی خپدای بزرگ    :0«کودای
 .سوم دارد آسماناو منزل بر  .است آمده خدای برتر

 تشوب پسر اوست ،سومریخدایان  ترینبزرگاز  :کوماربی. 

 «استها 6«لووی»خدای توفان  :1«کوسوک. 

 «است. اِآاو پسر  ،اتی -از خدایان به نام عیالم :3«الگامال 

 «از او یاد  کوماربی یکه در افسپپانه اسپپت یآسپپماناز خدایان  :3«الما
 .رسدمی آسمانهیتی به پادشاهی  -این خدای سومر .شودمی

 «در گروه این خدا زمانی بعد  ،سومریاز خدایان بزرگ  :65«لیرگال نارادا
 .قرار گرفت هم بابلیخدایان 

 «شناخته ی تورک هاسرزمیناز در برخی این خدا خدای اتی،  :66«لوگال
 .دشتوصیف میمعنی پادشاه، حاکم و خدا در . او ه بودشد

 «او  .شپناخته شد ها بابلیبعدها توسپط   ،سپومری خدای  :60«لوگال باندا
 .نیز بود «گیلگمیش»محافظ 

 «یهاکوه جایگاهرا که در  انلیلگاه ، سپپومریخدای  :69«لوگال کورکورا 
 خواندند.می (سرزمین کجاست؟)بود، به این عنوان، در معنی عظیم 

 «بود هااسباو محافظ  ،هایاقوتخدای  :60«الککیماگان سیل. 

 «که در جهان  ،گونهخدا، او حکیمی اسپپت هایاقوتخدای  :60«ماالهای
 .دهدمی گناهکار را ترتیب هایانسانزیرین مجازات 

                                                                                                    
1. Kuhumban 
2. Krişna 
3. Kindakarbu 
4. Kirsamas 
5. Kuday 
6. Kusuk 
7. Luvi 
8. Lagamal 

9. Lama 
10. Lirgal narada 
11. Lugal 
12. Lugal banda 
13. Lugal kurkura 
14. Mgan Silkilak 
15. Malahay 
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 «خدای دوزخ عیالمیان بود. :6«یوسمان 

 اؤلگنو برادر  قاراخاناز دیدگاهی او پسر  ،آلتایاز خدایان بزرگ  :نمرگ 
 .شودمعرفی می

 «شودمیاز او یاد  کوماربی یدر افسانه، سومریاز خدایان  :0«مینکی. 

 «ود.درماندگان ب وفقیران حافظ او  ،آلتایخدای  :9«موجرا 

 «ی شور هابسمبل آ ،یاماتتاز هستی آغازین  ،خدای سومری :«موموم
بسیاری از خدایان از او  .موم مو پدید آمد ،شیرین هایآبسمبل  سپو  -آپو 

 پذیرفتند. هم او راها سومریان بابلی ازبعد  .به وجود آمدند

 «برکت و فرخندگی بود. ،خدای سعادتاو  ،سومریخدای  :0«موت 

 «بود. سومریو علم  کتابتاو خدای  ،از خدایان قهرمان اتی :0«نابو 

 « بود عیالمیخدای خورشید، نور و عدالت  :1«هونتناه. 

 «بود خدایی در مقام دوم او ،از خدایان اورارتو :6«ناالاینی. 

 بود سومری -عیالمیاز خدایان  :زو -نار یا ان -نان. 

 «بود عیالمییکی از خدایان  :3«پیرنا»یا  3«ناپیرتو. 

 «بود عیالمییکی از خدایان  :65«ناپ سا. 

 «بود عیالمیاز خدایان بزرگ  :66«ناروتی. 

  خدای دوزخ و جهان تاریکی و  ،خدای سپپپومری :60«ایرگال»یا  نرگپال
بسپپیار خشپپم  بود. در توفان عظیم -ارشپپکیگال-ی دوزخشپپوهر الهه ،ظلمات

 یمنزل نرگال در محاصره .کندبررا از زمین  69«ناپیشتیمااوت» نمود و کشتیِ
 آنجادر  .ارواح خبیپث بپه پاسپپپبانی بودند   هپا دیوار و بپاالی  هفپت دیوار بود 

و گرد و  آلودگلغذای ایشان آب و  یده بودندالبسپه بالدار پوشپ  ها 60«نوادیم»
 بود.خاک 

                                                                                                    
1. Manyos 
2. Minki 
3. Mucera 
4. Mut 
5. Nabu 
6. Nahhunt 
7. Nalaini 

8. Napirtu 
9. Napir 
10. Napsa 
11. Naruti 
12. Iregal  
13. Utanapiştim 
14. Edimnu 
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 «ستهااز خدایان توفان اتی :6«نریک. 

 یای از ناحیهگوشهدر  ،گیرسوشهر ، خدای سومریخدای  :نین گیرسو 
 .است -انلیلاولین فرزند  -0«اوراس -نین» هماناو  افسانهبه استناد  ،الگاش

و شپپیر  سپپر با ،دسپپت راسپپت  و گرزی در عقاب ایهبالخدایی جنگجو با 
 بسته به چارپایانی یاارابه بر سر اوست، سوار بر دارشاختاجی  .است درازیشر

نام  و دشپمنانش به گرز کشته شوند  .در گردش اسپت  بر روی زمینوحشپی  
 در .خواندندمی 0«این شپپوشپپیناک»او را عیالمیان  .اسپپت 9«بو»همسپپرش 

 .شدتوصیف می 6«اوراش» به نام 1«دیل پات»و  0«زاب با»، «کیش» مداین
 منزل در  هر چنداو  ،از خدایان جهان زیرین در سپپومر :گیش زیدا -نین

 !بخشپپپدمی حیات را رفاه و مردمانچون خورشپپپید اما جهان تاریکی دارد، 
میان  هاآیینهرچه بهتر  برگزاریبرای  .سپپپتمارهاخدای آب، سپپپالمتی و 

که در آن زمان  شپپپودمیو خپدایان، گهگاه بر روی زمین ظاهر   هپا انسپپپان
 کند.می اژدهایی او یاری

 آشوریان نیز این خدا ، خدای ستارگان چرخانسپومری خدای  :نی نیپ ،
 .کردندمیرا به بزرگی یاد 

 «است عیالمییکی از خدایان  :3«کاراکنین. 

 «اکدی بودی از خدایان شناخته شده :3«مارکینین. 

 خدای  در مقام بعدزمانی  ،انلیلخدای سپپپومری، پسپپپر  :اوراش -نین
در افسپپانه آمده  .شپپدمی او با سپپمبل آفتاب بهاری معرفی .برآمدخورشپپید 

را بر دست  انلیلکه جسد پدرش  هایی رفتدیو اوراش به سمت -نین ،اسپت 
 دراو دیوان را  .گرفتبکرد و انتقام پدرش  حالیشپپپانپرآنپان را   .داشپپپتنپد 

 -نینگاه این خدا را  !را به حیات باز آورد پدر پس کرد وبپه زنجیر   اشارابپه 
 .خوانندمی اورتا -نین ، گاهگیرسو

                                                                                                    
1. Nerik 
2. Nin- uras 
3. Bo 
4. In- şuşinak 
5. Zabba 

6. Dilpat 
7. Uraş 
8. Ninkarak 
9. Nin-marki 
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 «در داسپپتان  .بود آنو، او پسپپر خدای بزرگ سپپومریخدای  :«مونودیم
 :خوانیممی شالی -انوما

 !«هیئت خویش زائیدمو را در آنو، نودیم -خدا» 

 «روح  .خواندندمی به این نام عموماًخدایان را  آلتایی هاشپپامان :6«اوبا
 .شدخوانده می خدایان نیز اوبا بود. گاه منزلمحافظ روستا 

 « و ، خدای آتش بود هایسپپپتشپپپامان ، در نظرآلتایخپدای   :0«اودینپه
 .و تبار نیز بود او محافظ ایلشد. می معرفی هاانسانسعادت و رفاه  سازسبب

 «سپپمبل این خدا درخت کاج هاتورکخدای گوک ترینبزرگ :9«اوغان ،
 اؤلگنها آلتایتویون و اولو این خدا را هپا  یپاقوت  ،بود زمین میپان در  بزرگ
 .شدتوصیف می سومریخدای  انلیل مقامخواندند. او در می

 «که در میان آب  ،گونهخدا بود ، او روحیهایاقوتخدای  :0«خان اوکتو
 .شتدا هاکوه لبر قل جایگاه زیست و گاهمیو خشکی 

 «استها اویغور خدای 1«تنگره خاقان»همان  :0«اونگول. 

 «استها یاقوت یاز خدایان بزرگ و آفریننده :6«گایاوران. 

 «ی حکیم و آفرینده او ،هپا تورکخپدای گوک  ترینبزرگ : 3«اوزه گوک
 .ستهمه هستی

 «است 65«هخان تنگر»بزرگ خدایان  او همان :3«اوزن خان. 

 «از خدایان عیالمی است. :66«ین تینرینپا 

 «هاخانهمحافظ  و او خدای مارها ،سومریاز خدایان  :60«کالسپوک پاپ 
 .استاز ارواح پلید  هاانسانو 

 «است هیتییکی از خدایان  :69«پیوا. 

  هاستو شبان هارمهاو محافظ  ،خدای رفاه و برکت سپومری  :پوسپهان. 
 .پذیرفتندهم ها هندیها را بعد این خدای ترکان

                                                                                                    
1. Oba 
2. Odine 
3. Oğan 
4. Okto han 
5. Ongol 
6. Tengere Kaan 
7. Orangay 

8. Oze Gok 
9. Ozen Han 
10. Han tengere 
11. Panin tinri 
12. Papsukkal 
13. Piva 
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 آدات باشدهمان خدای سومری، او  :مانرام. 

 نام  و را پذیرفتند او همهندیان ها بعپد  ،از خپدایپان کهن ترکپان    :رودرا
د و کنمی را نیکی هاانسانسپت با وظایف بسپیار،   او خدایی .چیوا بر او نهادند

با ! نیز با اوسپپپت حشدیگری از خیانت و تو یاما چهره ،مقتدر و زیباسپپپت
او باشپپند به  دشپپمنیو آنان را که در  آیدمیهمراهان خویش بر زمین فرود 

آنان که او را موافق آیند، شپپادی و راحتی و بر  .خواهدمیتیرهایش کشپپته 
و  هاکوه، هاتوفانرا رود .ست که هزار نوع درمان با اوستاو حکیمی .عطا کند
 .کندمی خدایی همرا  هاجنگل
 «که در جهان  ،گونهخداسپپپت ، او حکیمیهایاقوتخدای  :6«سپپپابیرای

 .دهدمی گناهکار را ترتیب هایانسانزیرین مجازات 
 «گفته شده است که ، هاتورکخدای گوک :خان 9«قارا»یا  خان0«ساری

)خدای  خانیزیل ق )خدای سپپپید(، خدای بزرگ را چهار پسپپر بود، آق خان،
، یشپپیل )خدای سپپیاه یا بزرگ( قاراخانیا  )خدای زرد( سپپاری خان، طالیی(
ار جهت چه ناآن های نمادین بودند.ایشان خدایان با رنگ )خدای سبز(؛ خان

 یدر اداره «خوک»با سمبل  «ایل خوک» .ندکردمیسپرزمین ترکان را اداره  
نوزاد یک  ساری خانفصل زمستان به نام  میانهر سال در  .بود سپاری خان 
 .شدمی خوک قربانی

 «ا نام دیگر خدای بزرگ کلدانیان، این خدسپپومریخدای  :0«سپپار رو، 
 .استردوک م

 «ستهااتی خدای توفان :0«پوناسساس. 

 «ستخداییکه در مقام دوم  ،توراز خدایان اورا :1«توسبی. 

 یکی از خدایان هیتی است :سالرتیس. 

  او قرار گرفت.  مه سامیکه در گروه خدایان  ،خدای ماه سومری :سپین
 .کردمیرا کنترل  هاانسانگیری میزان و اندازه

                                                                                                    
1. Sabiray 
2. Sari 
3. Kara 

4. Saaru 
5. Saspunas 
6. Sebitu 
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 «آمده ها خدای اویغوربه عنوان تنگره خاقان داسپپپتان در  :6«سپپپوترول
 .است

 «ستا آلتایخدای آب  :0«یسیسوی. 

 «شپپیری بر ت ئیدر ه ،0«تامارمارا»خدای اتی، خدای رود  :9«سپپولیکاته
شمشیری از نقره و در دست چپ  شدسپت راست  که در آشپیان دارد. درخت 

 .نهاده شده است انسانی او جمجمه

 «استدر معنی خدا  سومریی واژه :0«سوما. 

 «تویون است ، نام دیگر اولوهایاقوتخدای بزرگ  :1«اهنگاتوسوس. 

  نامبار را به این باب گاه هپا عرب ،خپدای آفتپاب سپپپومری   :شپپپامپاش 
 .اوست نمادار دقرص بال .خواندندمی

 استهمان دات تاش  :شانداش. 

 «است عیالمیاز خدایان  :6«شاپاک. 

 «است 3«اماوم»، خدای سرسبزی سرزمین سومریخدای  :3«شارا. 

 «از خدایان بزرگ هوری است :65«شاروم ما. 

 «خدای آفتاب هوری است :66«هشیمگ. 

 «پذیرفته  همها این خدا را بابلی ،سپپومری خدای توفان :60«التشپپول
 .بودند

 « این خدا را ها بعد .بود انسومریو فرزندان  هارمهخدای  :69«شپوموکان
 .پذیرفتند همها بابلی

 «از او یاد  کوماربی یافسپپانهکه در  ،هیتی -سپپومرخدای  :60«تیتاکی
 .استشده

                                                                                                    
1. Sotrol 
2. Suiyesi 
3. Sulikatte 
4. Tamarmara 
5. Suma 
6. Sustuganah 
7. Şapak 

8. Şara 
9. Umma 
10. Şarrumma 
11. Şimege 
12. Şullat 
13. Şumukan 
14. Takiti 
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 « در میان آب و  گونهخدا، روحی اسپپپت هایاقوتخدای  :6«تپاالی خان
 .دارد هاکوهاو منزل بر قلل  .خشکی

 «است سومریو سرنوشت ها ، خدای غله0«تتاش گاشی. 

 «خدایان  ترینبزرگاو از  ،سپپپومریخدای کشپپپت و زراعت  :9«تارهان
 .است

 « خدای توفان -او در جایگاه تشپپپوب ،از خپدایان لووی  :0«تپارهون زا- 
 .است

 «که در جهان زیرین  گونهخداست حکیمی، او هایاقوتخدای  :0«التاری
 .کندمی گناهکار را مجازات هایانسان

 « خدای  .نا اسپپپتآفتاب آرین ی، او پسپپپر الهههیتیخدای  :1«پینوتلپه
گیاهان خشپپپکیده  ،رودمیدر زمسپپپتان به زیرزمین چون  .فراوانی و گیاهان

زمین  از زیر بهارفصپپپل در آغاز چون بندد و میو برکت رخت بر شپپپوندمی
و همه  شپپودمیبرکت حاصپپل  و گیرندمی گیاهان حیات تازهآید، میبیرون 

پینو پسپپپر خدای بزرگ توفان از دیدگاهی تله .گیردمیدوباره  هسپپپتی جان
 .است

 «است عیالمییکی از خدایان  :6«تمتی. 

   بزرگ خدایی که  ،هاآلتای اؤلگنیغور، همپان  وخپدای ا  :تنگره خپاقپان
 .منزل دارد هاآسمانباالترین جایگاه  بر .جهان است یکنندهادارهو  آفریننده

او را دو  .در اطاعت او هسپپتند و تر دارندخدایان دیگر منزل در طبقات پایین
 .دباش 3«رولسول»و در چپ او  در راست او اونگول .است همراه از خدایان

 :در دیوان لغات الترک آمده است
به  آنچهآنان  .را تنگری خوانند آسپپپمانزمین فرو روند  درکپافرانی کپه   »

 این از ؛به این نام خوانند ،رخت بزرگدچشم تعالی بینند، چون کوه بزرگ یا 
 «.گویند 3«گنتنگری»را نیز خود آنان را سجده کنند و حتی عالمان  رو

                                                                                                    
1. Talay han 
2. Taşgaşit 
3. Tarhan 
4. Tarhunza 
5. Tarila 

6. Telepinu 
7. Temti 
8. Solrol 
9. Tengerigen 
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 ح ور دارد همها اورارتو انخدای در گروهاو  ،هیتی خدای بزرگ :تشوب. 
 پدر خوانند.می مانرام سپپومریان آدات، عیالمیان ایسپپکور،ها اتیتشپپوب را 
به در تصاویر  تشوباست.  هوری ایواژه تشوب ی است.ربکوما همان تشپوب 

دارد. تشپپوب شپپوهر تبر و به کمر شپپمشپپیر دیگر دسپپتی نور و به دسپپتی 
 شود.و خدایان طوفان نیز معرفی می 6«هپات»

 «باشد «روسکتا»خدایان  ترینبزرگاز  :0«یاتین. 

 «از خدایان قهار و شر اورارتو است :9«یاستیری. 

 «است عیالمیاز خدایان  :0«تیرس. 

 «برق ترکان شمالی است. خدای رعد و :0«تور 

 «هایانسپپپانکپه در جهان زیرین مجازات   خپدا گونپه  حکیمی  :1«تویر 
 .استها یاقوتدهد. از خدایان می گناهکار را ترتیب

 «استها کوه ت و مالک همهئیدر ه، خداییآلتایخدای  :6«یسیتوای. 

 «ست.خدایی از خدایانی در مقام دوم ،خدای اورارتو :3«تورانی   

 «است. سومریخدای توفان  :3«وتورک 

 «استها کاتروساز خدایان مقتدر  :65«تورموش. 

 «اژدهایی وحشتناک  که خداگونه ، او قهرمانیهاآلتایخدای  :66«تورون
 بود، نابود کرد. ویرانی جهان یرا که در اندیشه 60«آنداالموش»به نام 

 «است. عیالمیاز خدایان  :60«هودوران»یا  69«اودوران 

 «از او یاد  شامان ی، در ادعیههاآلتایخدای  :61«توگوس»یا  60«اوگوس
 از او به وجود آمده است! قاراخاندر باوری خدای آغازین  .شودمی

  سپپرنوشپپپت همه   ی کل کهدانا ،هایاقوتخدای  ترینبزرگ :تویوناولو
 هاگؤک تورک، انلیلاین خدای بزرگ را سومریان  .مخلوقات به دسپت اوست 

                                                                                                    
1. Hepat 
2. Tinya 
3. Tiriyas 
4. Tirs 
5. Tor 
6. Toyer 
7. Tuiyesi 
8. Turani 

9. Turko 
10. Turmuş 
11. Turun 
12. AndalamuŞ 
13. Uduran 
14. Huduran 
15. Ugus 
16. Tugus 
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همه از او در خدایی جنگجوسپپپت که  ند.دخوانمی اؤلگنها آلتپای  و اوغپان 
ین ترمقبول .رندوآمی از شپپپر او آیین قربانی به جا رهاییو برای انپد  هراس
اش اسپت با سر سیاه که بر پیشانی  ینزد او گوسپاله یا اسپب جوان   هم قربانی
 او خدای شادی هم توصیف شده است. بدرخشد. گونسپیدی ستاره یلکه

 «است. عیالمیاز خدایان  :6«یوپورکوپاک 

 گیرسپپو اسپپت که  -اورتا یا نین -نام دیگرش ان ،سپپومریخدای  :اوراش
 .کردند ءنام را به او اعطااین  0«پاتبیل»سومریان در شهر 

 سومری دیگرش در زبان نام ،خدای عدالت ،خدای آفتاب سپومری  :اوتو 
 ند.دخوانمیشاماش  نیز او راها بار است. عرب باب

 همه  یآفرینندهو کردار خدایی نیک ،قاراخانپسپپر  ،آلتایخدای  :اؤلگن
 ناؤلگشود. توصیف میه یا دو دختر پسر و نُ چهاربا این خدای بزرگ  .هستی

 و ، باالتر از مقام ماهآسپپپمانباالترین مقام  بر قاراخان بعد ازبپا همسپپپرش  
است  و درگاهی زرین تختآن مقام او را در  .خورشپید و ستارگان منزل دارد 

پنجم  تنها تا حجاب شپپپامانمردان  راه وصپپپال او نه حجاب اسپپپت و در و
 .عروج کنندند توانمی

 یشاناتر از پایین یمنزل دارند، در مرتبه اؤلگنپسران  ترپایین یمرتبهدر 
بهشت با نهرهای شیر و رسوالنی که  و -خانساری -9«سپوی الپ »نیز پسپر  

در  هم اؤلگندختران  .دارند ح ور ،آیندمیفرود  هاانسانخداوند بر  جانباز 
 .شوندمیمعرفی آتش  یمنزل دارند و پدید آورندهجهان زیرین 
 و اسپپپت کل او دانای .شپپپودمیی بسپپپیاری اجرا هاآیین اؤلگنبپه نپام   

 مهها آلتای تویون، اولوها یاقوت ،گوک تانری یا را اوگان اؤلگنها تورکگوک
 .خوانندمی 0«ایرگیدگِ»گاهی 
 .استیاد شپده  1«آیاز خان»و  0«آکایاز» به نام اؤلگن از شپامان ی ادعیهدر 

ها و حیوانات گویند او انسانمی .کمانرنگین خالق و ستهاآسپمان او خدای 
 فرمانروای ،گرم آشپپیانو  سپپرسپپبزی ییالق، آفریدگار  .آفریدابرو  و پلکرا 

                                                                                                    
1. Upurkupak 
2. Bilpat 
3. Suylap 

4. Gergiday 
5. Akayaz 
6. Ayaz kan 



 11 

با او قربانی  یهاآیین .اسپپتو رعد و برق  آسپپمانغرش  و خالقسپپتارگان 
اسب ، 0«غیپاریل»قربانی،  ینترمقبولاو را  .شودمیاجرا  6«اوستوگو»عنوان 

آیین قربانی هر سه، شش، نه و یا دوازده  .سپفید و یا سپه سپاله مادیان است   
آیین با ی اداره .شپپودمیسپپال یکبار در فصپپول بهار، تابسپپتان و پاییز اجرا  

 دعا اؤلگنل ابرای وصپپ شپپامان آیند،اسپپت و مردم چون گرد می شپپامان
 ند.خوامی

 ، تربیت نیک فرزندان وهاموفقیت شپکار، فراوانی شپیر گوسفندان و علوفه  
 .شودمیست که در ادعیه مطرح ییها، خواستههاانسانرفاه کل  در

در آتش کهن و پشتش در آتش نو  اشسینه ،شودمیاسب قربانی  که آنگاه
باور بر آن است که اگر دود آتش رو به سوی ، شودمی در برابر آفتاب سوزانده

 باال رود، قربانی پذیرفته شده است. آسمان
و  ودشمیمانده ضیافت برگزار های باقیبا گوشتسپوزی  بعد از آیین قربان

ده سوزانهم آالت آیین ابزاردر پایان  است. شامانآن زبهترین قسمت گوشت ا
 .شودمی

 و در  اسپپت، خدایی شپپر که او را هفت سپپر  هاآلتایخدای  :یال پاگان
آید، اوسپپپت که ماه را آنگاه که ماه گرفتگی پیش می .منزل دارد هاآسپپپمان

سپپتاند. دوباره ماه را از او باز می -اؤلگن -بلعیده اسپپت! آن زمان خدای بزرگ
 کند!هایی از ستارگانند که او بر زمین تف میها نیز تکهشهاب
 « یپاور جنگجویپان و محافظ   ، خپدای جنپگ و   هیتیخپدای   :9«یریپار
نند کاو را التماس  ،آنان که به بیماری وبا گرفتار آیند .ستبیماریها از انسان

 و آیین قربانی به جای آرند

  با  «ایل گوسفند» ،سران آق خاناز پ ،هاگؤک تورکخدای  :یشپیل خان
ای قربانی هر سال در آغاز فصل بهار به نام او بره .اوست یز در ادارهسپمبل بُ 

 .شودمی

 «سپپپمبل ترکان  ،خاناز پسپپپران اوغوز ،هاخدای اوغوز : 0«ییلدیز خان
 .است «خرگوش»سرزمین او 

                                                                                                    
1. Ustugu 
2. Parilgi  

3. Yarri 
4. Yildiz han 
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 «النهرینبیناز  او ،خدای توفان شهر کیش ،سپومری خدای  :6«زاب بابا 
 -نام دیگرش ان .دشپپشپپناخته  -خدای وبا -0«زاپ پانا»به نام  کرد و ظهور

 .است آمدهدر زبان هوری نام او آش تابی  .گیرسو است -اورتا یا نین

 «خدایان توفان ها هیتی ،خدای بزرگ توفان ،هیتیخدای  :9«زوناهازاس
و خدایان دیگر پسپپران او  شپپتند، اما او بزرگ خدایان توفان بودبسپپیاری دا

 .شدشناخته می 0«ساویزیپ پاالن»یا  0«نیسازالوای»به نام  ش. همسربودند

 که در هیئت  بوداو خدایی  ،خدای پرندگان و توفان ،سپپومریخدای  :زو
 .شدشناخته میدیو 

 از خدایان محافظ هیتی است. 1:زیت آریاس 

 

 زبانترکان و دیگر ملل التصاقی یهاالهه -11

 «است سومریگان از الهه :6«آل الت. 

 «  را بپه این نپپام  هپا الهپه برخی از  آنپان  ،هپپایپاقوت  یالهپه  :3«آمپاگپال 
 .خواندندمی

 «  او را به نام ها آلتای ،یاقوت -آلتایی محافظ هاالههاز  :3«گیلآنپامپای
 .ختندشنامی «آنا»

 «او همسر خدای بزرگ آنو است ،سومری یالهه :65«توآنا. 

   محافظ آتش نیز به  یخدا ،، محافظ گیاهانهایاقوت یالهپه  :آنپدارکپان
 .این نام است

 «است ایشتاراو ، نام دیگر سومری یالهه :66«تومآن. 

 «محافظ را او  .گرفت ایشتاراین الهه نام ها اکدی، بعد یالهه :60«نیآنون
 .شناختندمیشهر آغادا 

                                                                                                    
1. Zabbaba 
2. Zappana 
3. Zas Hazuna 
4. Zaluinisa 
5. Zippalanvisa 
6. Zitariyas 

7. Allat 
8. Amagal 
9. Anamaygil 
10. Anatu 
11. Antum 
12. Anunni 
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 معبد او در  .نام اصپپلی او مشپپخص نیسپپت ،هیتیالهه خورشپپید  :ناآرین
 وتوفان همسر خدای بزرگ  .نامی بر این الهه شپد ها بعد کهنا بود شپهر آرین 
 پادشاهان را تعیین معبدشکاهن اعظم  شد.بخش شپهر توصپیف می  سپامان 

او سه جفت اند که آورده بردند.نزد او میو آنان گزارش اعمالشپان را   ردکمی
 داشت!چشم 

 «است هیتیدریای  یالهه :6«آرونا. 

 این الهه، که آمده اسپپت  ایافسپپانهدر  ،سپپومری گانالههاز اولین  :آرورو
 .را پذیرفتند اوانیان نیز دکلها بعد .را آفرید آنوخدای بزرگ 

 است ایشتارهمان الهه  :آستارته. 

 ا ام؛ ستزیبایی ییونانی، الهه، او چون آفرودیت هایاقوت یالهه :زیتآی
هرگاه زنی در حال زایمان  .اسپپت پاکدامنینبوده و سپپمبل  روسپپپیچون او 

سه روز و سه  .شپتابد می نزد او طعامو ها گل و هازیت با پریان باغباشپد، آی 
از  ایقطرهزیت با خود آی .کندمی پرسپپتاریاو از ماند و می او در کنارشپپب 
ن با ایاو  چکاند،می به دهان کودک گیرد وبهشتی به کام میشپیر  ی دریاچه

ان با پری آی زیتکند. پس از تولد، و تقدیس می بخشدمی کار کودک را روح
 .رودمیبر بسته،  رخت

 ؛به هنگام زایمان دریابد را وفادار باشند،شپوهرانشپان   که زنانی را  آی زیت
آیین قربانی به جای آرند در  یا التماس کنند را هر چند وفپا امپا زنپان بی  

 .کندمیتنها رها  مانحال زای
 .شودمیو زمستان اجرا  یی در تابستانهاآیین ،آی زیت برای

 :شودمی توصیفچنین  در کل او
، رفاه و فراوانیروحی مپادینپه، روح آفرینش،    0«سپپپیپت آی»زیپت یپا   آی

 کند،می چنان که نوزادان انسپپپانی و زنان را محافظتهماو  .سپپپتسپپپالمتی
او  چنین گویند کهمادینه را نیز مراقب اسپپپت.  اتنپ احیو و یحیوان نوزادان
 سازند.می 9«کوت» و آوری کردهجمع حیات رای پراکنده عناصر

                                                                                                    
1. Aruna  
2. Ayisit 

3. Kut 
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جنین در شکم مادر دمیده روح یا عنصپر مقدس حیات اسپت که به   کوت 
آبسپپتن همواره در حمایت این ارواح  زنان گیرد.می جان و چنین او شپپودمی

ی هاست. از این رو لمس کردن این پرندهسیتآییسمبل  قو یهباشپند، پرند 
 شود!  مقدس از تابوها شمرده می

با ی یهانامادیجهان باال در هیئت از ها سپپپیتی، آییاقوتدر بپاور ترکان  »
در های محافظ انسپپان سپپیتآی .آیندمیفرود افشپپان های سپپیمین و یالباله
نیز در حیوانات محافظ  یهاسپیت آییطلع خورشپید به روزهای تابسپتان و   م

 شوند.میمطلع خورشید به روزهای زمستان ظاهر 
زیر به سپازند و  می بت()نوعی ، 6«تان گارا» او،به نام  یاقوتدختران ترکان 

 دار شپپپدن او را دعازنپان نپازا برای بچپه    .نپد دارمیه اخواب خویش نگپ رخت
ی چادر و خانهخوانند. زنان آبستن نیز با نزدیک شدن زمان زایمان اطراف می

را مهربانی  گانهمسپپپایخویش و یوانات و نوزادان ح نمایندمی خود را پاکیزه
بر لب  تبسپپمرسپپد همه می زیتآی که آنگاهپس  دهند.می و طعام کنندمی
 )از کتاب شامانیزم اثر عبدالقادر اینان( «.نمایندمیو شادی  دارند
 «عیالمیان بیشتر خوانند، میبه این نام او را ها عرب ای کهالهه :1«آالتبا
زایندگی  یالههلیل  -نین. لیل -سپپپومریان نین فتند وگمی 1«بلیپت »او را 

 .توصیف شده است سومری
 یالهه او ،گیرسپپو -و همسپپر نین آنو ، دختر بزرگسپپومری یالهه :بو 

 یی کههامخز و خشدبمی بهبودی بیماران را ؛سپت سپالمتی و  برکت ،فراوانی
او هفت جفت دختر دوقلو  !کندمی ند را تیمارادهوارد آور هاانسپپانبر  خدایان
 5«گوال»، ها4«کاسپپپیت»کاراک و در زمان نین، زمان حمورابی ! او را بپه دارد
 خواندند.می
 «معرفی شده است آاِاو همسر  ،سومریی الهه :1«دام کینا. 
 «ست.هیتیی هاالههاز  :6«دات هیمای 

                                                                                                    
1. Tangara 
2. Baalat 
3. Belit 
4. Kasit 

5. Gula 
6. Damkina 
7. Dat Himay 
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 او  .اسپپت سپپومریجهان زیرین و دوزخ  یالهه :یا آل الت ارشپپکیگال
تصپپاحب برای  و جهان زیرین اسپپت.ها بزرگ خدای تاریکی همسپپر نرگال،

نام دیگر  .کندمی دوزخ حبس بهرا  و دوموزی شودمی ارترقیب ایش ،دوموزی
 است.آمده  6«الهآل»او 

 «گان نخستین است.از الهه ،سومری یالهه :0«غگاتوم تو 

 معرفی شده است همان بو :گوال. 

 «توصپپیف شپپده  کوماربیپسپپر خادم او  ،هیتی -سپپومر یالهه :9«گولش
 .است

 شپپشپپم و آسپپماندر  آتاآی ،پدربزرگ، نخسپپتین آلتای یالهه :گون آنا 
و آفتاب  یالههمنزل دارد. او هفتم  آسپپماندر  گون آنا ،نخسپپتین مادربزرگ

 حیات است.

 هوری است. او همسر خدای  -سپومر  گانالههاز بزرگ  :0«هبه»یا  هپات
 است. تشوبتوفان 

 «لگنؤاخدای بزرگ  جایگاهاو در  ،آلتایکهن  گانالههاز  :0«نسپپیلیای 
 باشد.

 «نیز به محبوبیت شناخته شده ها در نظر بابلی سپومر،  یالهه :1«ایم اینا
 .است

 «او نام دیگر  ،سپپپومریزایندگی و برکت  یالهه :یپا اینانا  6«نپه نپان این
 .استار تایش

 پنداری خدایان، دوران انسپپپان در عیالمی ایالهه :شپپپوشپپپیناک -این
 .توصیف شده است آسمانو زمین  یجهان هستی و الهه رآفریدگا

  «ی اقهرمان حماسه -گیلگمیش ، به روایتیسپومری  یالهه :3«راهاایش
 .تنداو را پذیرف همها بابلیها کند. بعدمی با او ازدواج -سومری

                                                                                                    
1. Allah 
2. Gatumtuğ 
3. Gulş 
4. Hebe 

5. Ilinesi 
6. imina 
7. innane 
8. işhara 
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 آنان»، «نانی»، «این نانه»، «نانه» هاینام بهاو را  ،سومریالهه  :ایشتار» 
 .شناختندمی ایشتاربه نام او را ها عرب .نددخوانمیچون آن  هایینام اینانا و و
و  ،خدای بزرگ آنوگاهی در مقام دختر  و زو و خواهر ارشکیگال -ان ردختاو 

 ،نیکی دوستدار ،زایندگی و شهوت یالهه .آمده استگاهی در مقام همسر او 
عشق  یبه عنوان الهه همدر شهر آشور و کلدان  .حسپود اسپت  و  گرحیلهاما 

 گیلگمیش، سومریقهرمان  .است نیز آوریجنگ یاو الهه .بودشناخته شده 
 6«موهاشا»او را ها هیتی !اما موفق نشد ،د و به حیله دست یازیدیرا عشق ورز

 ند.دخوانمی 0«وشکائشا»ها یهورو 
 :استانیان آمده دای منسوب به کلکتیبه م مون در
یک بار هم که عمر خویش برای  بپه ای در این سپپپرزمین، هر زن زاینپده »

 اینشپپیند و با مرد بیگانهمی و در آنجا زمانی رودمی ایشپپتارشپپده به معبد 
روند و در آنجا اگر ایشپپپتار مینیز به معبد  وفادارزنان  حتی .کنپد می دیپدار 

 !پردازندمی محجوبانه به عبادتبخواهند 
هر کدام از زنان را اگر  .نشپپینندمی ردیف بر چوب سپپدر به معبدزنان در 

نقره  از طال و آالتی، زینتبرای تفهیم انتخاب ،کندمی مردی پسندید انتخاب
ن زها به سبب قداست سکه .شودمیمسی بر زانوان زن نهاده  یهایو یا سپکه 
 نیز اگرپس از آن  و ،گردانپپدروی بر نمیهمبسپپپتری خویش از تکلیف 

 «!دخواهد کرر با هیچ مردی دیدار ناو دیگ ،گرفت به زن تعلقدیگر یی هاسکه
 .باشدمی پر، محصور در میان دایره سمبل این الههستاره هشت

 ارایشت .زیبایی هستند گانالهههر دو ها یاقوت آی زیتسومریان و  ایشپتار 
پاکدامنی وفا و سمبل زیبایی و  آی زیت ، اماو حسود استهوسپران  عاشپق،  
 است.

 :اندبسیاری متأثر از این باورها پدید آمدهمشهور  گانالهه اوصافدر این 
 0«ونهاگلی»مصپپریان،  9«سپپمیرامیس» ،هایمیونانیان، ونوس رو آفرودیت

هندیان که بسیاری  ی6«مادانا»آلمان و  1«لیتلی»یا  0«فرایا»اسپکاندیناوی،  

                                                                                                    
1. Şanmuha 
2. Şanuska 
3. Semiramis 
4. Gelione 

5. Feraya 
6. Lilit 
7. Madana 
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صپپفتی از حسپپادت معمول زنانه نیز با همواره با عشپپق پاک که  هاالههاز این 
 بود. ایشان

چون مادر، همسپر و یا معشوقه  چوپان و خان بزرگ،  «تموز»برای  ایشپتار 
هم تعریف خوکی وحشپپی را تموز گاه ها در برخی افسپپانه .شپپدمی توصپپیف
 .اندکرده

 رد،ک دوزخ هبوط کشته شده و به ایشتارتموز توسط  ،خوانیممیدر افسانه 
 خود در ایشپپتار ! آنگاهدیآغازاز کرده پشپپیمان شپپد و گریسپپتن  ایشپپتارپس 

 او را در سپرزمینی که هیچ بازگشپپتی از آن نیست جستجو دورخ فرو شپد و  
 رامتعلقاتش از  ایپارهدر فرود از هفت طبقه دوزخ  شپپدمجبور  ایشپپتار .کرد

 !دشپپدوزخ عریان و برهنه ظاهر  یکه او در برابر الهه دشپپچنین  ؛ وببخشپپد
! دش د و عقیمیخشکاو زمینبا گرفتاری  و درکدوزخ  ملکه خویش را محبوس

 انانسکه  رفتبیم آن  سخن نگفت.دیگر بر روی زمین کسپی از آرزو و امید  
گرفت که مبادا آیین قربانی  پس خدایان را هراس در .دشپپپوو حیوان نپابود  

 تند.اجرا نگردد! و چنین شد که ایشان به نزد خدایان دوزخ شتاف
دست در دست آنان  فت،گر و تموز حیات دوباره شدآزاد  ایشتارزمانی بعد 

آمده پایان داسپپپتان چنین ها از کتیبه رخیدر ب .دندآم روی زمین باز رب هم
 یالهه آنِی عشق و نیمی دیگر ازالهه آنِ، نیمی ازخدای جوان تموز که است
 .(اوغلوسامیه تیریاکی  -تاریخ ادیان) .دیگرد دوزخ
 «شهر کیش است یق اوت سومری، او الهه یالهه :6«کدی. 
 سپپت که بیماران را شپپفاسپپالمتی یالهه هیتی، او ملکه :کامروش شپپابا 
 .بخشدمی

 «آنادولو»بزرگ و آغازین سرزمین  گانالهه، از هیتی یالهه :0«لهکیبه»، 
 .از ملل همسایه نیز برخی این الهه را پذیرفتندزمانی بعد  در

 «یالهه ،0«انبکهوم»همسپپر خدای بزرگ  ،عیالمی یالهه :9«کیریسپپنا 
 .او را پذیرفتندنیز ها هندی عیالمیان که عظیم

                                                                                                    
1. Kadi 
2. Kibele 

3. Kirisna 
4. Khumban 
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 «هوبان  ،او همسپپپر خدای بزرگ ،مادر عیالمیان یالهه :6«ریسپپپاکیری
 .است

 0«آشتوشهات»شپپپهر  ،هاهیتی، او محافظ پایتخت هیتی یالهه :ماال 
 .است

 به  تبدیلها این الهه بعدها در نظر بابلی، سپپومریفقیران  یالهه :لیتلی
 !و دهشتناک شده بود رحمبیحیوانی 

 «را یاری  کوماربیو پسر  دخدایی بودر مقام دوم  او ،هیتی یالهه :9«ماه
 .بود رسانده

 «است هیتی گانالههاو یکی از  :0«یامالی. 

 «1«نیننالآرین»او دختر خدای بزرگ توفان و الهه خورشید،  :0«المزول 
 بود.

 «است ایشتاراو نام دیگر  ،سومریالهه  :6«تامیلی. 

 «است.ها یاقوت یآفریننده ،بزرگ گانالههاز  :3«بویاینال 

 «است ایشتارهمان  :3«نانه. 

 «و راه ها چاه یالهه ،66«گیرسپپو -نون»ر یاو ،سپپومری یالهه :65«نینا
کند و از آینده می را تعبیر هاخواب او گویندمی ،اِآی و واسپپطهدختر  ،هاآب
خواندند. می «مادر مقدس کوه»و  «مادر طالع»او را  از این رو .دهپد می خبر

 .شودمی ترسیمشکل ماهی در وسط حوض  و به است 60«نیسابا»خواهر 

 «بر  .ندادهخوان نیزاو را خاتون کوه  ،سومریکوه  یالهه :69«رساغها نین
 انلیلبا همسر گویند او می .مادر خدایان اسپت  منزل دارد وی بلند هاصپخره 

او  .کندمی سپپیراب شپپاهزادگان رااین الهه با شپیر مقدس   !خویشپاوند اسپپت 
 .داندآورده 60«ماه -نین»را سرزمین کیش است و نام دیگر او  یالهه

                                                                                                    
1. Kiririsa 
2. Hattuşaş 
3. Mah 
4. Maliya 
5. Mezzulla 
6. Arinnalnin 
7. Milita 

8. Nalboyay 
9. Nane 
10. Nina 
11. Nun- girsu 
12. Nisaba 
13. Nin- harsağ 
14. Nin- mah 
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 «است همان بو ،سومری یالهه :6«ترکاراک -نین. 

 آالت او را به نام باها عرب ،زایندگی سپپپومر یالهه :یپا بلیت  للیپ  -نین
 خوانند.می

 استاغ سرها -همان نین ،سومری ی، الههماه -نین. 

 «یاالهپپهبود. او  گیلگمیش ،سپپپومریدر قهرمپان  مپپا :0«سپپپون -نین 
 .شودمیگاو ماده وحشی تصویر هیئت که در  ستسومری

 یالهه اسپپپت وخواهر نینا  ،سپپپومریبرکت و فراوانی  یالهه :نیسپپپابا 
! نشپپیندمی درختان یبر شپپاخه و کندمی سپپازها را او کوک .مااومسپپرزمین 

ر دستش گلدانی است د و زندمی موجها گیسپوانش نیزاری اسپت که بر شانه  
را  نزارادر نظر سومریان این نیساباست که گندم .شودلبریز می که آب از آن

 .شانمنجم ایست و استارگان سعد ی آشنااو  .بخشدمی برکت و فراوانی

 «پذیرفتند. هر روز  همها بابلیها را بعد او ،سپپومری یالهه :9«سپپیدوری
غروب خسته ی که خورشید در سفری از شرق به غرب است، در آخرین نقطه

 بخشد.میبخش نیرو افتد، در آن حال سپیدوری خورشپید را شپرابی   می حال
 کند و روز دیگر سپپفر خویش از نومی پس خورشپپید خسپپتگی از جان بدر 

 آغازد.می

 استزو  -همان ان :سین. 

 «توصپپیف که در کنار خدای توفان  ایالهه ،هیتی یالهه :0«تاسپپووالیات
 .شودمی

 «مار زهرآگین، سپپپرد و پلید او چون  ،سپپپومری یالهه :0«نهتارگین نه
 !بسیار دروغ گوید و او را هیچ اعتماد نشاید ،است

 شپپپوهردیوی به نام کینگو  ،، اولین هسپپپتی بزرگآلتای یالهه :تیامات 
گیاهان تا  او محپافظ  .نپد ادهنیز خوانپ  1«اوم موک هودور»او را  !دوم اوسپپپت

 .و بلوغ استبارآوری 

                                                                                                    
1. Nin- Karakter 
2. Nin- sun 
3. Siduri 

4. Sovaliyatta 
5. Targin nene 
6. Ummukhudur 
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 «ستزیبایی ی، او الهههااتروسک یالهه :6«تیران. 

 «است سومریو درختان  هاجنگل یالهه :0«توس جوت. 

 بزرگی که محافظ کودکان و نوزادان  یالهه ،یاقوت -یآلتا یالهه :اومای
 .است انسانی و حیوانی

 «است تیامات، همان آلتای یالهه :9«اوم مو کهودور. 

 «باستان است هیتیبزرگ  یالهه :0«ووروسمو. 

 «یخپدای بزرگ توفان و الهه  ینوه ،هیتی گپان الهپه از  :0«هیستوزین 
 .است خورشید

 «دو دختر داشپپپت  6«قاآنآبو »، خدای مقدس آلتای یالهه :1«بیسیل
 .شدندمی که به این نام خوانده

 «آمده اسپت که او دختر خدای   کوماربیدر افسپانه   :3«شپوروهی تاپپیر
 !در آورد کوماربی به ازدواجخواست دخترش را می دریا و دریا بود

 « زاس» -،، او همسپپپر خدای توفانهیتی یالهه :3«سپپپاپپاالنوی زیپپ 
 .شدخوانده می 66«سازالونی» گاه .بود -65«زوناها

 «کاری ، با پلید69«آلبان بورای»، دختر هایپاقوت  یالهپه  :60«یسپپپاتیال
آمده  ایافسانهدر  !کندمی را وادار به خودکشپی  هاانسپان گذراند و می روزگار

نام  .سپپتنام منسپپوب به اوگاه نیز نه دختر بی .اسپپت که او دو دختر داشپپت
 .آمده است 60«ارکه سولدون»و دیگری  60«کیشتی آنا»یکی از دخترانش 

وظایف آنان به وضپپپوح بیان  !نه دختر در جهان زیرین بودهم را  لگنؤا
توصیف سرگرمی و شادی  و عاشقها شپامان  ایشپان آموزگار  ،نشپده اسپت  

 .شودمینام این دختران ذکر  شامان یگاه در ادعیه .اندشده

                                                                                                    
1. Tiran 
2. Tuscut 
3. Ummu khudur 
4. Vurusemu 
5. Zintuhis 
6. Yelbis 
7. Abu kaan 
8. Pirtapşuruhi 

9. Zippalanuisa 
10. Zaz hazuna 
11. Zalunisa 
12. Satilay 
13. Alban boray 
14. Kişteyana 
15. Erke soldon 
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ز انگیدخترانش فتنه منزل دارند! هاآسمانبر هم دارد که  هفت پسپر  لگنؤا
ش گویند دخترانمی اند!معرفی شده، اما پسرانش دوستدار نیکی کارو حیله

 !شوندمیخوشحال  هاشامان از گرفتاری
 

 در ملل التصاقی زبان چندی از فرزندان خدایان -12

 «است لگنؤا ،، از پسران خدای بزرگهاآلتایخدای  :6«پاکتی. 

  «است لگنؤا ،، از پسران خدای بزرگهاآلتایخدای  :«وراپو. 

  «هاینام بهاو را فرزندانی  ،، پسپپپر الهه هپاتهاخدای اتی :0«سپپپاررو 
 .است 0«آل الن زان نیس»و  9«سارمانیس»

 «است کوماربی ،، او پسر خدای بزرگهاهیتیخدای  :0«میاولیکو. 

 «است تویون، او پسر بزرگ اولو هایاقوتخدای  :1«اویغول. 

 «است تشوب ،توفان، او پسر خدای بزرگ هیتیخدای  :6«زیپ پاالما. 

  بورچا » هاینام به دیگر پسپپر پنجرا  لگنؤاخدای بزرگ  :لگنؤاپسپپران
 60«کارشپپیت»و  66«قاراقوش» ،65«یاشپپیل خاقان»، 3«آر خاقان»، 3«خاقان
تا انجا که هر  ،بسپپیار محبوبند ودارند  هاآسپپمان.این پسپپران منزل بر اسپپت

ن ای آلتایترکان  گزینند.را به عنوان روح محافظ برمی ایشپپپانزمان یکی از 
 و قربانی کنندمیاجرا  هاآیین . آنان رانهندمی هفپت پسپپپر را بسپپپیپار ارج  

 هاییهم آیین اؤلگنبرای پدرشان  پسران، نمایند. مردم برای جلب محبتمی
 د.کننمیبه جا آورده و دعا 

 است 69«قاراسورم»او پسر  ،هایاقوتخدای  :آلبان بارای. 

 «است ایشتارزیبایی و مادر  یالهه ،سومری یالهه :60«آن تو. 

                                                                                                    
1. Pakti 
2. Sarru 
3. Sarmanis 
4. Allanzannis 
5. Ullikummi 
6. Uyğul 
7. Zippalama 

8. Burça kaan 
9. Er kaan 
10. Yaşil kaan 
11. Karakuş 
12. Karşit 
13. Karasurem 
14. Antu 
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 «و گاه، لهبزرگ آنادولو کیبه یاو پسپپپر الهه ،هیتیخدای  :6«آت تیس 
 .شودمیمعشوق او معرفی 

 «است گیرسو -نیناو همسر خدای جنگ  ،سومری یالهه :0«با او. 

 «که گاه به  ،نگاول از پسران خدای بزرگ :یا ارکه سولتان9«که سولدانرا
 است. آلتایخدایان شود. از این نام هم خوانده می

  شپپپمار دختران ایشپپپان چندان مشپپپخص به نظر  :ارلیک خاندختران
در  گاه بر روی زمین دارند، امادر جهان زیرین  منزلد. این دختران رسپپنمی

  .شوندمیظاهر  شامانمراسم 

اجرای در طول  شامان. یستجز سرگرمی نکارشپان   کهدختران هوسپرانی  
در راه با دختران او روبرو  .درومیفرو  ارلیک خاننزد  مراسم، به جهان زیرین

ه ب شاماناگر  !کنندمیها حیلهاو به دام انداختن  به قصددختران  و دشپو می
 است که جالب !رساندمی را به قتل شپامان و  کندغ پب می  ارلیکدام افتاد، 
ان چند نگریسته شوند، چشپم عاقل اگر به فتّانه باور دارند دختران ها شپامان 

 !هم جذاب نیستند

  ایهنامرا پسپپپرانی به  ارلیک خان، آلتای انخدای :ارلیک خانپسپپپران 
، 3«کولوک»و   6«تمیر خاقان»، 1«کری خاقان»، 0«کاراش»، 0«تیرماتیپپا »

بر از ارواح پلید بر روی زمین  هاانسپپپانبرای محافظت  اسپپپت، که ایشپپپان
 شپپپامانی ود نه دختر دارد. در ادعیهختیر ماتانپد کپه پای  انپد. آورده آمپده 

اوصپپاف دختران او چنین آمده اسپپت که گیسپپوانی سپپیاه چون مار دارند، اما 
های چون پدر خیر خواهند و دوسپپتدار نیکی! ارواح پلید را طرد کنند و خانه

 مردم را نگاهبان باشند.

ارواح پلیدکار را به دیگی جوشپپپان در  به امر پدرارلیک خان هم پسپپپران 
 ایشان در نظر مردم !نمودندمی ار دقیقبسی کردند و در این کاریمدوزخ فرو 

 بودند. پسپپران ارلیک خان همچنین نگاهبان منازلبسپپیار محبوب و محترم 
شپپدند و می در آیین قربانی پدر حاضپپر اند. آنانهم توصپپیف شپپده  مردگان

                                                                                                    
1. Attis 
2. Bau 
3. Erke Soldan 
4. Paymattir 

5. Karaş 
6. Kerey kaan 
7. Temir kaan 
8. Kolok 
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. شدرهنمون میجهان زیرین  به نزد پدرشان ارلیک خان دررا  مراسم ،شامان
 و دریاها نیز بودند. آنان خدایان محافظ رودها

 «بود. پینوتله ،او همسر خدای فراوانی و برکت ،هیتی یالهه :6«هاته پینو 

 «است.نا آرین ،خورشید یالههاو پسر  ،هیتیخدای  :0«ایمار 

 است اؤلگن ،از پسران خدای بزرگ ،آلتایخدای  :قاراقوش. 

 «تویون است. برادر کوچک اولو ،هایاقوتخدای  :9«قاراسورم 

 «را به  خان لیکرخواه اپسران نیکها شپامان ، آلتایخدایان  :0«قاراتوس
 و ،ندکردمیرا از ارواح پلید محافظت  هاانسپپپانآنان  .خوانپدنپد  می این نپام 
 ند.کردمی اجرا هاآیینند و نمودمیقربانی  ایشانبرای  هاانسان

  سیاه یپارچهاو از و یاد به نام  ،اؤلگناز پسران  ،آلتایخدای  :کارشپیت 
پ چ این بت به طرف ،ویزان استآ اواز رنگین نه رشته نوار  که سازندمی یبت
 .شودمی خته، از طنابی آویگاه خانهدر

 «خدای جهان  ،خان ارلیکیکی از دختران  ،آلتای یالهه :0«آناتیشپپکی
 .استزیرین 

 «را دو پسپپر بود که یکی  خدای خورشپپید ،سپپومریخدای  :1«تیکیت
 .شده میدتی و دیگری مشاررو خوانکیت

 «استاو خواهر خدای بزرگ توفان  ،هیتی یالهه :6«لوانیس. 

 «است تشوب ،او پسر خدای بزرگ توفان ،هیتیخدای  :3«ناریه. 

 «زو است. -ماه، ان یالههاو همسر  ،سومریخدای  :3«لگا -نین 

 «خدای بزرگ  ،انکیآ یا همسپپپر اِرا او  ،سپپپومری یالهه :65«کی -نین
 د.انخوانده

 است اؤلگناز پسران خدای بزرگ  ،آلتایخدای  :پاکتی. 

 ه ن پای مات تیر -ارلیک خانپسپپر  -آلتای گانالهه :تیرماتدختران پای
. هاانسان محافظ ند وبوددوستار نیکی داشپت که ایشپان نیز چون پدر   دختر 

                                                                                                    
1. Hate pinu 
2. Imar 
3. Kraradurm 
4. Karatos 
5. Kistey ana 

6. Kitti 
7. Levaniss 
8. Narih 
9. Nim-Gal 
10. Nin-ki 
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اند. در تیر نگاهبان چادرها و منازل ایل هم توصپپپیف شپپپدهماتدختران پی
  گیسوان دختران چون مار سیاه تصویر شده است. شامانی ادعیه

 دختر دریا معرفی شده  یالههاو  کوماربی یدر افسانه :شپوروهی تاپپیر
 بود. کوماربیبا  دریا خواستار ازدواج او است که

 و  سپپارمانیس هم او فرزندان ،6«هپتات» پسپپر الهه ،هاخدای اتی :سپپارو
 .اندخوانده شده نیسزانالنآل

 او روزگار به پلیدی ،0«آلبپان بورای »، دختر یپاقوت  یالهپه  :سپپپاتیالی 
دختر  ایافسپپپانهدر  !درکمی را وادار به خودکشپپپی هاانسپپپاند و یگذرانمی
 .شودمیمعرفی  9«ن تویونوسور»

 «باشد. دریا آرونا یاو مادر الهه، هیتی یالهه :0«سیفا 

 استتویون برادر خدای بزرگ اولو  ،هایاقوتخدای  :ن تویونوسور. 

  اسپپت، امارا نه دختر  اؤلگن، خدای بزرگ آلتای گانالهه :اؤلگندختران 
 ایهپپنپام . نپپه دختر او شپپپودمیدیگر دو دختر از او معرفی  ایدر افسپپپانپپه

 روایت ارکه سولدان کیشتی آنا و ایهناماما دو دختر او در  !ای ندارندجداگانه
 !در جهان زیرین منزل دارند همه اؤلگن اندخترشود. می

 است کوماربیاو پسر خدای بزرگ  ،هیتیخدای  :یوماولیک. 

 «است تشوب ،او پسر خدای بزرگ توفان ،هیتیخدای  :0«زیپ پاالما. 

 
  

                                                                                                    
1. Heptat 
2. Alban Boray 
3. Surun Toyun 

4. Sifa 
5. Zippalama 
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 بخش چهارم

 

 یانآسمانو  آسمانی و دنیای زیرین، طبقات آسمانجهان  -1

 هاآسمانبه بیانی دیگر  ست،هاآسمانبر  گاه خدایانزلبه باور ترکان من
باالی زمین در جایگاه خدایان بزرگ، ارواح نیک، پریان و مالئک است که 

توصیف  6«کوه سوروه»شیر و  یبا نام دریاچهترکان هم  بهشتگردشند. 
تصویر  اؤلگن خدای بزرگ است و بر جایگاه قاراخان یآفریده شود کهمی
 .شودمی

هم خیرخواه، و این چون خورشپید، ماه و ستارگان   ی بزرگآسپمان خدایان 
 اند.  چنین روشنایی بخشِ جهان تعریف شده

 ،چون آنو ؛دارند ترکپان هر یپک بر طبقه و جایگاهی منزل  برتر خپدایپان   
 و شپپودمیخوانده  هم آنوسپپماس گاه ،سپپومریان زبانکه به  ،آسپپمانخدای 
 .جایگاه اوست آسمانمقام  ترینرفیع

 یبر طبقه اؤلگنبا  ،قاراخان ،خپدای بزرگ  ،آلتپای ی هپا شپپپامپان در نظر 
و عیالمیان  اکدیان ،هایاقوت، هاگؤک تورک .بر سپرایی است  آسپمان هفدهم 

 .ی منزل دارندآسمانخدایانشان بر طبقات  هم
برطبقه ها ی آلتایا الههی نهم، گون آنطبقه ها بری یپاقوت کپایپادان خپدا   

چهارم، بر طبقه  هایاقوتگای خدای اوران ،آتپا بر طبقپه شپپپشپپپم  آی ،هفتم
خدایانی چند از سپپومر  .منزل دارد ی سپپومی آی زیت بر طبقهبا الههکودای

هفتم و  یخورشید بر طبقه 0ها«تونگوز»در نظر  .نیز منزل بر ستارگان دارند
 .ششم جای دارد یهماه بر طبق

                                                                                                    
1. Surve 2. Tonguz 
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 آسمانفرود آمدن از  -2

هایی از نسل .فرود آمدند آسماناز  هاییانسپان  در افسپانه چنین اسپت که  
ا هاقانخ همدر باور ترکان باستان  !به وجود آمد و صنایعی حاصل شد ایشان
 .عروج کردند آسمانفرود آمدند و پس از مرگ بر  آسماناز 

ان ت»، هاپیندر نظر سی .شده بودند نازلب خورشید نیز از جانپادشاهانی 
، مادرش روزی ، نخستین پادشاه بود و حکایت او چنین است که6«هوانگشه 

در این میان دانه تگرگی در دهان او  ،رو به باال نمود صدای رعدبا شنیدن 
 !شد نازل آسمانی از هچنین نخستین تخم شااین آبستن شد و  س اوپ ،افتاد

خداوند دختری زیبا به نام  :خوانیممیبودایی آفرینش انسپپان  یافسپپانهدر 
 .دندزاده شاز او  هاانسانفرود آورد و  آسماناز  0«رین تاریودگار»

در که راهنما آن گرگ  .فرود آمد آسپپپماننور از  ایهاله همسپپپر اوغوز با
ی بود بر رختآمده بود و د آسمانخان وارد شپد نیز از  صپبحی به چادر اوغوز 

 !ی آبستن شد و پنج فرزند زاییدآسمانکه با نوری  9«هولین»باالی کوه 

وارد شپپد و او  ایالهه آسپپماناز  ،نوری هالهدر میان  0«بوغوتکین» چادربه 
نیز وجودی مقدس بود که با پرتو  0«یشپپیم تاشپپی » .را پندهایی الهی فرمود

 آفریده شد!ی آسماننوری 

دشمن  ،6«زینی گاو»برای کشتن  همترکان  شهیرقهرمان  1«تونقا آلپ ار»
 آسماناز برنشست و خدای روشنایی ترکان،  ،3«آلتون یاروک» زین، بر مردم

 !فرود آمد
 ،آمدندمی فرود آسمانکه از شد که در کنار بزرگان و خدایانی گفته می

 هاآسمانیست از شاماندر نظر ترکان  هااسب !همیشه ده ردیف اسب نیز بود
 !باور داشتند اسب از جهان خورشیدی نازل شده است یاقوتد. ترکان اننازل شده

ی فرستاده آسمانو جهان  آسماناسب از  همترکان مزدایی به باور روحانیون 
 .ده استش

                                                                                                    
1. Tan –Şehavang 
2. Rin ta riodgar 
3. Hulin 
4. Buğutekin 

5. Yeşim taşi 
6. Alp er tonga 
7. Zini gav 
8. Alton yaruk 
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کرد، ن اعتناء ایشتاربه عشق  چوننیز  گیلگمیشای سومری، افسانهقهرمان 
واهد خمی آنوالهه از پدرش  ،را کشته خواهد گیلگمیشبرآشوبد و  اوسبب شد 

 .بفرستد به جنگ ایشان گاو نر
با دوسپپپتش انکیدو به  گیلگمیشپس  ،پذیردمی پدرش درخواسپپپت او را

ت درخ چنین گویند که .کشپپندمی خیزند و او رامی ی برآسپپمانمبارزه با گاو 
 .شده استهدیه  آسمانو الهه اومای از  اؤلگننیز از طرف  «قاین»

 

 و آرزوی جاودانگی آسمانصعود به  -3

باوری بود که از آرزوی حیات  ،و همسپپپایگی با خدایان آسپپپمانعروج به 
خدایان سپپومر حیات در باورها چنین اسپپت که  .جاودان حاصپپل شپپده بود 
   .دانستندمی جاودان را در انحصار خویش

 رهاییبزرگ ن بود که از توفا، نوح سپپپومری نیز پیامبری «رازیوسپپپود»اما 
 در شرق ایو به جزیره دست یازید جاودان به حیات خدایان و از طرفیافت 

 .مسکن داده شد
ید اسهر نیز پس از مرگ دوستش انکیدو بسیار گیلگمیشقهرمان سومری 

همان اوتاناپیشپپپتیم  یاو تا جزیره .دبرآم و در جسپپپتجوی حیپات جپاودان  
 .ازگشتبامید نازیوسودرا پیش رفت اما در انجام 

به دسپپتور و یاری او بر  همماه بود  یعشپپوقهدختر یتیمی که مدر افسپپانه 
یی هستند هاشامان ،هایاقوتو ها آلتایدر مراسم  .شودمی عروج داده آسمان

و  شوندمی آسپمان بر  0«یوال»و  6«کارلوک»سپویال،   هاینام بهکه با ارواحی 
 .گردندمی ازاندکی بعد ب

نیز بر اسبی خاکستری رنگ سوار شده  ،کاهن مغول ،ریگویند تپ تنگمی
 !گرددمی چرخی زده پس باز و رودمی آسمانبر 

یا با بخشش عمر جاودان بر  آسمانبر  هاانسپان خدایان یونانی با باال بردن 
جاودانگی  هاانسان .نمودندمی روی زمین سپخاوت و گشاده دستی خویش را 

ت با گذش ، که اگر این چنین نبودخواسپتند می را با جوانی و شپادابی توامان 

                                                                                                    
1. Karluk 2. Yula 
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ی هابر شانهچون باری ثقیل و عمر دراز  شدمی زمان زیبایی و توان از دسپت 
 .ندمانحیف پیری وا می

ان آن ،نمودندمی اما خدایان ترکان در این موضپوع با وسواس بیشتری رفتار 
ا در صعود حتی آنان ر ند،رساندجاودان نمی حیاترا به سپادگی به   هاانسپان 

 !دیدندشایسته نمی آسمانبه 
بر  روازاین ،او را عاشپپق شپپد ایشپپتار، ماهیگیری سپپومری بود که دوموزی
یی هادر اسطوره ،چون آدونیس دوموزی !برده شد و خدا گونه گردید آسپمان 
 .زیبایی خود بود یشیفته جوانی ،یونانی

هندیان و  6ی«واسپپپانتا»چون  ،شپپپد خپدا گونپه  پس از آن کپه   دوموزی
و همچنین خدای  غالتخدای فصپپول، گندم، جو و  ،ها«کلتی» 0ی«داغده»

درو ها و پس از آن که گندم شدمیاو در بهار هر سال ظاهر  .گردید هاچوپان
ل، ارشکیگا هادر یکی از این هبوط .فترمیشپد در پاییز به زیر زمین فرو  می
 و او را در جهان زیرین گرفتار شپپپودمی دوموزینیز عاشپپپق  ،دوزخ یالهپه 
گذارد و می کارهای خدایی وا ،با خبر شپپده، خشپپمناک ایشپپتارپس  !کندمی

 .رودمیفرو  -دوزخ -،به جهان زیرین همسرشبرای پیدا کردن 
دو خواهر،  ،رسپپدمی او پس از گذر از طبقات آتشپپین دوزخ نزد ارشپپکیگال

 شتارایارشکیگال خواهرش ز در ستی ایستند،میدر برابر هم  دو رقیب عشپقی 
 !کندمی را نیز در دوزخ محبوس

پس بر  ؛اسپپپیر جهان زیرین «موزیدو»محبوس در آتش دوزخ و  ایشپپپتار
خدایان با دانستن  .شپوند میپژمرده  و دنگرایمیروی زمین گیاهان به زردی 

 .شتابندمی آن نزد ارشکیگال
ا پس او ر ؛بیندنمی ایشتارجز رهانیدن  ایچارهارشپکیگال با اصرار خدایان  

 ! و باقی داستان...کندمی میلی آزادکند و با بیمی شروطی تعیین
خواست می که اگر او ،را دوست داشت دوموزیارشپکیگال چنان  گویند می

 !گرداندمی به جهان باال بر یگرباررهانید و دمی انسانی را از دوزخ
 هم ،آسپپپمان، خدای بزرگ آنوهمچنین بر سپپپرای  دوموزیاند که آورده

 .شدمی گوسفند تصویر نمادبا  دوموزی .دربانی کرده بود

                                                                                                    
1. Vasanta 2. Dağde 
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او  ندا، آوردهشپپهر کیش ایافسپپانه، قهرمان 6«پاتآدا»در داسپپتان دیگر 
 توفانی در آمد و قایق او واژگونپس ماهی مشغول بود، صید روزی در دریا به 

 .بشکست ی باد شمال راهاآداپات خشمگین، بال کرد، آنگاه
او  خواست حیات جاودان از به مکافات ،آسمانخدای  ،آنوبه سبب این کار 

 تعارف کرد! آب و نان باز پس گیرد، و چنین او را
 .، خدای محافظ آداپات، غذا را برای او ممنوع کرده بود(انکی) اِآ ترپیشاما 

 اگر او آب و نان رااما  ،دیورز امتناع آنوو از آب و نان  آوردآداپات او را به یاد 
بخشپپپید، چرا که می را زندگی جاوید هاانسپپپان یپپذیرفت، خود و همه می

 !در دادگاه بخشید و خواست جاودانه کنداو را  آنوپیشتر 

و حیوانات  هاانساندر اعصپار آغازین که   که او ،0«اتانا»و در داسپتان دیگر  
به این سبب روزی اتانا خواست  ؛زیسپتند پادشاه چوپانان بود می در کنار هم

برای راحتی زایمان او در و او را همسری آبستن بود ، چرا که شود آسپمان بر 
 .خاسته بودبر «آتش حیات»جستجوی 

، برخورد کرد و خواسپپت خویش «شپپمش»پس با عقاب خدای خورشپپید، 
 .عرضه نمود

 انمردم یرتو در میان ح بر پشت خویش سوار نمود عقاب او را پذیرفت و
 کرد! پرواز آسمانرو سوی 

بیرون از آن مقام  چونند، اما یدرس آنو آسمانبر چون زمانی عروج کردند، 
و هبوط صپپعود در  ،ندفرود آمد ایشپپتار، آنوبر مقام دختر  ،دوبتحمل ایشپپان 

 !دافتاد و جان دا از پشت عقاب بر زمینو اتانا دچار سرگیجه شده 
 

 طبقات جهان زیرین -4

ی ملل شپرق باسپتان به خصپوص اساطیر تورک استنباط    هااز باور چنانچه
 !پانصد ساله راه است که با هوا پر شده است آسمان، میان زمین و شودمی

 جهان زیرین بر هفت طبقه اسپپتوارکه آمده اسپپت کهن چین در اسپپاطیر 
 :باشدمی

                                                                                                    
1. Adapat 2. Etana 
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که بوی بسیار زشتی  استزمینی و در او  نام است 6«دمکا»اول را  یطبقه
 .بینندعذاب بسیار آنان و  خوانند 0«برشم»اهالی آن زمین را  .از او آید
اهالی آن طبقه را هر نوع عذاب باشد و  .نام اسپت  9«جلده»دوم را  یطبقه
  آنان از گوشت هم تناول کنند!است که  آمده .خوانند 0«تامس»را  ایشان
 !یی به بزرگی قاطر باشدهاعقرب آنجادر  .نام است 0«آرکا»سوم را  یطبقه
یشان هر کدام سیصد گره دارد هادم و به اندازه دم مادیان باشپد ها دم عقرب

آنان خاک  .گویند 1«کوبس»اهالی آن طبقه را  .که از زهری کشپنده پر است 
 .خورند و شبنم نوشند

بزرگی یی است به ها«اژدها» آنجادر  .نام است 6«هاربا»چهارم را  یطبقه
 انماهی ،آمیخته شودها با اقیانوس ایاگر قطره چنانچهدمهاشان زهرآگین  !کوه

چشم و پایی برای  ،خوانند 3«جلهام»را ه جان دهد! اهالی این طبقه دریا هم
 .ندباشپرواز  همه حال در د کهدارندو بال  ، امانیست آنان

آنان  .خوانند 65«ماهت تات»اهالی آن را  .نام است 3«ملسپا »طبقه پنجم را 
است که  ی بسیار بزرگ و ثقیلیهاسپنگ  آنجادر  .و از هم خورند ندشپمار بی

 .اندشده در دوزخ رهاه است و این چنین شدبه سبب گناه به پاهایشان بسته 
 است. آنجانامه اعمال دوزخیان در  .نام است 66«سپجین »طبقه شپشپم را   

به شکل پرندگانی هستند با دستان آدمیزاد،  ،خوانند 60«کوتاتا»را  آنجااهالی 
چون پریان نه خورند و نه نوشپپپند و نه خوابند،  !دم گپاو و پاهای گوسپپپفند 
 است!همه کارشان عبادت خداوند  .جنسیتی برای آنان نیست

. خوانده شپپپود 60«جوسپپپوم» آنجااهالی  .خوانند 69«آجبا»طبقه هفتم را 
و پاهایشان چون چنگال حیوانات ها دست .کوتاه قامت و سپیاه چهره باشپند  

 باشد!وحشی 

                                                                                                    
1. Demka 
2. Berşem 
3. Celde 
4. Tams 
5. Arka 
6. Kubs 
7. Harba 

8. Celham 
9. Melsa 
10. Mahttat 
11. Secin 
12. Kutata 
13. Acba 
14. Cusum 
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 آنجادر  .باشپپپد در شپپپمار ایشپپپان 0«ماجوج»و  6«یاجوج» رودمیگمان 
اند. نشستهبرگرد او یارانش به ردیف  و نیز بر تختی نشپسته است  «شپیطان »

و جز آن  ی آموزندگرحیلهرا پلیدی و  هاانسپپپانبر روی زمین  یپاران ابلیس 
 کاری برای ایشان نیست!

 مخلوقات جهان زیرین -9

دنیای مخلوقات طبقات نه گانه جهان زیرین یا  مالک آلتایمردم بپاور   در
 در به مقام دومنیز  عفریتانارواح پلید و  .اسپپت ارلیکتاریکی، خدای پلیدی 

 .باشد مقام آنهم دوزخ  حاضرند، ارلیکاطاعت 
توصپپپیف  ارلیکدر اطاعت  ارواح پلید دیگریها نیز 9«آزا»و هپا  کورموس

 .اندشده
چون  منزل دارند، خدایان بزرگ و بنامی از سومر در جهان زیریندر باورها 

و نرگال در جهان  ارلیکخدای توفان و دوزخ نرگال و همسپپرش ارشپپکیگال. 
 .دانسکونت داده شده لحشمت و جالقصری با  به زیرین
 

 زیرین و بازآمدگانفرستاده شدگان به جهان  -0

از رفتند و بجهان زیرین به که  هاییانسانیست ن در اسپاطیر تورک بسپیار  
بود که او هم  در شمار این معدود کسان دوموزی سپومری در باورهای آمدند. 
سفری  آیین نیز پس ازها شپامان  گویند! میرفت و باز آمد خدا شپدن پس از 

 گردند.می روند و بازمی به جهان زیرین
گناهکار و  هایانسپپپانارواح پلید، ارواح  جپایگپاه  جهپان زیرین   در تعریف

 .استو شیاطین  هاتیعفر
از خروج از تن انسپان به جهان   پس ،روحی به نام سپین باور دارند ها آلتای

که  استروحی  0«اش»گردد. همچنین می همنشپین  ارلیکو با زیرین رفته 
 .رودمیمرگ در جهان تاریکی فرو پس از 
 

                                                                                                    
1. Yecuc 
2. Mecuc 

3. Aza 
4. Eş 
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 قیامت و دجال -7

قیامت آن گاه باشپد که همه هستی زیر و رو گردد، سامان جهان بر آشوبد  
آید که موی بر تن آدمی راسپپپت  دیدحوادث دهشپپپتناکی به  ،و برهم خورد

مردگان زنده  و افتندو همه مخلوقات به حال پریشپپپانی در هاانسپپپان .گردد
 ند.شو

پدر پسر  !گردد و زمین مسآهن  آسپمان به گاه قیامت، ها شپامان  نظردر 
رده بهاتر از خطالیی به بزرگی سر اسب بی تکه !خویش و پسپر پدر نشپناسد  

 نانی باشد!
گفته شده ظهور دجال  ،ی قیامتهاباستان یکی از نشانه در اسپاطیر شپرق  

 براو سوار  !ظهور ادعای خدایی کند و به گاه چشپم باشد  دجال را یک .اسپت 
، دبشنواین صدا  هر کس ،را صدایی باشد هر تار موی این االغ و گرددباالغی 

ظاهر  «مهدی» اما سپپرانجام ،دآی درو گمراهان به راه باطل  د ومبهوت گرد
 !کند و نابود سازداسیر شام  نزدیک ال را بهگردد و دج

سر او از  چنانچهشده است، اندام تصویر دجال شپخصپی بسپیار درشت    گاه
 سپپپتمرکبیاو را  !پای او باشپپپد تا مچ ژرف دریاهای عمقابرها در گذرد و 

هر  .پنهان شپپودتواند به سپپایه گوش او  کامل مردی آنگونه که عظیم،بسپپیار 
 !یندا بهمار و کژدم و اژدپا  نگرد او را سرابکه دجال را 
ه د، گردن کلفت و تک چشپپم تعریف شپپسپپرخ رنگ و آشپپفته زلفدجال 
 هبرجستدرختی  یچون تنه اشتک چشپم او درمیان پیشپانی وسپیع    .اسپت 

 !حک شده است «کافر»بر پیشانی او  گویند. میستا
به جای دجال شپبیه جامی سبز رنگ توصیف شده است و  چشپم   تک گاه

 !چشم دیگر چنگالی چون چنگال پرندگان وحشی آویزان است
ر سردابی داخل د گرم را هم چنین گویند که روزی به سرزمینی «مهدی»

ظاهر  گاهزمانی روایت چنین اسپپت که به  !پس از آن کس او را ندیدو شپپد 
 !شام دجال را نابود سازدشهر شود و به 
 :قیامت را چنین تصویر سازندها آلتای
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 ایشان از شیونها روی برگردانند و از انسان زمین در آتش بسپوزد، خدایان 
خونین  هاآب، بخروشددریا با امواج دهشپتناک   به دسپت پوشپند!  را  هاگوش

 !انگیز به گوش رسدوحشت اصواتوند و از زیر زمین جاری ش
دریا چنان مواج  ،گرددپاره پاره  آسمانان شپوند و  ویر هادر آخرالزمان کوه
ر د وجهنه عظیم سنگ سیاه به چشم آید و دیده شود که شپود که بسپترش   

از هر صپپندوق  و نه صپپندوق بیرون آید تکهاز هر  و اعماق دریا نه تکه شپپود
 !دنرنگ بیرون آیو زرد رنگتیره ن وبر اسبانی آهنی گانهانی نهسوار
از هر جا  !شان از خنجر استهاپاهاشپان از شمشیر و دم  هااسپب گویند می

 آن سواران و اسبان، سفیران مرگ باشند! !گذرند زخم زنند و درو کنند
ی هاد و درهگردزمین شکافته  ،دید و ماه خاموش شوبه گاه قیامت خورشپ 

در  .بخشکند و هیچ خیری در جهان نماند ها و رودهاآب !عمیق به وجود آید
و همه  هاانسانو چنین باشد که حیات  شودهمه اطعمه و اشپربه نابود  انجام 

 !پایان پذیرد مخلوقات

 بهشت و دوزخ -8

حیات مردمان روی زمین و زیر زمین تفاوتی  ،های آغازینشپپپامان در باور
 !باهم ندارد

به جهان زیرین رفته و در آنجا به روح چون از جسپپم برخاسپپت، گویند می
 همین در هاانسان باسپتان  در نظر سپومریان  ، امادهدمی حیات خویش ادامه

ایشپپان بهشت و به باور  !انعکاس اعمال نیک و بد خویش را خواهند دید ،دنیا
 !ان نخواهد بودانس فراهم اسپت و حیات جاودانی برای  در جهان کنونی دوزخ
 .دندکرطلب میدراز با رفاه و راحتی  یاز خدایانشان عمر ،پس

از مرگ، از جسپپم جدا شپپده و به  باور اینکه روح آنان پسبینیم اما گاه می
 گردد نیز ازمی در آنجا مجازات شپپده و یا آسپپوده رها و رودمیجهان زیرین 

 .یستدایره باورهای سومری جدا ن
و فاصله گرفتن  تصپور جهان پس از مرگ با  در ذهن انسپان باسپتان   هابعد

که گناهکاران  ،پیش آمد هم و طمع حیات جاودان، باور دیگرباور دو جهان از 
کرداران یا آنان که جزای شپپپوند و نیکمیدر جهان زیرین مجازات  شپپپایپد 
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که دو جهان دیگر،  شپپدند و چنین شپپومی سپپاکنجنت  دراند خویش دیده
 !پدید آمد ،بهشت و دوزخ

آنکه به بهشت یا دوزخ رود از پل یا معبری  ،در برخی از اساطیر آمده است
در گناهان از پل در گذشپپپته به بهشپپپت روند و گناهکاران از پل بی ؛درگذرد
 !دوزخ فرو شوند درافتاده و 
 به فصلدر کمدی الهی دانته،  .داردنام  6«جین وات»آن پل،  آیین مزدادر 

 .شودمیی تصویر گاهدوم نیز میان جنت و جهنم گذر تطهیرگاه
 

 شیر یمراتب بهشت و دریاچه -5

 مراتب بهشت

 است؛ آسمانسپوم   یبهشپت، بر طبقه  قام، میاقوتو  آلتایترکان در نظر 
گناه و بی هایانسپپان ،سپپتسپپت در آنجااز ذوق و صپپفا و سپپرگرمی  آنچه

چون موجودات ظریفی  ومالئک و پریان  بهشپپت همنشپپین خوشپپبخت در 
 !باشند ایشان

د که شوتوصیف می 0«توشپیتا »ی بودائی نیز جناتی به نام هایغورودر نظر ا
 .دشونمیاند وارد گذرانده ه زیباییکه عمر خویش ب هاییانسانبه آنجا 

  
 شیر یدریاچه

 در شپپود؛ه مینداخو 9«لؤگ غآ» که سپپتایدریاچهاند در بهشپپت آورده
دریاچه گنبد  یاسپت که روح آغازین و حیات نخستین از قطره  چنینباورها 
پریان  همراه، در زمان تولد کودک هایاقوت یالهه ،آی زیت .شپپپودمیاعطاء 
شیر  یاز دریاچه ایقطرهاو  ؛شپود میو حاضپر  طعام بر سپر زائ  گل و با مزارع

 گیرد!میروح نوزاد این قطره شیر  و با چکاندمی نینجر دهان بهشتی د

                                                                                                    
1. Cinvat 
2. Tuşita 

3. Ak gol 
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 6«یاییک» یعهده برروح بخشپپپی جنین  یوظیفه باور دارندآلتایترکان 
 در اوبه امر  ،کهخدای بزرگ ،لگنؤاهمسپپپایگی  سپپپت دراسپپپت و او خدایی

ر دهان د زیتآیگیرد و چون می بر ایقطره ،رودمیفرو شپپپیر  یدریپاچپه  
 !چکاندمی کودک
د دیو عذاب  ختعقیده دارند انسان گناهکار پس از آنکه در دوزخ بسوها آلتای

سپپوم  آسپپمانگرفته شپپده و بر  0«یایوجی»و محکومیت خویش گذراند، از طرف 
 ی زیبا شادی کند، اوهادریاچهساحل انی در دنیا به فانسپان   چنانچه .شپود میبر 
 شیر گردانده یدریاچه نشپسپته پیرامون   با خویشپان خود بر مسپندی زرین   نیز
 !کند خود را سرگرم هاو شنها سنگدریاچه با  گاه به ساحلو  شودمی

فرود شپپپیر  یآمده اسپپپت برخی از حیوانات دنیا از دریاچهها در افسپپپانه
شپپیر  ی، بزهای سپپه شپپاخ از دریاچه ها9«پورا»باور دارند ها آلتای ،اندآمده

 !اندفرستاده شده فردوس

 «خ ر» ح ور دارد!« قاف»ی شپیر بهشپتی در دل کوه   دریاچهگویند می
 شپپیر یبه دریاچهقاف جسپپتجوی جاودانگی بود، در میان کوه در که پیامبر 
دار و اسبانی باله بینددر پرواز می دریاچه آسماناو اسبانی بالدار بر  ،رسپد می
، دتوانمیما نخواهد از اسپپبان در پرواز به دام اندازد امی او .دریاچه شپپناوردر 

شراب به  اندیشپپد وای میدوزد، حیلهپس چشپم طمع به اسپبان شپناور می   
ان به یشو خ ر جفتی از ا شوندمیسرخوش  تمامی اسپبان  ،ریزدمی دریاچه
 مبان به ه! اسشکند که پرواز نتوانندمی شان راهابالالحال و فی اندازدمیدام 
 !آیدمیکه انواع اسب پدید  شودمیآمیزند و چنین می
 

 مراتب دوزخ -10

ها پس از مرگ اگر معصوم و پاک باشند، رو سوی فردوس گویند انسانمی
ی هاچاهبه پرواز درآیند و اگر گناهکار و عاصی، در دوزخ فرو شوند. در دوزخ 

تن عاصی برکشیده  چنین روح از و این ،جوشان ی قیرهادیگ اسپت و عذاب 

                                                                                                    
1. yayik 
2. Yayuci 

3. Pura 
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 شود!می
 ؛ندمنزل دار هاالههدوزخ، خدایان و  ،جهان زیرین بپه نظر سپپپومریپان   در

 .و همسرش ارشکیگال از خدایان بنام آن جهانندنرگال 
 طهبدر کدام م ،کدام انسانکه گیرند می تصپمیم هیئتی از حکما در دوزخ 
 :ندشماراین هیئت از این  .یندکدام زمان بسوزد و عذاب باز دوزخ و تا 
 .0«تاریله»و  6«مالهای» ،، تویر، آراهسابیرای
خوانده  9«یوسیمانگیس توجیر»دوزخ  ترینفرو آلتایی هاشپپامانبه باور 

اسپپت. نیز دوزخی  0«مان کارامات»نام  در اداره روحی به دوزخاین  .دشپپومی
دوزخ هم در اداره  ینا .خوانند0« کپارا تپامو  تونکن»دیگر بپاشپپپد کپه آن را   

 .باشد 1«ماتمان کاراجا»
خوانند و در می 6«تپتن کپاراتش »نیز  ار دوزخ دیگری هم اسپپپت کپه آن 

 .باشدمی 3«انکری خ» یاداره
ی هادیگسپپپت در دوزخ با یسپپپتی مهبطیشپپپاماندر مجموعه اعتقادات 

ی هم این مقام یای بودهااویغورشود، ه میندخوا 3«کازیرگان» کهقیرجوشپان  
 شناسند.می 65«آویچی»به نام از دوزخ را 

، با تولد هر نوزاد برای هاآلتایر ، خدای شخان ارلیکباور چنین اسپت که  
 خیرخواه در برابر او نیز خدای ،فرسپپپتدمی سثبپت گنپاهپان او یک کورمو   

ت راسپپ ی؛ یایوجی بر شپپانهندکنازل مییایوجی ملکی به نام ، لگنؤا ،بزرگ
 نشیند!میچپ  یر شانهنوزاد و کورموس ب

گاه که او را مرگ آن ،در کنار او باشپپپند شپپپخصتپا زمپان مرگ    مالئپک 
گان ریزبرد و در کامیبه جهان زیرین  اسپپیر کردهکورموس روح را  ،دیرسپپدر
 .سوزد..و می جوشدمیی قیر جوشان هابه دیگ دوزخروح او در  !کندمی فرو

 ، روحاثبات کند ارلیک خان نزداگر کورموس بتواند گناهکاری شپپپخص را 
 شودمیظاهر در برابر او نیز یایوجی  دوزخ بماند، اما همچنان در دیگ عاصی

                                                                                                    
1. Malhay 
2. Tarile 
3. Mangistocirius 
4. Matman kara 
5. Tünken kara Tamu 

6. Matman karca 
7. Tepten karates 
8. Kerey han 
9. Kazirgan 
10. Aviçi 
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کاری باشپپپد، اگر اعمال نیک بیش از پلید ،کندمی و به اعمال نیک او اشپپاره 
 !بسوزد شود و اگر نباشد به میزان معاصی روح او از دوزخ رها

چون روح سوخت  ،شودمیاندک اندک از دیگ بیرون  عاصپی با سپوختن   روح
یایوجی زلف او گرفته از  ، آنگاه ملک،دیآمیبیرون  از دیگ سپپرش  طاهر شپپدو 

روح با  آن مقامدر  ،ددهمیپرواز  سپپپوم آسپپپمپان کشپپپد و بر می دیپگ بیرون 
 !شودمیبهشتی با شادی داخل شیر  یدریاچه درکند و می نزدیکانش مالقات

 

 تصاویری از جهنم -11

 :تصویر اول -

روح، بییی سخت و ها، با چهرهسپت سپنگدل  یشپیاطین اند در دوزخ آورده
جوشپپان فرو قیر ی هادوزخیان را به دیگ و دنام دارن 6«راک شپپاس» ایشپپان
 ذوب روغنچون بر تن دارند  استخواناز گوشپت و  آنگونه که آنچه  ،ندکنمی
 گیرند!چنین دیگر بار جان می ی! دوزخیان پس از مرگشودمی

ه خواباند روو آهن سرخ شده به بر بستری از آتش در عذابی دیگر عاصیان 
ان یزکشد که افتان و خدر پیرامونشان زبانه میاز آتش  هاییچاله ،شوندمی

ی آبی و سرخ و هابه رنگ شود وآتش میهمه وجودشان  شوند،در آن فرو می
 ، و ایشاندگردمیجوی جاری د و چون شومیذوب ! تنشان آیدمیسپید در 
ا بست که بر عاصیان گرانیدر دوزخ شکنجه .نداشعذاب ب در این لهزاران سا

بر بستر رود خارها فرو کنند، بر رودی از خاکستر و  دم آهنگری آتش بدمند
هر گاه باد دوزخی وزیدن آغازد  .ی شانزده انگشتابه دراز ست برّانییهاتیغو 

رود  با تالطم دوزخیان، ل شود و بسیار تالطم کندرود خاکستر به گردابی بد
 ها رشته رشته شود!همه تنشان از تیغبه زیر شوند و 
ه ب هر گناهکاری که .ی برانهاتیغ ست ازخاکستر نیز خارستانی ساحل رود
درختی آهنین  و آنجا !ش پاره پاره شوددستبه ساحل چنگ زند،  قصد رهایی

                                                                                                    
1. Rakşas 
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بر ه و همواردای شانزده انگشت با خارهایی به بلنبه بلندی آدمی نیز باشد و 
 !دکشزبانه میی آتش هاساحل شعله

اال رند و مجبور به بوآمیی آتشین فرود هابرگرفتاران دوزخ تازیانهگویند می
 روند،گناهکاران هراسناک از درخت باال میند،کنآهنین میرفتن از درخت 

 !ندبیی آهنی و زهرآگین زخم هابه سیختنش  ،هرگاه کسی فرود آید
 
 :دوم تصویر -

یی هادر آن دوزخ دیگ ،دنشواضرمی ح 6«تاپانا»در دوزخ اند قاتالن وردهآ
ها موران دوزخ گناهکاران را در آن دیگأم است وخاکستر جوشان  بزرگ از
هاشان همه برشته استخوانو  هاگوشت چنانچه، جوشانندمیکنند و میفرو 

شوند، سرشان چون  آورده از دیگ بیرون چونآنان  .گرددمیشده و پخته 
 !زغال سیاه باشد

آنجا دو سیخ  در ،آتشپین داخل شوند  هایبه گودالدوزخی گناهکاران  گاه
 !سیخی به سر و سیخی به پای به ایشان زنند،آهنین 

آن عذاب از  و ، خسپپته شپپوندنود سپپیخ آتشپپین بادر عذابی هم دوزخیان 
 !دگردتحمل خارج باشد و عقلشان ضایع 

 
 :سوم تصویر -

دو دیگ  و ، هفتمین دوزخ از هشت دوزخ باشد0«پراتاپانا»چنین گویند که 
دیگ نات ی دهانه حاضر است، 0«اوپانات»و  9«نات» هاینام بهبزرگ در آنجا 

 .پنجاه و یک قطرو دیگ اوپانات به  استپنجاه قامت آدمی  قطربه 
گناهکاران ی دوزخ هاراکشپپاس ،پر از خاکسپپتر جوشپپان باشپپندها آن دیگ

کنند، ایشپپان شپپان پاره هاسپپینه و اندازندها بخت را سپپرنگون به دیگسپپیاه
را  او گنهکاری بخواهد از دیگ بیرون آید،هر  باشد! باقیاما روحشپان   بمیرند

 .با سه شاخ تیز و آتشین بر زمین فرو کنند
  

                                                                                                    
1. Tapana 
2. Pratapana 

3. Nat 
4. Upanat 
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 بخش پنجم

 

 ارواح -1

 و درونارواحی که همراه  :اندیسپپپتی ارواح دو گونهشپپپامپان بپاورهپای   در 
ح اروا .ندمساز جو ارواح دیگر که مستقل  زیندمی ،از انسان و گیاه ،مخلوقات

 ند،که در اطاعت خدایان خیرخواه یارواح ؛همپه در اطاعت خدایان باشپپپند 
را  هاانسان، پلیدنددر اطاعت خدایان دیگر که یکی کنند و ارواح نرا  هاانسپان 
، آب و خاک و هپا کوهدرجپان   تواننپد میح ارواونپه  گ این !پلیپد خواهنپد  نیز 

 !کنند نفوذ درخت
صپپاحب روح  ،شپپامانسپپت که رواز این  ،دخاص دارروحی  خودانسپپان 
روح انسان  .دشناسمی ،جسپم و روح  را متشپکل از دو وجود، انسپان  متعالی، 
 ستیشیر بهشت یاز دریاچه ایقطرهاین روح  .ش باشپد از ارواح اِجدا  روحی

 گیرد!جان مینوزاد روح، انسان  یهقطر که با آن
ام به نالهی ، روحی در رحم مادر شکل گرفتانسان  کهآنگاهها آلتایبه باور 
آن  چکاند،آورد و در دهان او میروح می ایقطرهشپپپیر  یاز دریاچه ،یاییک

 !شودمیقطره روح نوزاد 

را  شپپپامان، هاآییندر  سپپپت کهروحی راهنما ،6«الغم»به نام دیگر روحی 
 !بخشدمی فهیجان و شع

 0«ییزیم پی»هم و درختپپان را هپپا ، خپپاکهپپاآب، هپپاکوهارواح محپپافظ 
شپپپکنان را جزا حرمت کردارند و راهنما، ایشپپپاناین ارواح نیک ؛خواننپد می
 .ندنمایمیدهند و بیمار می

                                                                                                    
1. Elğem 2. Yizim piy 
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در دیگر  کهسرزمین خود  ساکن و محافظسپت  هر کوه را روحیگویند می
کنند و ادعیه میآیین قربانی اجرا او برای از  ،شپپپودمیداخل ن هاسپپپرزمین

 .خوانندمی
در میان  برند.هم در همسپپپایگی روح کوهی به سپپپر میارواح خاک و آب 

آن کوه دو دختر گویند ، میشپپپودمیمقدس شپپپمرده  اقانآبو خ، کوه هاکوه
 پنداشتند کهمی چون انساناین کوه را  شدند،ه میدخوان بیسکه یل داشپت 
نیز ها او در آب چشپپمه ای زرین داشپپت!خانهاش درب و تخته و اسپپبخانه

 بهزمین  نافاو در  .بودخاک و آب بزرگ  هم خدای بزرگ اوغان .ظاهر شپپود
 .شتگذشته جای دا ابرهادرخت کاجی رفیع که سرش از  یسایه

 .بودکه آب و خاک در اداره آنان  جپدا از اوغپان، بزرگپان دیگری هم بودند   
 از این شمارند. دمیر خان و اکتو خان، تاالی خان، آلتای خان
گفتند ایشپپپان هزار بودند، می برکت و فراوانی خدایان ،ارواح خپاک و آب 

 ند ودبورم تحماین ارواح بسیار ها گوش دارند و بسیار شنوایند! در نظر آلتای
 .قربانی ی آیینشایسته

 گفتنپپدمی نپد، بودو نژاد آنپپان  آلتپای ی محپافظ قبیلپپه  اک و آبارواح خپ 
 .از این ارواحند مظاهریهر کدام  هاکوهو  هاآب، هاچشمه

و کاهنان در ارتباط ها شپپپامانارواح تنها با  ،آلتایو  یاقوتبپه باور ترکان  
 .ستهاانسانای میان ارواح و واسطه شامان ،دنباش

کردار ی ارواح نیکنودبا ادعیه و ضپپیافت سپپعی در خوشپپ  هایسپپتشپپامان
ی قربانی به هاآیین هم کارارواح پلیدشپپر برای در امان بودن از  ، اماندشپپتدا
 .نددزمیند و دست به جادو دخوانمیند، سحر دروآیم جا
 

 پریان و مالئک -2

 او . 6«افندیممیش »به نام  بودپیری  «پاشپپپا محمود»در زمان انپد  آورده
به اندرونی راه  «حمید اول»در زمان پادشاهی  ،سپمت سپر آرایشگری داشت  

                                                                                                    
1. Memiş efendi 
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ریاضی و و علوم  کیمیادر نجوم،  گذشت،در سرای شاهی  شهمه عمر ،یافت
توپ »باغ سپپپرای در میان گویند می .بودمتبحر بینی اجنه و طالع اح پپپار

 عمارتی بود. 6«قاپی
را چون  آنجاباور داشپپت پریان ترکان را بسپپیار دوسپپت دارند و ممیش آقا 

 جمع آنجاهر روز صبح بزرگان پریان همه در  .سرای پادشاهی برگزیده بودند
 دیوانی بود و پپادشپپپاه پریپان در راس آن ممیش آقا برای حفظ این   .بودنپد 
 عمارت ملکه پریان با تخریب .ثیری ندیدأاما ت ،بسپپپیپار تالش کرد  عمپارت 

پس از این آنان را به انواع مصائب گرفتار  .بسپیار عصپبانی شد و بیمار گشت  
 !ندکه پیشتر از آن بیم نداشت نددید

و پاک  معصپپوم هایانسپپانبا و گاه د نیبرآسپپا هاآسپپمانپریان و مالئک بر 
 یحتی گاه در زمرهو  سپپپتآنان را عمری بس طوالنی ،همنشپپپین باشپپپند

 !جاویدان باشند
ندانم، اما هر  :که او را در کدامین زمان آفریدند؟ گفتاز ملکی سپپوال شپپد 
، پس از من چهار ستاره آفریده شودمیآفریده  ایستارهچهارصپد هزار سپال   

 !شد
های بسپپیاری از خدایان و مالئک خرد و درشپپت  باسپپتانی تندیسترکان 

 .شدمی نصبها و چادرها در خانهداشتند که 
یک  ها،و خانه اشپپیاءحتی و  ، حیواناتهاانسپپان هر کدام از ترکان در باور
 لودهو آ پاکنارا  اشخانه پری خانگی، گفتند اگرداشتند، می یاختصاصپری 

 بودهراسپپی  اسپپاس بر این !آیندمی به جایش اجنه بندد ومی بر رخت ،یندب
 !نگاه دارند منازل را پاک دشمی سبب که

 .ندودب زیتآیدر اطاعت الهه هم و اطعمه ها بوسپپتان ، مزارع، هاکوهپریان 
پریانی در اطاعت خدایانند، پریانی نیز در اطاعت  باور داشپپپتند همچنان که

 !حاکمان باشند
 .است پریان تأمل جهان ت شیرین و در خورااز حکای هم شاه پریان حکایت

 شاعران کهاند از دو ملک شهیر سخن رانده ایرانیها در اسپاطیر تورک و بعد 
 :اندآوردهمالئک  این در وصف اشعاری نیز عثمانی

                                                                                                    
1. Top kapi 
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او محافظت از  .دانگفته «بهمن»یپا   «برهمن»یکی از این دو ملپک را نپام   
ه یازدهم از تقویم ، ماردگوسپپپفنپدان، گپاوان و حیوانپات اهلی را بر عهده دا   

 .ستشمسی نیز به نام او
و  ،مسپپافران و در راه ماندگانمحافظ را او  .اسپپتنام  «بهرام»ملک دوم را 
 .دانتوصیف کرده جوو صلح گیرملکی سهل

که  ،شوندمیمعرفی  یملک، در اسپاطیر شرق  نیز دو «ماروت»و  «هاروت»
 اند و در عذابند!شدهسرنگون به چاهی در بابل آویزان 

 

 کرداردر وصف چندی از ارواح و پریان نیک -3

 «و نگاهبان انسان  همراه سپت روحی، او آلتایاز ارواح  :6«آکان تش
 د.شومیفرو پس از مرگ به جهان زیرین  که

 «خواندندمی ترکان شمالی ارواح نیک را به این نام :0«آک چورا. 
 «زیدمیها شاماناز ارواح قرقیز، روحی است که همراه با  :9«آرواک. 

 «افشپپان سپپوار بر اسپپب یالاسپپت که کردار روحی نیک :0«چاپتی خان
 .شودمی تصویر

 «ستا خاکزمین ویاقوت، او روح  -از ارواح آلتای :0«دوروکتی. 

 «چندی از ارواح کوچک را به این  آلتای، ترکپان  آلتپای از ارواح  :1«ازی
 .خوانندمینام 

 «شعف و هیجان  سپپازسپپبباین روح  هاآیین، در آلتایاز ارواح  :6«الگم
 .شودمی شامان

 «که محافظ اوست شامان روح دیگریاقوت،  -از ارواح آلتای :3«امگت. 

 ِبه  و حیوان که انسپپانهمراه با سپپت روحییاقوت،  -از ارواح آلتای :شا
 .شودخوانده میاین نام 

                                                                                                    
1. Akan teş 
2. Akçura 
3. Arvak 
4. Capti han 

5. Dorokti 
6. Eezi 
7. Elegem 
8. Emeget 
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 «را نیز روحی به این نام باشد هاآبیاقوت،  -از ارواح آلتای :6«گاران.  

 «شودمعرفی می هاکوهاز پریان او ، هیتیواح از ار :0«هاززی. 

 «1«کیل»در معنی مادر و  0«اِیِ»یا  0«ایی»، یاقوتاز ارواح  :9«کیپل ایی 
 .است در معنی حیوان 6«کیله»یا 

 به حیوان اسپپپت (حیوان -مادر)که در معنی  3«کیلهیژا»کیپل یا  ایی ،
از ارواح قرقیز آرواک  .اسپپت شپپامانهمراه و این روح محافظ  .گویندمیتوتم 

 .نیز تعریفی نزدیک به این دارد
 او به  ،3«سپپپولیا»رفیق  ،اؤلگن، روحی در اطاعت آلتایاز ارواح  :کارلیک

آیین از سپپوراخ حاضپپر اسپپت، در اجرای  شپپامانهنگام آیین قربانی در کنار 
 !شودمیدودکش چادر برای او آب پاشیده 

 «انسپپپان و روان خواه که در ، روحی اسپپپت خیرآلتایاز ارواح  :65«کوت
 حاضر است!اسب 

 « هخیرخواه بپه این نپام خوانپپد   ی، اجنپه داز ارواح اکپ  :66«سپپپوالمپاس 
 ند.شدمی

 « او  یدر ادارهمردمان خواه کپه  ، روحی خیریپاقوت از ارواح  :60«مپایتره
 .دینزمی

 «ستهاکوه، او از پریان هیتی از ارواح :69«می نام. 

 «تقدیس بسپپیار ایشپپان  ،، ارواح جنگلآلتایارواح  :60«روح الری اورمان
ل توصیف و مردمان جنگکه محافظ شکارچیان خواهند خیرارواحی شوند، می
 اند.شده

 «متنوعی  هایقدرتکه است روحی  ها61«چواش»به باور  :60«م پارهاپی
های نیرواز او به  شپپامانبخشپپد و می را اوصپپاف نیک هاانسپپاناو  !در اوسپپت

                                                                                                    
1. Garan 
2. Hazzi 
3. Iyekil 
4. Iye 
5. Eye 
6. Kil 
7. Kila 
8. Ijekil 

9. Sulya  
10. Kut 
11. Lamassu 
12. Maytere 
13. Nammi 
14. Orman rohlari 
15. Pihampar 
16. Çuvas 
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 .یازدماورایی دست می

و حیوانات ها حاکم خرس ،کندمی حیوانپات خپانگی را از وحوش محافظت  
هم ها او حاکم گرگ .زینداو میحتی ارواح پلید نیز در اطاعت  ،وحشپی است 
 .برندبه سر میدر اطاعت او ها همه گرگشود چرا که معرفی می

 «گیلگمیش»که با زاد، پریبود  ی، دخترسپپپومریاز ارواح  :6«سپپپابیتو» 
 .شودمیهم صحبت  سومر ایافسانهقهرمان 

 محافظت از  هوظیف اؤلگن، از طرف خدای بزرگ آلتایاز ارواح  :سپپپویال
وسعت  .بوداسب  چشمان او چون چشمگویند می .بر عهده داشترا  هاانسان

 !دید او به اندازه سی روزه راه
 کند و یا در جهان زیرینمی پرواز آسمانبر  شپامان همراه  آییناجرای در 
اما برای  ،بردمی به محل خوددعا را برای اسپپتجابت ها قربانی کند،می هبوط

 .ی اوستشایستهپاشی شراب مراسمتنها  !شودمیاو آیین قربانی اجرا ن
سویال  !ی خورشید و ماه آفریده شده استهاسپویال از تراشپه  ها در افسپانه 

 ناؤلگبه تحول دید را زیر نظر بگیرد و هر نوع  هاانسانوظیفه دارد که اعمال 
 سویالبا نیروی که از صعود و هبوط بر آسود،  شامانمراسم پس از  .خبر دهد

 .دنشومیگرداگرد او طرد رهد و اجنه از میارواح پلید از 
 « به ارواح همراه انسان داده  عموماًست که نامی، یاقوتاز ارواح  :0«سپور
 .شودمی
 «مقام به خدای بزرگ، ترین او نزدیک ،آلتایاز ارواح  :0«توس»یا  9«توز
با سپپویال، بال در بال  شپپامانبا اجرای مراسپپم قربانی  شپپود.معرفی می اؤلگن

 .شودمی بر اؤلگنبه ح ور  آسمانکارلیک، یوال و یاییک بر 

چی آنان را اوروک .فرستدمی را 0«چیاوروک»برای استقبال از آنان  اؤلگن
از  وگیرد می شاماندست کند، قربانی را از می پنجم مالقات آسپمان بر دایره 

 .نمایدمی وارد شده و تقدیم اؤلگندرب زرین 

                                                                                                    
1. Sabitu 
2. Sur 
3. Toz 

4. Tos 
5. Urukçi 
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 !گردندمی ازآنان بر غاز سپپوار شپپده و ب !دهدمی غاز یان را پرندهایشپپپس 
بر زمین فرود هیچ گاه باشپپپد و  آسپپپمانچی همه وقت بر اوروکگویند می
 .نیاید

 ا ر هاانساناو نیز وظیفه دارد  لگنؤاچون پسپران  ، آلتایاز ارواح  :یاییک
 ایپارهنیست، اما  اؤلگناو هر چند پسپر   .نیکی کند و از آنان محافظت نماید

 ترینباور چنین اسپپپت که او گرامی !از وجود اوسپپپت و روحی در اطاعت او
 .زیدمی اؤلگنست که به امر روحی

آن را  رو این از و !باشد، سرشار از شیر سپپید  یادریاچهسپوم،   آسپمان بر 
 یبه دریاچه اؤلگناز طرف هنگام زایمان یاییک به  .خواننپد می 6«آق گول»

 گیرد و بهمی بری شپپیر بهشپپتی از دریاچه ایقطره ،شپپودمیشپپیر فرسپپتاده 
 !گیردمی و چنین است که نوزاد جانچکاند می نوزاد دهان

های آییندارند و میکنند و محبوب مییاییک را بسپپپیار احترام ها آلتپای 
شپیر گوسفندان و   با در آغاز فصپل بهار  آنان .نماینداجرا میمتنوعی برای او 

 0«یاییک کالدیرما»کنند که غپذایی آیینی تهیپه می  ذرت و لپپه  و  ،مپادیپان  
و ظرفی چوبی به در روسپپتاهای آنادولو، یاییک هم چنین  شپپود.خوانده می

این ظرف با طناب از دو سپپپرش در جایی آویزان  .شپپپودآیینی هم گفته می
روغن شیر باال آمده و از  .زنندمی و به هم کنندمیآن را پر از شپیر   شپود می

شپپپیر در  یکه روح یاییک با شپپپیر و دریاچه آنجااز  .گرددمی ظرف خپارج 
 !خوانندمی ربط نیست که مردم این ظرف را به این نامبی ،ارتباط است
با او  ،خواندمی او یاییک را فرا ،شودمیبرای دعا دعوت  شپامان  ،در مراسپم 

 کند!عروج می اؤلگنقربانی را برداشته رو سوی 
 یاریبی شامان !باشدمی یاییک یسپت که بر عهده ایوظیفه شپامان  عروج
 .خوانندمیاوستوغو ها آلتایاین مراسم را  .د پرواز کندتوانمییاییک ن

ست و د برای آن بت سرو  کنندمیسازی بتبا پارچه سفید  از برای یاییک
ا هاین بتدوزند. شمار میرنگ نوار سرخبه پاهای بتسازند، پس میو پا و دم 

همه به نواری بافته شپده و سفید رنگ به ردیف  رسپد، آنگاه  میسپی عدد  به 

                                                                                                    
1. Akgol 2. Yayik kaldirma 
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که این قاین منصوب است در پشپت خانه دو درخت  بیشپتر   .گرددمی نصپب 
 !شودمینوار میان آن دو بسته 

 :کنندمیتصویر یاییک را چنین ، شاماندر ادعیه 
 زبانه آتش اشتازیانه ،دسپتارش از ابر طالیی ست، افسارش رنگین کمان »

 «!...دهدمی خبر آسماناو از  .ستخاکستری
 

 ارواح پلید -4

و در شپپود فرو میس از مرگ به جهان زیرین پبد کردار  هایانسپپانارواح 
را پلیدی  هاانسپپپانآنان  .آیدحسپپپاب میبه ارلیپک خپان  از فرزنپدان   آنجپا 
 !فرو برندظلمات کنند نزدیکانشان را در میخواهند و تالش می

بپاور دارنپد ارواح مردگپان مدت معینی بر روی زمین در گردش    هپا  آلتپای 
 و سپس کوچ کنند.باشند 

 واند، آنان را نظمی نیست زمین پراکنده ارواح پلید بر روی آلتایدر تصپور  
 !جنگ و اختالف استهمه حال در میانشان 

د انسانی را زنده توانن چنانچهارواح پلید بسپیار طماع و شکم پرست باشند  
اگر شپخصی بیمار شود، در حقیقت روح پلیدی در حال   آلتایدر نظر  !بلعید

هر زخمی که  شده است!یرد توسط روح پلید خورده خوردن اوسپت و اگر بم 
 !بر تن است نیز اثر گاز گرفتگی ارواح پلید است

را ارواح خبیپث و مردگپان با تشپپپریفاتی خاص در ارتباط باشپپپند، هر یک    
در  آنان پیرامون چادرهای نوادگان یی تعریف شپده است! هاو دسپته ها قبیله

بسپپیار برند، میهجوم ها به چادرباشپپند و گاه میبسپپیار طماع  .نزاع باشپپند
 قصپپدداخل شپپوند و بهاگر دری نیابند، از سپپوراخی آنان  ف پپولند!و  گرحیله
 ها کنند!حیله هاانسانشکار 
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 جنیان، شیاطین و عفریتها -9

برخورد بسیار به وجود اجنه و شیاطین  ،تورک یاساطیرجهان در بررسپی  
 !است هشکل گرفتاین باور و حکایات بسیاری پیرامون ها افسانهکنیم، که می

و برند فرگمراهی را در  هاانسانانگیزند، شپیاطین فساد  آلتایترکان به باور 
و  ها باشندساز بیماری انسانسبباجنه نیز  .باشپد  ارلیک خانامیر ایشپان  و 

 .ظاهر شوند هاعفریتدر آخرت به صورت 
 یوانیا حدر قالب انسان توانند میرویت نشوند، اما ذاتاً  شپیاطین گویند می

 اغلب . شیاطینشونددیده می دارشاخسری صورت با که در آن  ،ظاهر شپوند 
 !شده اند نزدیک آنان شد که از آتش آفریده توانمین ، کهزیندمی تنها

شپپپمار ه ، خدای دوزخ بارلیپک خپان  در جهپان زیرین بزرگ ارواح پلیپد،   
گناهکار، اجنه، شپپپیاطین و  هایانسپپپان و عپذاب  او برای مجپازات  .رودمی

 .ارواح پلید را در اختیار دارد یهمهو  هاعفریت
 .حاضرندها و آزا 6«ناآی»در اطاعت هم شیاطین بسیاری ها آلتایبه باور 
، اجنه 9«توکول شا»و  0«تاژست»چون نیز عالوه بر اجنه بزرگی ها اتروسک

شکم بسیار آنان شپوند و  خوانده می 0«چور»اجنه دیگری دارند که ادیمنو و 
 .اندتوصیف شدهپرست و بیماری زا 

با ها ، انسپپانخوانیممی 0«جسپپتنی بی» ،بنام در حکایت قهرمان چنانچه
 !ندخوردن گوشت با اجنه خونخوار در آمیخت

 :، آفرینش و اوصاف شیاطین چنین آمده است«طبری»به استناد تاریخ 
 .آنان بسپپیار بودند .گفت 1«جان»آنان را  .خداوند نخسپپت دیوان را آفرید»
 .هفت هزار سال حاکم جهان بودند .آنان را منزل بر هوا بود !هاشن شپمار  در

 .باشد ایشانپس خداوند از جان، اجنه را آفرید که شیطان نیز از 
 3«هاریث» گاه و به عربی 6«عزازیل»شپپپیطپان را بپه سپپپریانی و عبرانی   

 .خوانندمی

                                                                                                    
1. Ayna 
2. Tajest 
3. Tokulşa 
4. Çor 

5. Cesteni bey 
6. Can 
7. Azazil 
8. Haris 
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مورچه، عنکبوت، صور شمار در فرزندانی بیپس شپیطان ازدواج کرد، او را  
، اهدر مکتوبات آمده است که فرزندان شیطان در غار .ملخ و پرنده حاصل شد

ظاهر  هاآبو راه ها ، گلخانهها، چاهها، تنورها، دشپپتها، ویرانهها، راههاجنگل
 .شوندمی

خواست. اطاعت خویش در ی داد و جا آسمانخداوند، اجنه و مالئک را بر 
ای از ای از رحمت و خانهپس مالئپک را فرمود کپه دو خانه خلق کردم. خانه  

 .غ ب، هر دو را بنگرید
 :مالئک پرسیدند .بود هاباعذ آنجامالئک، نخسپت دوزخ را نگریسپتند، در   

 این خانه برای که آفریدی؟ !خدایا
اوند دوزخ به سخن آمد که این خانه برای کافران است که خدبه اذن خدا، 
سبب  .پس مالئک بهشپت را نگریستند، آنجا آسایش و صفا بود  .را باور ندارند
 پرسیدند،

را بشناسد و در اطاعت او  وندخدااین خانه از آن او باشد که  :خداوند فرمود
 .باشد

 نیز آنان را برروی بر خاک نهادند، خداوند الهی مالئپک در پیشپپپگاه  پس 
 «.ی دادجا آسمان مقامو مقدس ترین  ترینرفیع
 
 :خوانیممیدیگر  یاافسانهدر 

 .خوانده شپپپود و هفت طبقه باشپپپد «ارض سپپپبع»در نظر قپدما زمین  »
 .با باشد که کسان او را جوسوم خوانندطبقه آجترین پایین

دست و پایی شبیه دست و پای حیوانات  و باشند رویآنان کوتاه قد و سیاه
 .شیطان نیز در ردیف آنان است .وحشی دارند

روی زمین را چه سپپان فریب  هایانسپپانچون هر یک توصپپیف کنند که 
 «!شود سرخوششیطان  .دهند و از راه راست به در کنند

 
دیگری نیز باشپپد که بسپپیاری، از عبرانیان در اسپپاطیر تورک وارد  ی اجنه

 :شده است
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 0«حاک سپپاک»، 9«مدیون بن زنگی»، 0«جابر بن مردان» ،6«حیشپپانوح»
، 3«بولبول بن قیزبان»، 6«کاش بن وسپپپواساکپار »، 1«یمهور»، 0«رشپپپوزد»
 .65«سشزار بن سمان»، 3«کشکاتور بن کشی باش»

 

 هاجادو -0

ه آشفت یگیسوان ،کردارپلیدجادوگران مردمی آمده است که  هایافسانهدر 
ی هاکوزهبر !شپپوندمیآنان از جنس زنان تعریف  عموماً .یی دراز دارندهاو دم

به این سپپپبب آنان را  آیند،و در این حپال بپه پرواز در می   نپد بزرگ سپپپوار
 !نامندمی سوارمخجادوگران 

 .و همه را پلیدی خواهند یکی را دشپپپمن باشپپپندناین جادوگران خیر و 
شپخصی را مرگ فرا   کهآنگاه :اندآورده .شپود مینوزادان توسپط آنان دزدیده  

چرا که باور دارند در غیر این صپپورت  ،رسپپد، بر روی جسپپد او قیچی بگذارند
را  اوروح مرده دچار جادو شپپپود و یا  ،بپرد جادوگراگر از روی جسپپپد گربه 

 .هراس درگیرد
دختران هرگاه بخواهند  !دمادر نباشنکه در اطاعت ست جادوگر را دخترانی
حال ایشان مراعات  ادرشان نیز مجبور است که، مروندسرخود به سیاحت می

 کند!
مادرش  یبا محبوب خویش فرار کند، به باغچهاگر دختر جپادوگر بخواهد  

دو چاه باشپپد، یکی از عسپپل و دیگری از خون دختر از عسپپل  آنجادر  ،درآید
هر صورت خواهند در آیند وبه هر  بهآنگاه است که  ،نوشد و محبوب از خون

 .جا خواهند بروند

                                                                                                    
1. Hisanuh 
2. Cabir Ibn- I merdan 
3. Medyun Ibn- I zengi 
4. Haksak 
5. Derşuz 

6. Yemhur 
7. Kara kaş ibn- I vesvas 
8. Bulbul ibn-I Kizbaz 
9. Keskakur ibn-I keşibaş 
10. Seşzar ibn-I seman 
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اما باغچه را ؛ اثر کردن جادو باید از باغچه جادوگر گلی چیده شپپودبرای بی
کار شپپ ،برای گلچینی !نمایدمی ای نگهبان اسپپت که چون شپپیر یا پلنگگربه

 !آیدمیفرصتی الزم است که کار بسیار سختی به نظر 
 

 پلید و شیاطین بدکردار در وصف چندی از ارواح -7

 «نامی است که به جمعی از ارواح پلید گفته یاقوتاز ارواح  :6ها«آباسی ،
 .شودمی

 «ستییا خود خدای پلید، یکی از ارواح پلید :0«آجومان. 

 «ارلیک خان یآنان در اداره، ، روح پدران مردهآلتایاز ارواح  :9«کهآدا او 
 !باشند

 «آلداجی با روحی به نام  ،روح شپپپخص مرده ،آلتایاز ارواح  :0«آلداجی
 .مرده به گردش باشدی در اطراف خانه 0«سونه»

 «در  ،مقدس به سپپبب پرهیز از ناپاکی توسپپط آلداجی شپپامانیا  :1«قام
جلوگیری هفت روز از تماس با اشپپیاء مرده به مدت  !خانه مرده داخل نشپپود

 .از خانه مرده نه چیزی خارج شود و نه وارد آید .شود
شپپپود که در آن از آیینی اجرا میچهپل روز پس از مرگ در خپانپه مرده    

 شپپامانکنند و آن چنین اسپپت که پیش از مراسپپم  سپپوگواران پذیرایی می
آلداجی  استدر تالش  شامان !آوردمیاز چوب درخت سپرو دود بر   و آیدمی

 .شوده میدروح مرگ نیز خوانآلداجی  .را طرد کند

 «ارلیک خانسپپپت پلید که در اطاعت روحی ،آلتایاز ارواح  :6«آلمیش 
 باشد.می

 « تاول و زخم  سازسببست که روحی ،یاقوتاز ارواح  :3«آلتان سپابارای
 !شودمی هاانساندر تن 

                                                                                                    
1. Abasi 
2. Acuman 
3. Ada oke 
4. Aldaci 

5. Sune 
6. Kam 
7. Almiş 
8. Altan sabaray 
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 « او محپپافظ ارواح پلیپپد اسپپپپت ،یپپاقوتاز ارواح  : 6«آرسپپپان دوالی. 
 در اطاعت او باشند. 0ها«قارانمه»

 « جهان  بهکه انپد  ، ارواح پلیپدی آلتپای از ارواح  :0«آزاالر»یپا   9«آینپاالر
 هاانسپپانآنان شپپیاطین را به سپپمت   .باشپپند ارلیک خانزیرین در اطاعت 

 .شوندمیآزار آنان  سازسببفرستند و می

ا هاز قربانی .کنندمیخود را رها ها نیز با آیین قربانی از این آزار هاانسپپپان
این ارواح بسپپیار شکم پرست و سیری  .ین باشپد ترمقبولحیوان سپیاه رنگ  

 نیز خوانند. 0«یک»آنان را  .ناپذیرند

 «و ی مرگ آور هابیماری هاانسپپپان، او بر یاقوتاز ارواح  :1«رمپاالهای بو
 .کندمی مسلطناپذیر عالج

 اجنه سپپپاکن در آن آن گاه که دو گروه با هم در نزاع باشپپپند :جیغی ،
ه دیگر بشپپوند، نیز برای حفظ مردمشپپان با یکمیکه به این نام خوانده  وادی

 ، مردمش نیز شکست پذیرد!که مغلوب شد اجنه هر طرف از ؛نزاع پردازند

همچنین هر طرف از اجنپپه کپپه از رزمگپپاه گریزد، مردمش هم از میپپدان 
سپربازان را به هنگام شب، به چادرها جای دهند، چرا   ترکان جنگ فرار کند،

 غیب هالک کند!دشمن آنان را به تیر که باور دارند اجنۀ لشکر 
 )دیوان لغات الترک(

 
  ست که خارج از او روحی شپامان ، به باور آلتایاز ارواح  :6«چار»چور، یا

 است! روحی پلید که همان جن ،بدن انسان و همراه او باشد

جن صدمه ی از قبیل چور ضپربه زد،  اتاصپطالح  در برخی از مناطق آنادولو
 ان عوام جاریست.بپس بیمار شد! هنوز در ز ،زد
 «شودمیاز او یاد  شامانروحی که در ادعیه  آلتایاز ارواح  :3«چوراباش. 
 بافته شدهاز پشپم هشپتاد گوسپفند    کاله از پشپم نود گوسپفند و    خرقهاو را 
 است!

                                                                                                    
1. Arsan dolay 
2. Karaneme 
3. Aynalar 
4. Azalar 

5. Yek 
6. Bourma lahay 
7. Çar 
8. Çorabaş 
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 « گناهکاران منزل روحی بزرگ که در  ،یاقوتارواح  از :6«تاراه -داهتپالیر
 .ساکن است

 نیز  0«هورتالک»مخلوقات پلیدی که آنان را  ،سپپپومریاز ارواح  :ادیم نو
 کاری آنان تعلیم سحر دهند.برای محافظت از پلید هاپوبخوانند. آشی

 «ِست در هیئت عفریتیان دوزخ.، مخلوقیاز ارواح اویغور :9«غها 

 « نام ، روح مرده، ارواح پلید و جادوگران را به این اتیاز ارواح  :0«گیپدیم
 خوانند.

 «ترکان شمالی ارواح پلید را به این نام خوانند :0«قارا چور. 

 «آرسپپپان دوالیارواح پلیدی که در اطاعت  ،یاقوتاز ارواح  : 1«ارا نمهق 
 باشند.

 «از او یاد  شپپپامان یروحی کپه در ادعیه  ،آلتپای از ارواح  :6«کوک من
 از پشم هشتاد بز باشد! گوسفند و کالهشصت او را از پشم  .شودمی

 در  -ارلیک –یاقوت از یاوران خدای شپپپر -از ارواح آلتای :هپا کورموس
که به نام  دخواه نیز باشپپارواح خیرها رموسکوجهان زیرین باشپپند. در میان 

 !کنندمیآیین قربانی اجرا  هاآن

ست که از مردگان جدا شود، آگر روحی در باوری آمده اسپت که کورموس 
کردار باشپپپد و با از شپپپخص نیکوکپاری جدا شپپپود، کورموس نیک آن روح 
 های بدکردار در جنگ.کورموس

ا هاین جهان نیز برآیند، اطراف خانه باشپپدکه گاه برد نیز ی پلیهاکورموس
را مرگ  هاانسپپپانشپپپوند و  داخلها در خانه به قصپپپد پلیدکاریبگردند و 
 خواهند.
و دوسپپتدار  ندکردارنیک آنان باشپپند،ن چون پدر ارلیک خان پسپپراناما 
و همه  محافظت نمایند ی پلیدهاکورموس شپپر از را هاانسپپاندر دنیا  نیکی!
 به نگهبانی باشند. و چادرهاها بر در خانه حال

                                                                                                    
1. Dahtalir-Tarah 
2. Hortlak 
3. Eğe 
4. Gidim 

5.Kara Çor  
6. Karaneme 
7. Kökmen 
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، 6«کازگیرگان» دراو را  ،را گرفتار کنند کورموساشپپرار یکی از  تواننداگر 
 .دشو ، اندازند که در آنجا مجازاتدیگ جوشانی در دوزخ

آنان همه حال در  !ندراحتی با همدیگر نیز سپپپازش ند ی پلیدهاکورموس
 .سیر نشوند هاانسانحتی از خوردن  آنان .بسیار شکم پرست و نزاع باشند
ند، همچنین زخم ابیماری و مرگ سازسببباور دارند که آنان  آلتای ترکان
 گریلهحبسیار  گویندمی! دانندها میکورموس از گازگرفتگیاثر را نیز تنشپان  
 .کارند و دنبال فرصتی که در وجود انسان نفوذ کنندو فریب

د یا هدایایی نوبرانه قربپانی به جای آرن کردار را، آیین نیپک ی هپا کورموس
شپراب تازه، نخسپتین شیر دوشیده شده در آغاز فصل بهار،   پیشپکش کنند.  

ی گندم و هادسته خوشهو  چای، آب جو، آرد جوی برشته شده، آش بوالماچ
 .ندنهها میکورموسنشان جو که بر روی 

ام این حیوانات به هنگاما قربانیان حیوانی نیز مادیان، بز و گوسپفند باشد،  
 دهان و بینی حیوان! شوندمی، بلکه خفه شودمیاجرای آیین سرشان بریده ن

شپپیده چهار پای او از چهار طرف کشپپود و راه تنفس بسپپته میگرفته شپپده، 
گاه پخته شپپده و نزدیک قربانخاص پس گوشپپت حیوان در دیگی  !شپپودمی

 .شودمیخوانی توسط اطرافیان خورده پس از دعا
 « او را مادر جمعی از ارواح پلید معرفی یاقوتاز ارواح  :0«کونچولورومپه ،
 .آیین قربانی بجای آرند مردمش برای در امان بودن از شر او .کنندمی
 «طاعت اارواحی پلید که در جهان زیرین به  آلتایاز ارواح  :ها9«اوت گر

 .درد و عذاب سازسببباشند و  ارلیک خان

 هپپا بپپاشپپپنپپدگروهی از عفریپپت ،آلتپپایاز ارواح  :هپپاراک شپپپپاس. 
متنوعی  یهاباو آنان را به عذ اندازند به دوزخ ییهارا در دیگ گنپاهکاران 
 .دچار کنند

 و حیوانات باشد هاانسانروحی است که در وجود  ،آلتای از ارواح :سونه. 
، هرگز آیدمیسونه هر گاه بخواهد از وجود انسان خارج شده و به گردش در 

 را او ، چون سپپگی مقدسهاناو برخی از حیو شپپاماناما کسپپی او را نبیند! 

                                                                                                    
1. Kazgirgan 
2. Kunçolorume 

3. Otger 
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خوانده  6«چیکوسپک»که موفق به دیدار ارواح شپوند   هاییانسپان  .بینندمی
ای برای مقدس هر کس ارواح را ببیند، نشپپانه هایانسپپانجدا از  .شپپوندمی

 !شودمی مرگ او تعبیر

ارلیک در برابر  آنجادر  و رودمیپس از مرگ انسپان سونه به جهان زیرین  
 .آیدجسم خویش بر میبه استقبال  خان

 «باشدها از ارواح اتروسک :0«تاژس. 

 «منقار عقاب و گوش االغ باشد، ، او را هااز ارواح اتروسپک  :9«توکوش ال
 .ستهانااو سبب درد و عذاب انس !ست با گیسوانی از ماریاو جنّ

 «ای که سبب نابودی شوند، اجنهاتیاز ارواح  :0«اولوک کی. 

 «شودمیجنی بزرگ که در حکایت جستنی بی، از او یاد  :0«اوروم کی. 

 «پلیدی  سازسببی بودایی یاما روحی اسپت که  هادر نظر اویغور :1«یاما
 .او جای در جهان زیرین دارد .و مرگ باشد

 و حیوانات باشد،  هاانسپان ، روحی اسپت که همراه با  آلتایاز ارواح  :یوال
را  هاانسان یوال .آن گاه که خواهد از وجود آنان خارج شود و به گردش درآید

 .ندبیمی او راهم در آیین قربانی  شپپاماناما  ،آیدمیدر خواب به ح پپور تنها 
 یا در جهان زیرین فرو کنندمین روح به عالم باال پرواز همراه با ایها شپپپامان

 !خان باشد ارلیکیوال روحی است که در اطاعت  .روندمی

  

                                                                                                    
1. Kuspekci 
2. Tajes 
3. Tokusla 

4. Uluk ki 
5. Urumki 
6. Yama 
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 بخش ششم

 

 آفرینش انسان -1

 چندی از این .اندآوردهبسپیاری پیرامون آفرینش انسان   هایافسپانه ترکان 
 :اندچنینها افسانه
 قاراخانخدای بزرگ  .بود و آب قاراخانباور دارند در آغاز تنها ها آلتای  -6

 .کردیمپرواز  هاآبآن انسان بالدار بود و بر باالی  .دلتنگ شد و انسانی آفرید
، خداوند دانست و چشم دوختی باالتر هاآسمانورزید و بر  طمعپس انسان 
 و بالش بشکست! گرفتبتوان پرواز او 

پس بیم مرگ رفت، ی انسپپان به کار نیامد، در آب فرو شپپد و  هادیگر بال
 یهمهالتماس کرد، خداوند ترحم ورزید، التجاء برد و انسان خدای خویش را 

زمین و خشکی خداوند دانسپت که   .توان او جز پرواز بار دیگر بخشپیده شپد  
 ،یدپاش هاآبمشت خاکی از ستارگان بر  قاراخان .باید تا انسان پای بر او نهد

 .ندپدید آمد هاخشکیپس 
بر آن جزیره درخت کاجی نه شاخه  قاراخان .چون جزیره بودند هاخشپکی 

نه نژاد به  در هاانسپپانبود که از آن  .انسپپانی آفرید هزیر هر شپپاخ بهو  درویان
را راسپپتی و راه راست تا انسپپان  ،آفریدبییاییک را  قاراخانپس  ند!وجود آمد

 تعلیم دهد!  

، خدای قاراخانآمده اسپپپت که پسپپپر  یاقوتو  آلتایهای افسپپپانهدر   -0
او روح  یآفریده هایانسپپپان، انسپپپان را بپه وجود آورد، اما  -اؤلگن -بزرگ

 !نداشتند

 .بخشدمی را روح او قاراخانفرستد و می قاراخان نزدکرکسی  اؤلگنپس 
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طوالنی، گردد، پس از پروازی می ازبپپ ،گرفتپپهبکرکس روح را بر منقپپار 
 یدر حال پرواز بر روی زمین الشپپه .شپپودمیو گرسپپنه  حالکرکس خسپپته

 غالباما بر نفس  ،شودمیاشپتهایش تحریک   ،کندمی شپتری نظر او را جلب 
 .آیدمی

بیند، گرسپپنه اسپپت اما باز می اسپپب یراه الشپپه رپس د ،پرواز ادامه دارد
این بار او به  ،دیگر کرکس را رمقی نیسپپپت .دهدمی توجه راهش را ادامهبی

و در آن حال ، رودمیاختیار به سمت الشه کند، بیمی گاوی برخورد یالشه
  «!زیبپپایی یچپپه الشپپپپه» :گویپپدمیگشپپپپایپپد و می مپنپقپپار از هپم   

چون مه افتد و می روح از منقپار رهپا شپپپده و بر جنگلی از کپاج   این چنین 
 از آن اسپپت که درخت کاج در زمسپپتان و تابسپپتان سپپبز  .شپپودمیپراکنده 

 و جوان! همه حال زنده است ماند ومی
ک ارلینیم شپپپب بود که  پرد.می آسپپپمانروح دیگر بار بر آنگاه کرکس بی

آرام  بس زیبا! یدد ی، او بر روی زمین قصپپپردمآمیاز جهان زیرین بر  خپان 
 .ندبود ،اؤلگنن، آفریدگان روح انسادر آن قصر اجساد بی ،دشآرام نزدیک 

سپگی را به پاسبانی قصر   ،ارلیککاری برای محافظت اجسپاد از پلید  اؤلگن
به سپپگ خطاب  ارلیک !موی بر تن نداشپپتندها در آن زمان سپپگ .نهاده بود

تن تو را پشم عطا کنم که  ،اگر رخصپت دهی بر این سرای وارد شوم » :گفت
 «!محافظ تو از سرما باشد، تو را طعامی دهم که تا یک ماه گرسنه نشوی

 روحرا از  د انسپپاناو اجسپپ شپپدداخل به قصپپر  ارلیک ،فتپذیر پس سپپگ
اجساد  «!خواهند شدچون من  هاانسان یهمه» :گفت ارلیک بخشید!خویش 
 !دمآپدید که نژاد انسانی  دشچنین  و نداستخبر و ماده و از نر نددشزنده 
آمده است که اولین انسان، نیمی انسان و نیمی  یاقوتاز  ایافسپانه  در  -9

 .فرود آمده بود آسمانکه از  !اسب بود

، نماد تیامات شپپوهر دوم ،نگویدارند که طبق آن ک ایها افسپپانهآلتای  -0
 پس خدایان را خشپپم در .گیردمی تصپپمیم به آفریدن انسپپان شپپور، هایآب
گیرد و می با خون او خمیر انسپپان شپپکل  !زنندمی کینگو را زخم گیرد ومی

 آیند.میپدید  هاانسانچنین 
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دیگر آمده اسپپت که خدای بزرگ بر روی زمین انسپپانی  ایافسپپانهدر   -0
د، رک را لمس اششپپیطان سپپینه ،روزی که در خواب بود .او نرینه بود .آفرید
م ه استخواناز آن  ،داافت و بر زمینبرآمد سینه  یی از قفسهاستخوان روازاین

 6«آتمان» ترپیش :ی شپپبیه به این دارنداهم افسپپانهها هندی! دمآزنی پدید 
م آنان به ه ،نیم دیگر زن شد .بود و جز او نبود، او نرینه بود، پس دونیم شپد 

 .پدید آمدند هاانسانشدند و 

 :چنین آمده استنیز چینی  ایافسانهدر   -1
 ،و نرینهبود  0«ینیگ یی»رین ز ابر .د آمدپدیابر دو ای طال و هیزم تکپه از 

پس آنان به هم  !و مادینهبود  9«موژ -هه» ه بود،پدید آمدابری کپه از هیزم  
 به وجود آمد. انسانشدند و 

ورونگی و تنخسپپتین، نرینه به نام  هایهم باور دارند که انسپپانها آلتای -
 .ندمادینه به نام اژه خوانده شد

 :خوانیممیاز ترکان بودایی  ایافسانهدر   -6

نازل بر زمین  آسپپپمانرا از  0«رید تا ریود گار»خداوند دختری زیبا به نام 
در حالی که با او بر روی زمین  .آن دختر فرزندان بسپپیاری به دنیا آورد .ردک

 .محسوب شد هاانسان کبیر پس آن دختر نخستین مادر !ای نبودهیچ نرینه
سپومری آمده است که خدایان موجوداتی به خادمی نیاز   ایافسپانه در   -3
نیز از گل انسپانی ساخت و   اِآ .ر ا این وظیفه بر عهده نهادند اِآند، پس شپت دا

 !«اکنون این انسان است» :و گفت او را جان بخشید

 رنگارنگی هایافسپپانه ،ددامی بال شپپانپردازیکه توان خیال آنجاتا  ترکان
حتی جسپپم خود را متعارف و عادی  اند! آنانانسپپان آفریدهپیرامون آفرینش 

این چنین د و ناودهافز از اع پای مخلوقات دیگر بر جسم خود  و نداکردهرها ن
 .دانآفریدهعجیب الخلقه مخلوقاتی 

 0«وتدده قورق»از بالدار بود، در حکایتی  قاراخان ینخستین انسان آفریده
 .شودتوصیف مییک چشم با ، تنها 1«تپه گوز»شخصیتی به نام 

                                                                                                    
1. Atman 
2. Ying yi 
3. H- Moj 

4. Rid ta riod gar 
5. dede korkut 
6. Tepe göz 
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 0«سپپپوهور -دوما»ن ایشپپپااز  ورا فرزندانی بود  6«باتاچیهان»، جد چنگیز
 بر وسط پیشانی داشت!یک چشم نامی بود که تنها 

او نیمی انسان و نیمی ماهی  .مادر نخسپتین انسپان از آب برآمد  گویند می
نیز با سپپرسپپگ، پای گاو و نیمی عقرب و نیمی    هاییانسپپان همچنین  !بود

 .انسان به تصویر در آمدند
دادند، برای جلب می شدند که کارهای عظیمی انجاممی تعریف هاییانسان
 .شدمی وجودشان بسیار بزرگ تصویر ،اغراقانگیزی و دهشتیا  توجه
 در سپپپمرقندای بر قلعه ،«سپپپاکا»از قهرمپانپان ترکان    ،9«آلپپ ارتونقپا  »
 !شستمی زرافشانی پاهایش را در درهنشست و در آن حال می

در  !داشپپپت پنج مردنیز قامتی به بلندای  سپپپومریقهرمپان   ،گیلگمیش
 ،، دجال درشت اندام و بلند قامت باشدخوانیممیاسپاطیر ملل شپرق نزدیک   

 !دباشپای او  مچسرش از ابرها در گذرد و دریاهای عمیق تا 
شد، میخوانده  0«اوج بین اونک» که ستاساطیر موجود دیگرینیز در آن 
 ،کندصید میدسپت ماهی از دریا   از ابرها در گذرد، به چون دجال او سپرش 

 هنگام توفان به !کندمی را تناول شده ماهی سرخ و دگیرمی نزدیک خورشید
 .باال آمد تا زانوان او تنها سیالب ،نوح

نفوذ کرده  اسپپتخوانشپپان تا عمق هاکه باور هاییانسپپانکه  بوداین چنین 
بنیادین اجتماعی را فراتر از افکار اسپپپاطیری خویش نتوانسپپپتند  قوانینبود، 

ان ند بنیبینمی در واقعیت، آنچهدادند که آنان هرگز اجازه نمی .تصپپپور کنند
ها برای آزاد اندیشپپیایشپپان آفرینش  هایافسپپانهیا  ،باورهاشپپان را بلغزاند

دادند و به آن می را با اعتقادات تطبیقها و در انجپام دیده  ددانمیرخصپپپت 
 .نمودندمی اکتفا
 

                                                                                                    
1. Bataçihan 
2. Duma sohor 

3. Alp-er-tonga 
4. Uc bin unk 
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 غیرانسانیبا اجداد  هاییانسان -2

که از  ،شپپوندمیتعریف  غیرانسپپانیبا اجداد  هاییانسپپاندر اسپپاطیر تورک 
 .پدید آمدندفراطبیعی یا جاندارانی دیگر سان و یا موجوداتی  ،هاالههخدایان 

 :کنیممی ی زیر توجههادر دسته بندی این باور به مثال
 گرگ هیئتخدایی در  -6
 مادر -الهه -0

 مادر -الهه کوه -9

 گرگ و گوزن به عنوان پدر و مادر -0

 سگ به عنوان مادر -0

 مادر درخت در مقام -1

 ظرف چوبین و زادن از آن -6

 !دانه تگرگ به عنوان پدر -3

 ی زایندههاباحب -3

 زادن از دریا -65

 
 .آیدمیاز پدری گرگ و مادری انسان به وجود  فرزند در مثال اول،

 .آیدمیدر مثال دوم، فرزند از پدری انسان و مادری الهه به وجود 
 کوه هیئتو فرزند تنها از مادری در  شودمیدر مثال سپوم، پدری تعریف ن 

 .آیدمیبه وجود 
 و یا پدر گرگ و مادر گوزن در مثال چهارم، پدر انسپان و مادر گرگ اسپپت 

 .شودمی وصیفت
 .در مثال پنجم، پدر انسان و مادر سگ است

 .ی و مادر درخت استآسماندر مثال ششم، پدر نوری 
 .است ظرفی خالی در مثال هفتم، پدری نیست و مادر

 .و مادر انسان استدر مثال هشتم، پدردانه تگرگی است 
 .و مادر انسان است نیست در مثال نهم، پدر

 .آیدمیدر مثال دهم، فرزند مستقیما از دریا بیرون پیداست  چنانچه
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موجوداتی ، شوندمیدر این امثال موجوداتی که در نقش پدر و مادر تعریف 
 .اندمعرفی شده تورکمحترم و مقدس در اساطیر 

 
 :حکایاتی چند در تفسیر این امثال

داسپپپتان نه در  :به وجود آمدند فرزنپدانی که از خدایی در قالب گرگ   -6
و با دختران خاقان هون  سپت که خداوند به صورت گرگ در آمد اوغوز آمده ا

 .دمآد و چنین نه اوغوز و نژاد آنان پدید رکمی ازدواج
 گیلگمیشقهرمان سپپپومری  :فرزندانی که از مادری الهه پدید آمده اند  -0

گویند می .سپپون به وجود آمد  -از پدری انسپپان و مادری الهه با عنوان نین 
 .بود ایشتار ینیز الهه گیلگمیشهمسر 

، دو آلتاین، کوه مقدس خا آبو :کوه زاده شپپپدند -مادراز فرزندانی که   -9
 .شدندخوانده مییلبیس داشت که دختر 

، پس خوانیممی 6«توکیو» افسپپانهدر  :فرزندانی که از گرگ زاده شپپدند  -0
دست و پا بریده در  ، پسری ده ساله راهاز خاموشی آتش جنگ، گرگی مادین

 کودک به دسپپپتبود، پس ها «توکیو»، کودک تنها بازمانده از یابدمیباتالق 
 ودشمیآبستن از او در نهایت گرگ رسد، یابد و به بلوغ میگرگ پرورش می

 .کندمی ازدواج 0«آسنا»یکی از این ده کودک با  .آوردمیده نوزاد به دنیا  و

گرگی خاکسپپتری و نرینه بود که با  ،یزدر حکایات آمده اسپپت که جد چنگ
 .درک و مادینه ازدواج پیدگوزنی س

پس گزینند و شپپیان میآ 9«بورکان»ای به دامنه کوه در کنار چشپپمهپس 
گیز چن .نهندمی بر او 0«باتا جیهان» که نام شپپودمیآنان را پسپپری حاصپپل 

 !هفتمین نسل از آن پسر باشد

از  ها0«تاتار»است که طبق آن نژاد  ایافسانه :از نژاد سپگ  هاییانسپان   -0
 .آیدمیبه وجود و مادینه ، با سگی سرخ رنگ 1«پرنس»ازدواج یک 

                                                                                                    
1. Tukyu 
2. Assena 
3. Burkan 

4. Bata cihan 
5. Tatar 
6. Prens 
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ی هپپاکوهکپپه از  0«سپپپلنکپپا»و   6«توغال»رودهپپای  :زادگپپان درخپپت  -1
 به هم 0«کوم النچو»گیرند، در محلی به نام می ، سپپپرچشپپپمه9«قپاراقروم »
 . 0«قاین»یکی پسپپپته و دیگری  ،داشپپپدر آنجپا دو درخپت ب   و رسپپپنپد می

اصواتی چون موسیقی  ایشاننیز از  .نداهآن دو درخت چون کوه قد بر افراشت
 .دتابمی بر باالی درختان نور آسمانهر شب از  .درسمی به گوش

 ی مخروطیحفرهپنج  و در آن بابی گشپپپوده شپپپدی درختان از تنهروزی 
از  انمردم !نوشیدمی در هر یک کودکی بود که ازشپیاری شیر  که ظاهر شپد 
کودکان را به ترتیب از بزرگ به کوچک چنین نام  و شپپپدندمتحیّر آن حال 
 :نهادند
و   3«اور تکین»، 3«توکپپاک تکین»، 6«کوتورتکین»  1«سپپپونگور تکین»

ند و اآمدهبپاور کردنپد که این کودکان از جانب خداوند   هپا  اویغور، بوغوتکین
 .برگزیدند سلطانیرا به  ایشانکوچکترین چنین 

از سپپپپه کودک زاده ظرف  65«کونکرات»قوم  :زادگپپان ظرف چوبین  -6
کتاب  ،در اوسپپپتا .یکی از آنان بود 66«کهاتهافراند» .چوبین بپه وجود آمد 

 .نیز از این موضوع سخن به میان آمده است ،ین زردشتدمقدس 

 ،60«سپپوشپپیانت»کهات یکی از سپپی تن جاوید باشپپد که تا عصپپر  هادنفرا
 .به خواب باشد 60«زرتشت» یو آخرین زاده ،69«مزدائیسم»آخرین پیامبر 

 .خواندندمی حاکمی بود که او را تان شه هوانگ :کودکانی از دانه تگرگ  -3
لوهه  مو»پدری داشت به نام  .را گرد هم آورد ها60«سین پی»او نخستین بار 

روزی مادرش از غرش سپپهمگین و داسپپتان تولد او چنین اسپپت که   .61«او
دهان  بهدر آن حال دانه تگرگی  .نگریست آسماندر هراس شد، در  آسپمان 

 !او افتاد، از آن دانه آبستن شد، ده ماه پس از آن تان شه هوانگ زاده شد

                                                                                                    
1. Tulğa 
2. Selenka 
3. Karakurom 
4. Kumlan ço 
5. Kayin 
6. Sungur Tekin 
7. Kutur tekin 
8. Tukak tekin 

9. Or tekin 
10. Konkerat 
11. Frandhakhat 
12. saoshyant 
13. Mazdaizm 
14. Zerdust 
15. Sien- pi 
16. Mo- lo- heo 
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 ،6«ساگان» حاکمی بود به نامپیشتر را  هاقرقیز :باکودکانی از نژاد حب  -3
 و او را دختری بود که سی و نه کنیز داشت. روزی دخترش با کنیزان به کنار

؛ شپپان لمس کردندهابا دسپپت را هاحبابپس  ند،آلود رسپپیداسپپتخری کف
چهل  یهمهساگان خان  !زمانی گذشپت و دختران از آن کف آبسپتن شدند  

نمودند و دند و در آنجا زایمان یز بپه جنگپل پناه بر  آنپان ن  .دختر را طرد کرد
این افسپپانه چنین نیز  .پدید آمد )چهل دختر( رقیزق چنین شپپد که نسپپل 

 :شده استحکایت 

خان با سپپی و نه کنیزش بر کنار رودی رسپپیدند، آب رود با  دختر سپپاگان
دختران همه با لمس رودخانه  پس ،درخشیدمی پرتوهای خورشید چون نقره

 تبعید کردند و دختران در کوهآبستن شدند. آنگاه پدرانشان آنان را به کوهی 
 !زایمان نمودند

، نیمی انسان و نیمی ماهی بود که از 0«نساو آ» :دریا انسانهایی از -65
دار توصیف و باله ،با سر ماهی او !بیرون شدبصره ، 9«باسرا»خلیج  هایآب
 هاانسانآب و غذا، و تا عصر بی دشمیروزها در خشکی ظاهر گویند می .دشمی

 ت!خفمی و شب را به زیر آب شتگمی گاه به دریا بازخت و عصرآمومی را دانش

 

 حکایت توفان و پس از آن تولد دوباره -3

 ایویژهافسپانه توفان در اساطیر ملل تورک به خصوص سومریان از جایگاه  
 هاانسپپان که شپپودمیحکایت توفان سپپومری چنین بیان  .برخوردار اسپپت

خپدایپان را طغیپان کردند، آنان را اطاعت ننمودند و دیگر آیین قربانی به جا    
 !نیاوردند

 را هاانسان آرا نابود سازند، از خدایان اِ انسپان پس خدایان عهد بسپتند که  
خواسپپت تا خبر توفان را پیش از وقوع به گوش  ،داشپپتمی بسپپیار دوسپپت 

توفان  خبر ازو او را  دشیین او نزدیک ن یبرسپاند، آرام به کلبه  پیشپتیم اوتانا
 گفت.

                                                                                                    
1. Sagan 
2. Oannes 

3. Basra 
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حاکم شهر  ،6«اوبارتودون»پسر  ،پیشتییماوتانا در افسانه آمده است چنانچه
و  )زیوسپپودرا( بود 0«زیودسپپودو» او سپپومری و اصپپلینام شپپوروپپاک بود و 

ناپیشپپتیم اوتاان نیز قایقر 9«اورشپپاناپی» ای اکدی سپپت.پیشپپتیم واژهاوتانا
 .شودمیمعرفی 
ی که در جستجو و واقعه توفان را برای گیلمگش، آسپخنان اِ  ناپیشپتیم اوتا

 :کندمی چنین نقل ،حیات جاودان بود
 
 ای دیوار! !یینای حصار نیین! ای خانه ن»

 ای دیوار دریاب! !یین گوش کنای خانه ن
 !پسر اوبارتودون !ای ارباب شوروپپاک

 !کشتی بساز !خانه ویران کن
 کن و حیات را دریاب. دنیاترک 

 را رها کن. تناز مال و ملکت بیزار شو، خویش
 همه تخم حیات را به کشتی بیاور.

 هایت از آن کشتی باشد.همه ساخته
 همه تخم حیات را به کشتی بیاور.

 به درستی باشد.ها اندازه ههم
 طول و عرضش به میزان باشد.

 .برآب انداز کشتیپس 
 :گفتم دانستم و به سرورم اآ -
 باشد سرورم، دستورات را»

 را انجام خواهم داد. آنان ،کنممی با احترام استقبال
 «را چه گویم؟ ساالنکهناما شهر، مردم و 

 ،دهان گشود و سخن گفت آاِ -
 :و مرا گفت انغالمهمه و 
 ،آنان را چنین گوی !تو ای انسان»

                                                                                                    
1. Ubartuudun 
2. Ziyudsuddu 

3. Ursanapi 
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 !مرا نابودی خواست انلیل -خدا
 دیگر در شهر شما نخواهم بود. روازاین

 نخواهم گرداند. انلیلو پس از این صورتم را دیگر به جانب زمین 
 فرود خواهم آمد. هاآبدر میان  آاِبرای زیستن با خدایم 

 بخشد.می تنها اوست که شما را ثروت
 ،ای ماهیای پرنده، دستهدسته

 ....... محصولی فراوان، الطاف
 ( باران شدید خواهد بارید.شودمیبر سرتان آوار ... )

 «.)با طلوع خورشید(..
 ] ست.نایبه شکسته و ناخوادر اینجا چند سطر از کت[

 قیر آورد. ...کودک
 .. آنچه الزم بود آورد..قدرتمند )آدم(

  ین روز طرح کشتی ظاهر شد!پنجم
دو دسپپت باز باشپپانه  1«کوالچ»605« )گار»بلندای دیوارها ده  به کشپپتی

 ،باشد
 باشد،پهنا  گارده  باکشتیو کف 
 !را کشیدم و نشان دادم کشتیطرح 

 ،آن را شش طبقه پوشاندم
 ،... به هفت تقسیم کردم

 ،را به نه بخش تقسیم کردم درون کشتی
 ،ستونی جای دادمدر میانش 

 ز بود ساختم.نیاسکان قرار دادم و آنچه ای برای تخته
 ،ریختم ...قیر یبر روی کشتی شش الیه

 ،پوشاندم ...قسمت درونی را با سه الیه قیر
 ،.. روغن آوردند.باربران سه الیه

 !آالت صرف شدروغن برای ابزار ...جدا از آن یک الیه
 ،قربانی کردم کوشا، گاو یارانبرای 

                                                                                                    
1. Kulac 
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 ،هر روز گوسفندانی قربانی کردمبه 
 سیراب نمودم. را چون نهر مردم ،آبجو، کنجد، روغن وشراب از

 روغن گشودم، دستانم را در مرهم فرو کردم.تو را ظرف 
 پیش از غروب کشتی ساخته شده بود.

 ... بسیار سخت بود.
 ،باال و پایین آوردند ...سازندگان کشتی آن را

 .دو سوم(بود )دو از سه 
 ،آنچه داشتم بر کشتی سوار نمودم

 ،ن آوردمآهمه تخم حیات را در 
 ،آوردمهمه اهل و عیال و خویشانم را در کشتی 

 گران را درون آن آوردم.ی صحرایی، حیوانات دشت، همه صنعتهاگله
 :گفت ،برای من زمانی تعیین کرده بود شاماش -خدا
 گاه باران شدیدی خواهد بارید.عصر»

 !«در آن زمان به کشتی درآی و دربند
 ،زمان موعود فرا رسید

 ،گاه موعود باران شدیدی باریدعصر
 ،شد به نظاره نشستمباران توفنده که نزدیک 

 ،ن حال در هراسی عظیم فرو شدمآدر 
 !به کشتی درآمدم و دربستم

 ...انلیلدار کشتی، آن را از دست داد، به سکان
 م!مسافران سپرد یهرا با هم (بزرگ )کشتیی خانه

 ،با سپیده دم فردا
 ابری سیاه ظاهر شد. آسماندر 
 ،در میان ابر بود 6«آدت»-خدا
 !رفتندمی نیز در پیش (مردوک) 9«راه سار»و  0«نابو»

 .دادمی و ندا کردمیو دشت پرواز ها او بر روی تپه

                                                                                                    
1. Adat 
2. Nabo 

3. Sarah 
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 .کشتی را شکست میخ (نرگال) 6«ایر را گال»
 گرباد را آرام کرد.اورتا  -ان
 .با انوار خویش روشنایی بخشید 0«آن نوناکی»
 .نمودندروشن شان زمین را انواربا 

 .را جارو کرد آسمانگردباد آدات 
 .هر نور درخشان به تاریکی تبدیل شد

 !........ پایان یافته بود.زمین تو گویی ...
 فرود آمد(........ )همه روز 

 .باال آمد هاکوهبه شتاب برخاست و تا 
 .به مردم چون جنگجویی هجوم آورد 9«سوم»

 .دیدبرادرش را نمی ،برادر
 !یافتنددر نمی هاآسمانانسان را در 

 ،خدایان از گردباد گریختند
 ،در آمدند آنو آسمانآنان بر 

 !نددکنار دیوار جمع ش به خدایان چون سگان
 .کردمیچون زنی در زایمان، فریاد  ایشتارالهه 
 !ندزدمی در پایان خدایان با صدایی شیرین، چنین فریاد و فغان -

 !گرفتمی آن روز لجن
 !که حکم به نابودی دهند زیرا که من مجلس خدایان را تکلیف کردم

 م؟ه مجلس خدایان را چنین تکلیف کردچگون
 جنگ و آشوب را تکلیف کردم؟برای نابودی مردم، من چگونه 

 !مردم را من آفریدم؟
 ؟تا آنان را چون ماهیانی کوچک به دریا اندازم

 .کردمیبا آنان فغان ها خدا آن نوناکی
 .خدایان برخاک نشستند و گریستند

 .شان به سختی بسته شده بودهاناده

                                                                                                    
1. Irragal 
2. Annunaki 

3. Sum 
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 ...شش روز و شب
 !توفان با همه توانش وزید و گردباد سرزمین را پایان داد

 .روز هفتم گردباد، باد و باران تمام شد
 ...که چون سپاهی جنگیده بود

 .دریا ساکن شد، باد ویران گر آرام گرفت، گردباد تمام شد
 .بودن صداییدیگر روز که آغاز شد بیرون را نگریستم، 

 !و انسان به گل تبدیل شده بود
 .همه زمین مسطح شده بود

 .دریچه را گشودم و نور صورتم را حس کرد
 !بر خاک افتادم، نشستم و فریاد زدم

 .لغزیدمی قطرات اشک بر صورتم
 .اطراف نگاه افکندم هایآبدر نهایت  ،چهار سوی جهان را نگریستم

 .خوردمی دوازده جزیره به چشم
 .نشست ...6«نیسیر»کشتی بر کوه 

 .حرکت نگاه داشتکشتی را گرفت و بی نیسیرکوه 
 .روز نخست، روز دوم، کوه نیسیر کشتی را نگاه داشت

 .روز سوم، روز چهارم نیز کوه نیسیر کشتی را نگاه داشت
 .روز پنجم، روز ششم هم کوه نیسیر کشتی را نگاه داشت

 ...در روز هفتم
 ،رها کردمکبوتری آوردم و 
 .باز گشت (پس)کبوتر پرواز کرد و 

 !کبوتر جایی برای نشستن نیافت و از آن بازگشت
 ،پرستویی آوردم و رها کردم

 .بازگشت (پس)پرستو پرواز کرد و 
 !و از آن بازگشت پرستو جایی برای نشستن نیافت

 ،نشیندمی را دید که فرو هاآبکالغ پرواز کرد و پس 
 !. دیگر بازنگشت..باال شد ...از هفت آب گذشت

                                                                                                    
1. Nisir 
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بپه هر طرف پخش کردم و یپک قربانی هدیه    .آنگپاه همپه را بیرون آوردم  
 .نمودم

 .کوه نذر دادمی بر قله
 .گذاشتم... راها ظرف
 .جمع کردم ... و نی و چوب درختان سرو هاآنبه زیر 

 ،را شنیدند یخدایان بو
 .نیکو را حس کردندخدایان بوی 

 !بر سر قربانی جمع شدند خدایان چون مگسانی
 ،نزدیک شد الههچون 

را بلند کرد و  ،آنوهدیه ارزشپپپمند  ،ردن آویز جواهربرای برآورد آرزویش گ
 :گفت
ام را فراموش یآسپپپمانیاقوت  ...آویزگردن چنانچه !ای خپدایان حاضپپپر »
 ،کنمنمی

 این روزها را همه حال خواهم دانست و از یاد نخواهم برد!
 ،درآیند خدایان بر آدات

 !ر آدات نباشدد انلیلاما 
 ،زیرا که نادانی کرد و گردباد انگیخت

 «توفان انگیخت! و برای نابودی مردم من
 ،چون انلیل نزدیک شد

 .کشتی را دید و چهره در هم کرد
 :را بر آشفت و گفتگی گیایو خدایان را  -
 آیا نجات یافته کسی هست؟»

 !بماند زندهبماند، در ویرانی عام هیچ کس نباید  زندهاو نباید 
 ،اورتا به مصاحبت دهان گشود -آنگاه ان

 :جنگجو را گفت انلیلو 
 !ای جنگجو !ای پرنس خدایان»

 ؟تو چگونه به نادانی گردباد انگیختی
 ؟!گناه بر سر گناهکاران فرو ریزدتا اثر 
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 ؟!فرو ریزد رفت بر سرشمی تا جزای آنکه به سوی گمراهی و مخالفت
انگیختن  .بردبار باشپپپید، نابود نشپپپود (همه هسپپپتی)کنید تا دیگر رحم 

 ...گردباد
 .ددرمیرا آدمی چون شیر که 

 ،ددرمیچون گرگ آدمی را  ، کهبا برانگیختن گردباد
 ...با برانگیختن گردباد

 (.دنکمینابود )د و سرزمین را یآمی قحطی
 ...با بر انگیختن گردباد

 (.کردمینابود )آمد و سرزمین را می (خدا را ؛ و...) 6«ایررا»
 .و من که اسرار خدایان بزرگ را بیان نکردم

چنین  را ز خداوند... رویایی آشپپپکار نمودم و او را0«سپپپیسهپا  -اآتر»بر 
 !دانست
 «.او را زمانی تعیین کنید ...پس

 .کشتی وارد شد ...در انلیلاز آن رو خدا 
 ،پیش نشانددستم را گرفت و مرا در 

 !انو نشاندزهمسرم را نیز در پیش نهاد و در کنارم به 
 :(و گفت)پیشیانی ما را لمس کرد، در میان ما ایستاد، ما را تقدیس کرد 

 تنها یک انسان عادی بود، ترپیشم که ناپیشتیااوت»
 !م و همسرش چون ما، چون خدایان باشندناپیشتیااما اکنون اوت

 .باشدها به سرچشمهم در دورها ناپیشتیاوتا
 «.ندمنزل دادها و آنان را به دورها بردند و بر سرچشمه

 (گون آلتای .ش -تاریخ خاور نزدیک)
 

 :اندآوردهای در موضوع توفان سانهنیز افها آلتای
خبر رنگ ی آهنین و پشپپم آبیهانری با شپپاخ زب، نخسپپترا  توفان یواقعه

 !دآور
 :چرخید و فریاد زدی هفت روز بر روی زمین آسمان زب

                                                                                                    
1. Irra 2. Atra- Hasis 
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 ،هفت روز زلزله شد»
 ،، آتش دمیدندهاکوههفت روز 

 ،هفت روز باران بارید
 ،هفت روز توفان شد و تگرگ بارید

 «.روز برف بارید هفت
 آنان بودند،هفت برادر  !انگیز آغاز شدسپرمایی دهشت بود که پس از آن و 

 ناؤلگنام داشت و دیگری  ارلیکبزرگ برادران  .از واقعه توفان با خبر شپدند 
 .و از هر حیوان جفتی در آن نهادندهفت برادر کشتی ساختند  .نام بود

خروس از فرط سرما جان داد  ،رها کرد یخروسپ  اؤلگنپس از پایان توفان 
 ،سپپوم بار کرکس رها کرد .نگشپپتازغاز به کشپپتی ب .پس یک غاز رها کرد

یافته بود و به خوردن ای زیرا که الشپپپه؛ نگشپپپتازکرکس نیز به کشپپپتی ب
 «.پس برادران با دیدن خشکی از کشتی خارج شدند !مشغول

 :خوانیمای دیگر از مردم آلتای میدر افسانه
د و به او سپپاخت یک داتوفان خبر  یرا از واقعه 6«نوما»به دنیا تنها  اؤلگن
 .آموختکشتی را 

 .داشت 0«ولسوزون»و  9«لساررو»، 0«بالیق سا» هاینام بهنوما سه پسر 
وان و حی انساندر کشتی از و پس با پسپرانش بر سر کوهی کشتی ساخت  

از مسپپافران کشپپتی   ،دیدچشپپمان نوما خوب نمی هر کدام یک جفت نهاد.
ی ، تاریکروی زمین را مه گرفته اسپپت» :گفتند «بینید؟می چیزی» :پرسپپید
 !ستانگیزیدهشت

 آسپپپماناز  ،بیرون جهیدند هاآبآن گاه از زیرزمین، از جویبارها و دریاها 
 .دشنمیو آب چیزی دیده  آسمانشد، جز  آب درکشتی پس  .بارید نیز باران
 .ظاهر گشت هاکوهو قلل  ندکاسته شد هاآبدر انجام 

یافتن برای  نوما .نشپست  1«تولوت تو»و  0«چومودای»ی هاکوهکشپتی بر  
نیز  کالغی فرستاد، او .نخست یک کرکس فرستاد، کرکس بازنگشتخشکی، 

                                                                                                    
1. Noma 
2. Baliksa 
3. Saruul 

4. Soozunuul 
5. Comoday 
6. Tulut tu 
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در انجام کبوتری فرستاد، کبوتر  .او هم بازنگشت .ای فرستادزاغچه .بازنگشت
ه کبوتر گفت ک .نوما از کالغ و کرکس پرسید .ای در منقار بازگشپت با شپاخه 

 !ای مشغول یافته استهر سه را به الشه
 د و کبوتر راروزی خورنها الشه ازپس نوما آنان را نفرین کرد که تا قیامت 

تا به قیامت چون فرزندانم در کنار خواهی  !تو خادم صادق من هستی» :گفت
 !«بود

 درآمیخت! و یاییک خدایان یایوجی هاینام باپس از توفان نوما 
 (عبدالقادراینان -یزمشامان)
 

چنین آمده انسپپپان ی آفرینش دوبارههای آلتای پس از توفان، در افسپپپانه
 :است
در س پ !آفرید یگربارد بایستیدانسپت که انسپان را    اؤلگن ،پس از توفان»

از گل را تاراج  ایپاره ارلیکبرادرش  .ی رنگ نهادآسپپپمانزرین گلی  آبپدانی 
 ید!رآفرد و پنهانی انسان ک

 ات در حصارآفریده هایانسان» :دلگیر شد و گفت ارلیکاز برادرش  اؤلگن
روشن من به شرق باشند و  هایانسانو  ،تاریکی گرفتار باشپند و روی سپیاه  

 !«تاریک تو به غرب هایانسان
، دهلی از پوسپت ساختند و بر  ارلیک یآفریده هایانسپان بار پس نخسپت 

 !«را آغازیدند شامانروی زمین آیین 
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 بخش هفتم

 

 باورهایی از حیوانات -1

 این باورها تأثیر یدایره .ی ادیان آغازین استهااز نشپانه تقدیس حیوانات 
تر شد و حتی آثار آن در ادیان کتابی نیز قابل بررسی با گذشپت زمان وسپیع  

 !است
گروهی از  و نازل کردند آسپپپمانحیوانات مقدس که گروهی را خدایان از 

 !...دند و گروهی از زیر زمینشگروهی از آب بیرون و بهشت درآمدند 
حتی موجب آن انسپپپان  حیوانی بپاورهپایی را بنیپان نهاد که به    فرهنپگ 

باور اساطیری  پدر و مادرش را از حیوانات !را از نژاد حیوان دانست تنخویشپ 
 روحی مقدس جریان که درونشپپپان ،فرسپپپتادگانی از خدایان را آنان کرد و
 .زم پدید آمدآنیمیها و بعد سمتوتمیپس  داشت.

 گروهی از حیوانپات نیز بودنپد کپه قهرمان، نجات دهنده و روزی رسپپپان   
 .دندبخشیخمیره اصلی فرهنگ حیوانی را شکل  ایشان .شدندمی معرفی

 تقسپپیم بالبیدار و در اسپپاطیر تورک حیوانات اسپپاطیری به دو بخش بال
 سازسبب ،ای را شپکل دادند حیواناتی چنین که باورهای اسپطوره  .شپوند می

 نیز گاه بالبیی هانا، حیو(زئومورفی) .خویش بودند خلق ظروفی در هیئپت 
دار و یا حتی شپپیرهای دار، گاو بالشپپدند، چون اسپپب بال می بالدار تصپپویر

 .بالدار
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 :ایاسطوره بالبیحیوانات چندی از 

گرگ، اسپب، گاو نر و ماده، گوسپفند، بز، خرس، گوزن، شپتر، سگ، روباه،    
 .مارها و 9«کامک»، 0«آبرا»، 6«وکرنااگا»خوک، شیر و پلنگ، 

 
 :ایدار اسطورهبالحیوانات چندی از 

، خروس، شپپاهین، و، کبوتر، درنا، کالغق یپرنده ، کرکس،عقاب، سپپیمرغ
 .غاز ،1«طغرل گوک توبولگان»، 0 «قاآن کرده» 0«بواوداییک»هما،  یپرنده
 

 :اساطیری خاور نزدیک حیواناتچندی از 

 ..ا، اژدها، سمندر و.قهما، ققنوس، عن
 
 (گرگ و اسب) مقدسدر تفسیر اساطیری حیوانات  -

مادر یا پدر  .انگاشپپتند «توتم»او را  .سپپت مقدس و فرخندهحیوانی :گرگ
 .شدمی او یاور قهرمانان محسپوب  .نجات دهنده و راهنما بود .شپد می تعریف

شپهامت و دوستدار نیکی بود، گاه از او به عنوان مخلوقی خیرخواه  مهربان، پر
 .شودمینیز یاد 
از  مبلغسپپه  ،6«ارگنه کن»برای گسپپترش اسپپالم در میان ترکان اند آورده

 همچنین !د که آنان را گرگ راهنمایی کردفرستاده ش (ص)جانب محمد پیامبر
 .خان در سفرهایش بوداوغوز یدهنده اتگرگ راهنما و نج

خواسپپپت او را می ، دختری داشپپپت که3«نو -هیونگ» هایخاقانیکی از 
گرگ چنان شپپوهری نزد دختر  در هیئتد، خداوند نیز رکخدایش پیشپپکش 
 !ظاهر شد

                                                                                                    
1. Gaokerena 
2. Abra  
3. Kamk 
4. Budayik 

5. Kaan Kerede 
6. Tugrul Goktubulgan 
7. Ergene kon 
8. Hiyung- nu 
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 آسنا یگرگ بود، در افسانه «چنگیز خان»آمده است که جد  ایافسانهدر 
 .درنیز گرگ در جایگاه مادر نقش دا

 .دارند 6«بیهام بار»حاکمی به نام ها گرگ ،چواشترکان در باور 
ته رفرنگ خداوند سپپپخن  یدم و آباز گرگ بی ،0«آی دارارکام »در امثال 

 .است

زرین  و سپپفید (آبی)ی آسپپمانی خاکسپپتری، هاگرگ در اسپپاطیر، با رنگ
 .معرفی شده است
، 0«بورته»، 9«بورو» هاینام بای ترکان گرگ را هپا سپپپرزمینهمچنین در 

نیز  65«یاشقار» و 3«جینو»، 3«جینه»، 6«جینا»، 1«سپینا »، آسپنا،  0«بورجو»
 .اندخوانده

در آن کتاب  .در حکایات دده قورقوت نیز به گرگ بسپیار اشپاره شده است  
 «!صورت گرگ مبارک است» :خوانیممی

گرگ چنان  !آمده اسپپت (عبارت )گرگی با شپپش دهان ،قرقیز یدر ادعیه
هم اکنون نیز  .دشمیموجودی فرخنده و خیرخواه، شفا دهنده نیز محسوب 

 !مردم آنادولو ادامه این باور را با خود دارند
 «آل آروادی»در فولکلور ترکان آمده اسپپت که برای در امان بودن از تاراج 

 .شودای از پوست گرگ نهاده به زیر بالش زائو تکه بایستی
پسپپپتان پس همچنین اگر شپپپخصپپپی کلیه و قلب گرگی را تناول کند و 

 !آیدهمانا خیر و نیکی پیش  ،ا لمس نمایدگوسفندی ر یبرآمده
 دکردنمینیز توصیه  ،دشمیبه مادرانی که فرزندانشان دچار مرگ زودرس 

کرده که پس از زایمان نوزاد را از سپپوراخی که در میان پوسپپت گرگ ایجاد  
 ماند و عمری طوالنیخواهد  که در آن صپپورت کودک زنده ،بگذرانند بودند،

 خواهد یافت!

                                                                                                    
1. Bihambar 
2. Erkem aidar 
3. Boru 
4. Borte 
5. Borcu  

6. Sina 
7. Cina 
8. Cine 
9. Cino 
10. Yaskar 
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آن نوزاد  ،نوزادی آویزند یگرگ را سوراخ کنند و از گاهواره اسپتخوان اگر 
 !در امان خواهد بودو طلسمات از چشم بد 

 تر قلپب گرگ را کباب کرده و تناول جنگجویپان نیز برای جسپپپارت بیش 
از گرگ بر اندام خود  صپپورتید اگر سپپلحشپپوری شپپتنآنان باور دا .ندنمودمی

 .آیدظر به ن ترپر هیبت ،داشته باشد
عبارت  !ندردکمیتعریف  ی ترسپپپناک و مهیباز طرفی نیز گرگ را حیوان

 .در فولکلور آمده است «!موی گرگ، موی عزرائیل باشد»
شپپیعی اسپپالم در  تأثیربه  که سپپتکشپپتن گرگ عمل شپپنیع و مطرودی

 :شودصفوی هم دیده می
 «!است، هر که او را بکشد بسیار عذاب بیند (ع)آستان علی  نگاهبان گرگ»
 ،یسپپتحیوانی که به دسپت گرگ کشپپته شپپود، مکروه ن گفتند خوردن می
 !خوردمی کند و سپسمی حیوان را خفه ابتدا

گرگ موجودی محترم به شمار  شپود میسپت که سپبب   و چنین باورهایی
و ها سپپکه را بر روی،گرگ صپپورت پس  .سپپمبل ملتی عظیم بنماید و آید

 .ندردکمیتصویر ها پرچم
از او بسیار یاد ها در افسانه .قدرت باشدباور دارند اسب موجودی پر :اسب -
 آسمانیست اعتقاد بر این دارند که اسب از شامانی هامغولترکان و  .شودمی

 .است نازل شده
فرود از جهان خورشپپیدی  انی قهرمانهااسپپبباور دارند که  یاقوتترکان 

 .اندآمده
 .دارند 6«آپ ساتی»خدایی به نام  هااسبرک، ودر نظر برخی از اقوام ت

 درپرواز کنند و یا  هاآسپپماند که بر دار نیز باشپپدار یا بالهی بالهااسپپب
 بهشتیشیر  یبه زیر کوه قاف، در دریاچه آشپیان ایشپان   !شپنا نمایند  هاآب
 .باشد

 شپپیر یجاودانگی به دریاچهخ پپر پیامبر نیز در جسپپتجوی ها در افسپپانه
 ،دتوانمیاما ن ،دام اندازرا به د ی دریاچههااسبد گیرمیاو تصپمیم   ،رسپد می

 !زدآمیمی دریاچه، شرابشیر پس به 
                                                                                                    
1. Ap sati 



 111 

و  آوردمیاو جفتی به دست  .شپوند میسپرخوش و مسپت گرفتار    هااسپب 
 !آیدمیدر انجام با آمیزش آن دو نسل اسب به وجود  .شکندمیشان بالها

داری به رنگ سپپفید یا خاکسپپتری آمده اسپپت که خ پپر پیامبر اسپپب بال
 .تاختمی هاآسمانبر  که داشت
 :خوانیممی، دکه نشان از باورهای اسالمی دار ایافسانه در
هبوط خپداونپد چون خواسپپپت آدم را از جنت طرد کند و بر روی زمین   »
آن گاه که بر زمین رسپپیدند، آدم  .دار نشپپاندبال بید، او را بر پشپپت اسپپ ده

توان از آن روز  !یش شکستهاخواسپت اسپب را نزد خود نگاه دارد، پس بال  
 .شد اعطاءی اسب به پاهایش هابال

از غم شکستن  .داشت آن اسپب بالدار چهار چشم گویند پیش از هبوط می
چنان گریسپپپت که دو  بختبالهایش و گرفتاری خویش به دنیا، حیوان نگون

 !چشمش کور شد
 .خشپپپکیدند و ریختندکه آن دو چشپپپم بر باالی دو چشپپپم کنونی بودند 

، جایگاه آن دو چشپپم بینیممیکه امروز  هااسپپبفرورفتگی باالی چشپپمان 
 «.باشدمی خشکیده
د، با ینژاد ارزشپپمند اسپپب از آمیزش اسپپب نری که از آب برآ اند که آورده

نیز از دریاها  تواننداین چنین مییی هااسپپپب .دومادیانی زیبا حاصپپپل شپپپ
 !ندکن گذر کنانشنا
 :شودچنین توصیف میی بر آمده از دریا هااسبدیگر  ایافسانهدر 
 زانگیاسبانی سحر .از آب برآیند و در آب شوند .ل اسپب نر باشند چه ناآن»

تواند ، در آن حال اگر کسی نوشپند ها آب از سپرچشپمه   که از دریا بر آیند و
او را به  !سپپوار شپپود، آن اسپپب او را محبوب دارد او را به دام اندازد و بر یکی

 «.، هر جا خواهد برد، همه گاه با او باشد و به امر او رفتار نمایدهاسرعت باد
ی اسپپب از خدایان یا هاپردازد که نژادمی بعدی به این موضپپوع یافسپپانه

 اند!هداژدها به وجود آم
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، برخی پنهان استدر غاری  الهیباور دارند که اسپب نر   ،ها6«چیه -یوان»
در آن غار داخل شوند، آبستن شده، پس بیرون آیند و نژاد اسب  هانااز مادی

 !دشوحاصل ایشان از 
مزدایی، اسبی مسین باشد که از  معابددر سرزمین ترکستان به گویند می
در ماه  !شده دفنخاک  درتنش  یتا نیمه ده است، این اسبنازل ش آسمان

 .درآمیزد اوژوئن اسبی طالیی از رود بیرون آید و با 
که برای مصاحبت خدایان، بر اسبی  کردمیادعا  ، کاهن مغول0«تپتن گری»

، ندکپرواز می آسمانبر و د وشمید، سوار آیمیها خاکستری رنگ که از ناپیدا
 ردد!گمید و پس بازنزمیچرخی 

 هااسبسوار بر  ،آسماننیز برای صعود به  اعظمی هاشامانباور دارند 
 .شوندمی

 گفتند.می، 9«آرگاماک»پورا، یا  هااسببه این  آلتایترکان 
را ها ست که از عوالم ناپیدا خبر آورد، بالموجودیاسب در اساطیر تورک 

او یاور قهرمانان  .که دوست را از دشمن تمیز دهد ایآفریدهکند و  گوییپیش
هر گاه بایسته باشد، با سوارش مصاحبت کند  .است و دوست جنگجوی آنان

 !و او را پند دهد
آمده است که اسب سوار قهرمانش را پرواز کنان ها دیگر از مغول یدر باور

 .گرداندمی بازدهد و عبور می از باالی دوزخ
را پس از مرگ با  ی مشهورهااسب از عهد باستان ترکان طبق رسوم خود

 !نمودندمی دفن ی خاصآیین
 ،شدنمیبه آسانی پیدا  ،مقدس ، گاو نر0«یاک»هرگاه ی قربانی هاآیینبرای 

 بردند.می به جای او اسب را به قربانگاه
 .شدمی تقدیم ی خاصموسبود که در رتنها برای خدایان بزرگ  اسبقربانی 

 از آنان بود که به نام او اسب باشکوه سپید رنگی قربانی اؤلگنخدای بزرگ 
 د.کردنمی

                                                                                                    
1. Yuen- çhih 
2. Tepten geri 

3. Argamak 
4. Yak 
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و قهرمانان نیز چنان خدایان اجرا  نااسپپب برای خاق همچنین آیین قربانی
 همراه با او دفنرا ترین اسپپپبش به هنگام مرگ خاقان نیز محبوب ،شپپپدمی
 .دکردنمی

 نگهداری و خونش خشکانده شدن از قربانی پس اسب، برخی اقوام نزد
 ینآی که خاقانی با ،و خاکسترش شده سوزانده اسب جسد این که و یا شدمی

 .شدمی دفن بود، او قربانی برای
رخی ب .نمودندمیاسب را اجرا  قربانی آیینبرخی اقوام نیز با انداختن تیر 

 کشتند و تنها دم اسب بریدهاسب را به منظور قربانی نمی ترکاندیگر از 
 !نمودندمی را پس از مرگ خاقان بر سر مزارش آویزانشد و آن می

ز آن اند و انوشیده «آب حیات»ند گفتبودند که میدر آن میان اسبانی نیز 
اند. باور گونهآناز  و خ ر پیامبر 6«کوراوغلو» . اسپب خاکستری جاویدانند رو

 !درک عروج آسمانپس از مرگ قهرمان رو به  «کوراوغلو» دارند
 :اند چونوارد شده هاآنان اصیلی که به نام در داستسبهمچنین ا

بوز »، 0«دنیز کولو»و یا  0«مپانا »ی هپا اسپپپب، 9«بوز آک»و  0«کوال آک»
آمده  «اورخون ینی سی»ی هادر کتیبه آنچهو  6«بای بیرک» اسپب  ،1«آیغیر

باییر »، 65«کدیم لیک» ،3«ایشپپبارا یاماتور» 3«تادی گین چور»اسپپت چون 
 .60«آزمان»و  69«آلپ سال جی»، 60«باشکو»، 66«کان

 سوار بر اسبانی دارای عناوین ،خواستندقهرمانانی که به جنگ برمی
 نیز چون قهرمانان صاحب القاب و عناوینها اسبپس از جنگ  .شدندمی
 !شدندمی

ترین محبوب .شدمی بر اساس رنگ سنجیده هااسبدر فولکلور ترکان شکوه 
اصیل به هنگام  اسبباور دارند  .سفید بود همانا اسب، ترین اسبو پر شکوه

 .دوشمی ریجا ریزی خون به جای عرق از اندامشعرق

                                                                                                    
1. Kor oğlu 
2. Ak kula 
3. Ak boz 
4. Mana 
5. Deniz kulu 
6. Boz Aygir 
7. Bay berek 

8. Tadi gin çor 
9. Isbara yamator 
10. kedim lik 
11. Bayir kaan 
12. Başko 
13. Alpsalci 
14. Azman 
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 آنان .، هر دو به یک میزان ارزشمند باشندهااسبباور ترکان قهرمانان و  در
 (!مرگ باداسب و قهرمان بی) :گویند

اگر  حتی» :گویندمی .باشند صادق انیدوستاسپب و سگ   ترکانبه اعتقاد 
ا ی «!به اسب و سگ خویش اهانت کندنباید انسپان به دوسپتش اهانت کند،   

بال برای پرنده  چنانچهیعنی  «!بال پرنده، همپانپا   اسپپپب قهرمپان » :گوینپد 
 .اسب نیز برای قهرمان با ارزش است ،ارزشمند است

آن » :دنفتگمی .ندودد نیز بسیار مقبول بواسپبانی که دمشان دراز و صاف ب 
مرد را سپپبیل » و یا «!اسپپتکه اسپپبش دم دراز اسپپت، سپپخنش نیز محترم 

 «!شایسته است و اسب را دم دراز

اوروز »کپه قهرمپانی بپه نام     خوانیممیکتپاب دده قورقوت   ی ازدر حکپایت 
و  شپپودمیبا دهانی شپبیه دهان اسپب توصپیف    گذاری به منظور ارج 6«قوجا

 !نمایندمی چنین او را مدح
در پیشگاه منزل، رو به خانه بسته شود، با انفاس خویش خانه را اگر اسپب  

را از وجود ها د برخی بیماریتوانمینفس اسپپپب نیز  .برکت و جالل بخشپپپد
 .درماندگان دور سازد

ود و ش اگر شخصی سحرگاه به هنگام طلوع خورشید سوار بر اسب سفیدی
همچنین  .باشپپپد یرتأثبیای هفپت بار عبور کند، سپپپحر و جادو در او  از دره

 .جمجمه اسب و گرگ نزد جادوگران برای ساحری به کار آید
 و ای باشپپد، در آن منزل شپپیاطین و اجنه داخل نشپپونداگر اسپپب به خانه

اگر  و محلی از خانه جمجمه اسب آویزند برای در امان بودن از چشپم بد، در 
 !جمجمه اسب را به آب اندازند، باران ببارد

ست بر ایکه اگر اشپک از چشپمان اسب جاری شود، نشانه  آنان باور دارند 
 !مرگ فرا رسیده استزمان آن که یا سوارش و یا یکی از نزدیکان او را 

 :هااسبو حکایاتی چند در قدرت و نیکی  -
این اسب گالب نوشد  .، باشد0«قمرتای»یکی  ایافسانهی هااسپب در میان 
گذرد، سپپوار محبوب خویش را به پلکی به  آسپپمانچون باد بر  !و بادام خورد

                                                                                                    
1. Oruz koca 2. Kamer tay 
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ی و آسپپمانطبقات جهان  یهم زدن، هر جا خواهد برد و به زمانی اندک همه
 .زیرین را بگردد

 .سپپیبی جادویی بر آن حال شپپد به سپپبب خوردن گویند قمر تای چنانچه
پریزادی سپیبی جادویی به همسپر پادشاهی بخشید که او را فرزندی حاصل   

اسب چون پوست سیب  .سپیب به اسپب حاکم عطاء کرد   و پوسپت  شپد نمی
 .نام گرفت و قمرتای خورد، حالش دگرگون شد

یکی از آن دو  .از آن، دو اسپپب پدید آمد تأثیرنیز به  های دیگرافسپپانهدر 
خسرو »اسب  ،«شپبدیز »باشپد و دیگری   «شپیرین »، اسپب  «گلگون»اسپب  
 .خواندندمی از آن بود که او را گلگون .اسپپب شپپیرین سپپرخ رنگ بود .«پرویز

 .آمده است که گلگون و شبدیز هر دو از یک مادیان به دنیا آمدند
ن آ .ای از اسب نر بوداسپت که بر سپنگی نگاره  و حکایت آن مادیان چنین 

 !سود و از آن بود که او دو بار آبستن شدمی تن خود بر آن سنگ مادیان گاه
ی همسپان خود چهار  هااسپب آمده اسپت که شپبدیز از    «برهان قاطع» در

 .خسرو پرویز او را از دیار رم آورده بود .تر بودوجب بلند قامت
سب را آن گاه که ا .دادمی خسرو پیش از آن که خود غذا خورد، او را طعام

او را در کفن پیچیدند و به مکانی از پیش آماده  مرگ فرا رسید، به امر خسرو
چشم بر آن  خسرو شپد. هر گاه  شبر سپنگی نق  تصپویر اسپب   و .دفن کردند

 !گریستمی اختیاردوخت، بیمی نقش
 

گاوهای نر و ماده، گوسفند، بز، خرس، گوزن، شتر، سگ،  -2

 ...روباه، مار و

ها شپپپد، اما نزد سپپپومریان و عیالمیمی قربانی هاآیینگاو نر، هر چند در 
 .چنان خدایی صاحب مقام بود

در داسپپپتان اوغوز قدرت پاهای اوغوز با  .بودهم ها گؤک تورکاو سپپپمبل 
 !قدرت گاو نر توصیف شده است
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ترکان آمده اسپپت با عناوینی چون  هایافسپپانهدر  چنانچهگاو نر سپپپید 
و  9«حوری» ،اتیدر مصپپپر، گود در  0«آپیس»در یونپپان،  6«سپپپراپیس»
توفان،  خدای ،تشپپوبدو گاو نر  همان هیتی،در دو گاو مقدس  0«شپپرری»

 .نمایدمی خود را
و ا هبه صپپورت گاو نری با شپپاخ ها گاه در نگارهنیز  گیلگمیشیاور  انکیدو

 است!دمی دراز تصویر شده 
پس  ،اعتنایی کردرا رغبتی نشپپان داد و او بی گیلگمیشکه  ،ایشپپتارو الهه 

ان ایشپپپبه جنگ  آسپپپمانگاو نری از  ،برد آنو ه شپپپکایت نزد پدرشینبه ک
بر آن گاو غالب آمدند و در انجام  انکیدوو دوسپپتش  گیلگمیشاما ، فرسپپتاد

 !قلب گاو به خدای خورشید تقدیم شد
 -انخاق»با عنوان  ایافسانهنهادند، می نیز که گاو نر را حرمت قرقیزترکان 

 .گاو نر، دارند -در معنی، خاقان 0«بوغا
ین گوسفند را به عنوان شد، همچنمی قربانی بسیار گاو ماده و گوسفند هم

 .اندپذیرفتهتوتم نیز 
که گوسفندان  خوانیممیشمالی در ترکستان  یها«جهی»از  ایافسپانه در 

ها از آن بره ،گوسفندی در زمین کاشته شود استخواناگر  !انداز زمین روییده
زنان ! اما از زمین آنان را رم دهندشپپپان هانافه بند رویپد و برای جدا نمودن 
بب س ،زدندمی نگریسپتند و از فرط حیرت کف می قبایل که به تعجب در آن

 !گوسفندی زاده نشودن شدند دیگر از آ
شاخی نیز ه ، اسب معراج، پورا، نام دارد و به این نام بزهای سشامانبه باور 

 اند.شیر بیرون آمده یهر دو حیوان از دریاچه و باشد
پسپپپر داشپپپت و هر کدام تمثیلی از که چهار ها گ تورکؤگخدای بزرگ 

که در آغاز از او بود ، یشپپیل خان، نام پسپپری ندچهار رنگ و چهار جهت بود
 .دشمیای قربانی فصل بهار او را بره

                                                                                                    
1. Serapis 
2. Apis 
3. Hurri 

4. Serri 
5. Kaan- boğa 
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شپپد. در می فیمعربا سپپمبل بز  .بود یشپپیل خان یای که در ادارهناحیه
 چیچان»به نام  بزرگیها هم قرقیز .شپپودمینیز از بزغاله یاد  هیتی سپپاطیرا
 ، دارند که بزها در محافظت او باشند.6«آتا
ر ای دبا شاخهای آهنین و باله بزی اول بار توفان را یواقعهها آلتای باور به
 خبر آورد. ،باد

خرس را  آلتایو  دارد. یاقوت ویژه جایگاهی در اسپپاطیر تورک خرس هم
 و نام او تابو است .جنگل باشپد  ارواح خرس تمثیلی از .شپناختند می سپمبل 

 ری شود.جا نامبادا بر زب
در  و به خرس تشپپبیه شپپده اسپپت و اینکه اوغوزقدرت ا اوغوزدر داسپپتان 

برای  . پس گوزن و خرسرودمی 0«کیانت»جنگل به شپپپکار اژدهایی به نام 
 یآسپپماننهد. در حکایت دختر یتیم نیز از خرس سپپپید می شپپکار او به دام
 .سخن رفته است

رحمت و  ،، ظرافت، فداکاریکه سمبل زیبایی سپت محبوب مخلوقی گوزن
 .عشق باشد

 ،گفته شد چنانچه. شودمیپا تصویر  ، گوزنی با سپه 9«بینه گر»در حکایت 
 بندد.می نیز برای به دام انداختن اژدها نخست یک گوزن به درخت اوغوز

. شپپودمیگوزن حیوانی راهنما و نجات دهنده تعریف  و تاتار در باور مغول
 نماید.می گوزنی ماده راه راکن ارگنهدر افسانه 

ر . داندپذیرفتهرا در کل توتم  گوزن .چنگیز خپان نیز یپک گوزن باشپپپد   
دختر یک شپکارچی یونانی تنها به   0،«آتالنته»اسپاطیر یونان آمده اسپت که   

 و با شیر او رشد یافته است. پرورش بز مکانی دوردست به
از شپپتر سپپپیدرنگ خداوند سپپخن به میان  ،0«ارکام آیدار»در امثال  :شپپتر

 .آیدمی
، محافظت از شترها را بر 1«آتا آیسون»به نام  بزرگیها «قرقیز کارا»به باور 
 عهده دارد.

                                                                                                    
1. Cican Ata 
2. Kiyant 
3. Bineger 

4. Atlante 
5. Erkam Aidar 
6. Aysun ata 
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و آلود و تندر، داشتند که پشم6«باراک»سومریان سگ مقدسی به نام  :سگ
 د.شمی شکارگر خوبی شناختهبود و 

از خاص ها نیز نژادی رقیزقی .شدندمی آسپمان بر  اکبارسپوار بر   هاشپامان 
در باورها آمده اسپت که با پیر شدن کرکس،   .خواندندمی ا به این نامرسپگ  

 !که از یکی سگ زاده شود دو تخم از او حاصل آید
که اوغور  شودمییاد  0«ایت باراک»ای به نام ی اوغوز از قبیلههانادر داست

اده شده ز ایپرندهتوتم آن قبیله نیز سگی باشد که از  .کندمی را مغلوب آنان
 .است
که  شودمیاسم برده  ،9«سیرت تان»قیرقیز از سگی به نام  هایافسپانه در 

سگی وحشی  0«کوماییک» ،دیگر از این ملت ایافسانهدر  .باشد حاکم سگان
ا هقیرقیز .و درنده خوسپت که از او حتی حیوانات وحشی نیز در امان نباشند 

موی با یک شاهزاده حاصل شده از ازدواج سگی سرخ هاآنباور دارند که نژاد 
 !است

و برخی از شامانکه جز  سونه باشد نام به روحی و حیوان انسپان در وجود 
 آن ندتوانمیها متعالی کس آن را نتواند دید. آمده است که سگ هایانسپان 

 !روح را ببینند
را آفرید، سپپگی را به  انسپپانچون جسپپم  اؤلگنخدای بزرگ در افسپپانه 
آن سپپگ را  ارلیکاما ؛ ددر امان باشپپ ارلیکتا از شپپر برادرش  پاسپپبانی نهاد

 .وارد شد هاانسانروح فریفت و در میان اجساد بی
آمده اسپپت که دو برادر خردسپپال گرسپپنه   0«آی موکو»در حکایت  :روباه
 از فرط گرسپپپنگی بیم مرگ چنانچه .گرفتار شپپپده بودند بیپابان  حپال در 

در این  .رسپپندمی در آخر با یاری روباهی به خانه فردی ثروتمند ، امارفتمی
 .شودمیداستان روباه نجات دهنده معرفی 

                                                                                                    
1. Barak 
2. It barak 
3. Sirt tan 

4. kumayik 
5. Ay moko 
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 ،هاگؤک تورکاز پسران خدای بزرگ  ،خانساری  یای که در ادارهناحیه -
را  ساری خانآنان در آغاز فصل زمستان  .شپد می با نماد خوک توصپیف  .بود
 .نمودندمی خوکی قربانی نوزاد

ی معرف پشت سیاهالک و شمال با نماد سپفید  پلنگ نماد با گاه غرب جهت
 شدند.می

 .شودمی دیدهالهه ماه با نقش شیر  اتیدر تصاویر 
 پای حیوانی از گونه موش به درازای نیم :خوانیممیدر دیوان لغپات الترک  

 اگر بر پشت .باشپد که در شپکاف دیوارها پنهان شپود و گنجشک شکار کند   
 وابگوسپپفندی بپرد، حیوان گوشپپتش زرد شپپود و اگر بر روی انسپپانی در خ

 !راه ادرار شخص بسته شود ،بپرد
 6«کرنااوگا»ی سپه پا باشد که آنان را  هااز حیوانات اسپاطیری دیگر االغ  -

 .خوانند و به ساحل دریای خزر یافت شوند
بر سپپاحل  کامک نیز باشپپد که نام خارپشپپتی به شپپاماندر نظر  همچنین
از  ،0«باتیش» یدر اداره هادریاچه و این بزید دوزخآتشپپپین ی هادریپاچپه  
 .باشد ارلیک خانپسران 
را در جهپپان زیرین بپپه محلی بپپه نپپام  ارلیپپک خپپانخپپدای پلیپپدی  :مپپار

به باور  .سپپت که آبرا خوانده شپپوندمارهای بزرگ دهشپپتناکی ،9«گیزتنپای»
 ارلیکو  اؤلگنای میان ارواحی محافظ باشپپپند که واسپپپطهها آبرا شپپپامان

 !محسوب شوند
با این که مکان زندگی  .نهادندمیدر اسپاطیر کهن ترکان مار را بسپیار ارج   

! دشمی تر یافتی سپرد و سخت بود و این حیوان کم هاتر دشپت ترکان بیشپ 
امپا بعدها ترکانی که به جنوب و غرب سپپپرازیر شپپپدند با تغییر محیط این  

که در این موضپپوع  سپپتایافسپپانهو  تر دریافتندخزنده اسپپاطیری را بیش
 :زبان کلدانیان جاری شدآغازید پس در  سومریاننخست از 

به صپپورت  موهاهمو و الکالک هاینامه ب عظیمزمان با کیهان دو مار هم»
 «.نر و ماده آفریده شدند

                                                                                                    
1. Gaokerena  
2. Batiş 

3. Paytengiz 
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یی از سپپومر و عیالم شپپاهد مارهایی بزرگ و  هاو تندیس هاکاریدر کنده
ها نمایند و یا بر دروازهمی هستیم که گاه از درخت مقدس محافظت دارشپاخ 

 کپه این همپه مارها را نگهبان و محافظ توصپپپیف   ،پردازنپد می بپه نگهبپانی  
 .کندمی

خدایان  0«پاپ سپپپوکال»و  6«نین گیش زیدا»خدایان  یانبه باور سپپپومر
 !که آنان نیز وظیفه محافظت را بر عهده دارند ،مارها باشند
پرست به میان سپخن از ماری بزرگ و شپکم   اتیاز  9«ادیم مو»در افسپانه  

از او یاد  هیتیو  اتی هایافسانهست که در نیز ماری 0«کاشآنلوایل» آیدمی
 .شودمی

 .مار حیوانی فرخنده و مبارک است ،ولگا ،به باور ترکان
 بود، در جستجوی حیات جاویدانکه سپومر   ایافسپانه قهرمان  گیلگمیش

اما ماری جهیده و  ،آوردمیدر انجپام گیپاه جپاودانگی را از اعماق دریا بیرون    
 !ربایدمی آن را
در داستان  !رودمیاز مارهایی با چند سپر سخن   ، گاههیتی هایافسپانه در 
 .شودمیهم مارهایی دهشتناک توصیف  الیش -انوما

در جلد  «طبری» .اندخود بسیار از مارها سخن رانده هایافسپانه ترکان در 
 :نویسدمی اول کتاب خود

طالی سرخ، چشمانش ماری آفریده شپد، سپرش از مروارید بود، تنش از   »
 ،وسیع و مقدس ، مکانآسمانمقام  ترینرفیعاو را امر کردند به  ،نیز از یاقوت

 !او نیز چنین کرد ،هفت بار بپیچد
از  از او ینیمهنوز  همهفت بار پیچیدن با این مار چنان طویل باشپپپد که 

 را هفت صورت و هر صورت است و هر سراو را چهار سر  باشد!آویزان  آسمان
یک شپپاخ  و هشپپتاد گویند هر سپپرش !را یک زبان را هزار دهان و هر دهان

 «دارد.
به فیل، میمون و گربه اشاره کرد که  توانمیای دیگر از حیوانات اسطوره -

 .تر در مناطق گرمسیری باور داشتندآنان را بیش

                                                                                                    
1. Nin- gis zida 
2. Pap sukal 

3. Edimmu 
4. İlluankaş 
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، کرکس، خروس، شاهین، هما، عنقا، عقاب)حیوانات بالدار  -3

 (...کالغ، درنا و

 .دشمیعقاب توتم و خاقان پرندگان محسوب در نظر ترکان باستانی  :عقاب
 .ودب از نژاد عقابی تاج بر سر هم آتیال

اما در بلنداها ؛ ددهعروج می آسپپمانرا رو به  ، اتانا«شپپمش -خدا» عقابِ
چرا که به باور  !میردمی ،بر زمین افتادهو  شپپپودمیاتپانپا دچار سپپپرگیجه   

 !ندارد آسمانست راه بر فانی آنچهسومریان 
 .گیرسو هم خدایی با سر شیر و بال عقاب بود -نین

ناپدید شد، خدای خورشید به جستجوی او عقابی  پینوتلهچون در افسپانه  
یی با دو یا سپپه سپپر به شپپکلی   هابانیز عق هیتیی هادر تندیس .فرسپپتاد
 .بینیممینمادین 

ا هیاقوتباور  در .شپپودمیشپپهر الگاش با توتم عقابی با سپپر شپپیر معرفی  
 .دشمی توصیفعقاب سمبل خورشید 

 ،یش بر هم زندهااگر بار نخسپپت بال ،د فصپپول را تغییر دهدتوانمیعقاب 
 !دوم بار بهار آغاز شودبه آب شوند و ها یخ

عقاب بیرون  بپاور بر آن دارنپد که مادرانشپپپان از تخم  هپا  یپاقوت از برخی 
هر کس به دروغ  .پس عقاب را حرمت نهند و به نام او سوگند خورند !اندآمده

یز نیاقوت زنان  .به مصپپپائب عظیمی گرفتار آید ،به نام عقاب سپپپوگند خورد
 .و به او توسل نمایند عقاب را دعا کنندشوند،  برای آنکه صاحب فرزند

گردد، دو تخم گذارد که  این پرنده سپپالخورده که آنگاه :گویندمی :کرکس
 کشپپته به دسپپت او اژدهاییی اوغوز در افسپپانه !بیرون آید ی ایت باراکاز یک
 !دوشمیکرکس حاضر از گوشت  دن و طهارتشه برای خوردپس  ،دوشمی

بخشپپپی او روحید، برای بیافرانسپپپان را  آنکه پس از ،اؤلگنخپدای بزرگ  
نیز آمده است، خدای بزرگ  ایافسانهدر  .دفرسپت می خان -قارانزد کرکسپی  

قویی سپپید به طرف هستی نخستین، آب فرستاد و او را امر کرد   ،خان -اراق
، بیرون آمد کهآنگاه شپپپد، فرو هاآباعماق در  پس قوی سپپپپید گل بیاورد.
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 پدید هاخشپپکی که آن بود از و دپاشپپی هاآببر  ،بر منقارش بود گلی مشپپت
 !قو بود یهبالدار پرند حیوان نخستین این افسانه بر طبق .آمدند
ی نخست کبوتر هاآبپیشپتیم برای آگاهی از کاسپتن   پس از توفان اوتانا -

 .دوم بار پرستویی و بار سوم کالغ .فرستدمی از کشتی بیرون
 انیخبرچ .اندآور شناختهرسان و پیغامرا خبرپرندگان درنا، کبوتر و کالغ  -

 .نیمبیمینیز  اساطیر آلماندر ها این باور را بعد .بوغوتکین سه کالغ بودند
یش دو کالغ هاهبر شان 6«اودین» لمان آمده است، خدای بزرگدر اساطیر آ

 !داشت که سمبل تفکر و حافظه بودند 9«مونین»و  0«هوگین» هاینام به
کرکس بر منقپپارش روح حیپپات حمپپل  :خوانیممیدر داسپپپتپپان آفرینش 

به ناگاه بر روی  ،گذشپپپتمی کنان از باالی جنگل کاجپرواز کهآنگاه، کردمی
در حال روح حیات ، ده دید، تاب از کف داد و دهان گشوای افتادزمین الشپه 

از آن است که درخت کاج همه سال سبز باشد و در بهار  .بر جنگل کاج افتاد
 !یخته نشودو زمستان برگی از او ر

 ، مردمشسپرزمینی که با نماد خروس شناخته شده بود، در آغاز فصل بهار 
 .ندکردمیقیزیل خان را جوجه خروسی قربانی 

 قسمت جنوب و شدمی ف ا به چهار جهت تقسیمگفتیم که در اسپاطیر   -
 .شدمی تعریف (شاهین طالیی) 0«قیزیل قوش» یدر ادارهگاه 

 سمبل سرزمین .به عنوان توتم شناخته شده بود اوغوزشاهین در سرزمین 
 .شاهین بود یپرنده ،اوغوزپسر  ،دنیز خان

 .سلطنت و سعادت بود یپرندههم  (اومای)مقدس هما  یپرنده -
قیرقیز از او یاد  هایافسپپپانهییک باشپپپد که در آدنیز بپه نپام بو   ایپرنپده 

 .شودمی
عظیم و  ایپرندهدر نظر پروفسپپور عبدالقادر اینان، اسپپطوره شپپناس نامی، 

 ،آلتایاز مردم  1«کوغوتی»باشد که در افسانه  0«خاقان گرده»قهرمان به نام 

                                                                                                    
1. Odin 
2. Hugin 
3. Munin 

4. Kizil kuş 
5. Kaan gerede 
6. Kogutey 
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 یاد، از او 0«سپپپاگای»از مردم  6«آتین پیرکپان » یو همچنین در افسپپپانپه 
 .شودمی
 ایپرنده نقا بود، عنقاع ینیز بپه باور ترکان و مغوالن چون پرنده  «طغرل»

 سیصد ایضربهیش چنان سخت و محکم باشد که به هاخو، پنجهاست درنده
هر روز هزار غاز به چنگال او گرفتار آیند که تنها یکی از  !پرنپده از هم بپدرد  

 .در بردهتواند جان ب هاآن
 یاگر بر قله ،یش از پوالد باشپپدهاسپپت که بالایپرنده 9«گوک توبولگان»

 !را سطحی صاف نماید آنجاوارد آورد،  ایضربهکوهی 
ست، دختران پریان که بر زبان مردم وان جاری 0«شالراکارد»در حکایت  -

 .اندبه صورت کبوتر توصیف شده
درآمد و  ایپرندهآمده اسپپت، زنی فداکار به صپپورت  0«کالموک»در امثال 

 !برای رهایی شوهرش پرواز نمود
 ،توتم و به باوری .سپت که به نزدیک خدایان باشد ایپرندهغاز گویند می -
 !باشد قو یا غاز و یا کالغ یپرندهاز  هاسرزمینبرخی مردم نژاد 
باشد و هیچ گاه بر زمین فرود  هاآسمانکه همه حال بر سپت  ایپرنده :هما
 آسپپپماندر حال سپپپقوط از  از تخم اوو تخم گذارد  هاآسپپپماناو بر! نیاید
 !الحال پرواز کندفی بیرون آید و جوجه ایجوجه

او بر  .زیرا که هیچ گاه بر زمین نباشد ،گویند این پرنده پایی ندارد چنانچه
 ستایپرندهبه باوری نیز او  .دیده شود 1پچاقیهندوستان، چین و ق آسپمان 
 !تر از گنجشک و گاه بر زمین فرود آیدبزرگ کمی

 به پرواز در مردمانهما بر باالی  یپرندهپادشپپپاه،  باروزگپاری برای انتخ 
از آن است که  !دشمی سپلطان  نشپسپت،  هر شپخص می  او بر شپانه  آمد،می

 .نددخوانمیپادشاهی و سعادت  یهما را پرنده یپرنده
 !سر آید به روز عمرش چهل تا ،بکشد هما را دانسته یپرنده اگر شخصی

                                                                                                    
1. Atin pirkan 
2. Sagay 
3. Goktubulgan 

4. Kardeşler 
5. Kalmuk 
6. Kipçak 
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ز او سوراخ باشد  و شصت سیصد سپت که بر منقارش ایپرنده :6«ققنوس»
، او را پرندگان چون آن صپپداها بشپپنوند! رسپپد هر سپپوراخ صپپدایی به گوش

 ایپرندهققنوس  !طعپام خود کنپد   را او نیز بپه آسپپپانی آنپان   .نزدیپک آینپد  
این پرنده را چون ! رنگ و زیباسپت که او را عمر یک سپال بیش نباشد  خوش

سپپازد، پس در میان النه نشپپیند و  ای النه هاعلفزمان مرگ نزدیک آید، از 
ی آتش به وجود آید، النه را آتش هاچنپان بپال بر هم زنپد کپه از آن جرقپه     

سوخت از خاکستر او تخمی حاصل شود  چون .درگیرد و او نیز در آن بسوزد
 !اش بیرون آیدو از آن جوجه

 وگردن دراز ا .بزرگ، با گردنی دراز و پرهایی زیباسپپت ایپرنده :0«عنقا» -
از آن است که او را عنقا خوانند که در  ،را پرهای سپپید زیبایی پیچیده است 

مرغ مصری آمده است که رنگ سی هایافسانهدر  .باشپد می گردن بند، معنی
عنقا بر  یپرنده .پرهپای عنقا باشپپپد و از آن او را سپپپیمرغ خوانند  درزیبپا  

او  یالنهکوه قاف ی قله آمده اسپپت .بلنداهایی دور از چشپپم به پرواز در آید
 و عنقا آب حیات نوشیدی اسپت که پرنده  روایت !او اژدها شپکار کند  .باشپد 
د این پرنده پانص ایافسپانه طبق  .مالقات کرد (اسپکندر ) «ذوالقرنین»پس با 

ور هم ح  ،سلیمان پیامبر، حاکم پرندگان قصراین پرنده به  .سپال عمر کند 
 !داشت و جز او بر کسی دیده نشده است

 
 نقاعی خلفای فاطمی پرندهمقدس ، به باغ خوانیممیتاریخی  ایافسانهدر 
 .زیستمی

 یاافسانهزال پدر قهرمان  .وارد شدها این موضوع در اساطیر ایرانی نیز بعد
 عنقا پرورش یافت. یکوهی به دست پرنده یرستم، بر قله ،ایران
شمار عنقا رو به کثرت نهاد و  یحکایات آمده اسپت که روزگاری پرنده در 

درمانده،  ،زیستندمی که در اطراف حجاز 9تمردم نجی رو به کاستی!حیوانات 
 0«خالدبن سپپنان»یا  0«انوفصپپ بنحنظله » ،شپپکایت نزد پیامبر مردم رس

گاه  !آن پیپامبر دعا فرمود و نسپپپل عنقا از روی زمین برچیده شپپپد  .نپد دبر

                                                                                                    
1. Kaknus 
2. Anka 
3. Necit 

4. Hanzala- ibn-Saffan 
5. Halit ibn –isinan 
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سان ان سری پرنده و سر دیگر او را .اندعنقا را با دو سپر توصیف کرده  یپرنده
 !گویند او چون انسان سخن گوید !است

پس او  .اش را به آتش کشدخورشید النه ،آن گاه که عنقا را مرگ در رسپد 
آن  پرنده عنقا در .در آن داخل شود و دیگر بیرون نیاید ،ای دیگر بنا کندالنه

یش نفس حیات هااسپپپتخوانزمانی بعد در میان  .النه مرگ را درآغوش گیرد
 ظاهر گردد و از آن دیگر بار عنقایی زاده شود.

ی ملل دیگر هادر اسطوره تأثیربه ها در اساطیر تورک و بعد چنانچهدیوان 
تر سیار بزرگزاد دارند با این تفاوت که ب، صورت و اندامی چون آدمیبینیممی
که حتی توان مقابله با  و دهشپپتناک مخلوقاتی قدرتمند .اندف شپپدهوصپپیت

بر قهرمانان اسپپاطیری غالب آیند اما در انجام کشپپته   گاه آنان .خدایان دارند
 .شوند

ه با برای مبارز .کوهی از جای برکنند و بر سرکوه دیگر گذارند توانند دیوان
یا حتی با حرکتی توانند درخت  !باال روندو  چنگ زنند هاآسپپمانخدایان بر 

 فرود آرند. هاانسانبزرگی از ریشه برکنند و بر سر 
و پاها و ها دستگاه شمار که دیوان تا صپد چشپم دارند و آنان را    اندآورده
 !بیش از دو باشدسر 

اسپاطیر   در ،دیوان بیشپتر در اسپاطیر شپرقی، به خصپوص هند و در غرب    
یونانی و ی همچنین در حکپایات عاشپپپقانه  .رنپد اروپپای شپپپمپالی جپای دا   

 آثاری از دیوان یافت. توانمیی پریان هاناداست
 مشپپاررو و زو خواندهآسپپاکهو، ان هاینامبهداشپپتند که  دیوهاییسپومریان  

 او چون خدا تعریف .و سمبل تاریکی زابیماری .آسپاکهو دیوی بود  .شپدند می
 !شدمی
 بود و از طرف دیگر خدای مرگ شپپناخته مشپپاررو نیز از یک طرف دیوان
اما او پس از مرگ دوباره ؛ را کشپپتند انلیل ،این دیوان خدای بزرگ .شپپدمی

 !جان گرفت
 .شودمینیز از این سه دیو یاد  الیش -در داستان انوما

در مپاجرای آفرینش هم دیوی وحشپپپتناک و قدرتمند به نام کینگو ظاهر  
 .شودمی
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که  شپپپودمیتوصپپپیف  6«لوریاوپل»دیوی به نام  کومپاربی در افسپپپانپه  
 را که از سنگ کوماربیاین دیو پسر  .و زمین غالب آید آسمانست بر توانمی

در زمانی اندک از  و او ،دنهاراست خود  یبر شپانه  ،دیوریت حاصپل آمده بود 
 !باال آمد آسمانقد بر افراشت و تا  هااعماق آب

 .شودمیقرقیز از او یاد  هایافسانهست که در هم دیوی ،0«آالتکاک»
ا حال ب و همه شوندمیترکان وحشتناک توصیف  هایافسانهدیوانی که در 

انی اساطیر ایر کم و بیش در با تغییراتیها بعد ،ندحاکمان و قهرمانان درجنگ
در این میان قابل بررسی  «ارژنگ»ماجرای دیو سپپید و   .ندشپو مینیز ظاهر 

 .است
 که با اسپپتادی به بودنددر سپپرزمین دیو سپپپید، دیوان بسپپیاری گویند می

ایران،  ایافسپپپانهدیو سپپپپید با قهرمان  .ندپرداختیسپپپاحری و جادوگری م
 .جنگید و در پایان مغلوب شد و کشته آمد ،رستم

طول و عرض  .شپپودمیو یال شپپیر وصپپف  آتشپپین دیو سپپپید با چشپپمان
 پوشاند!میاست که همه زمین را چنان  شاندام

 جنگید و جان او گرفت. هم رستم با ارژنگ .دیوان باشد امیر ارژنگ نیز
او را باشد، که  (مادر دیو) 9«آناسیوئد»مردمی دیوی به نام  هایدر افسپانه 

اگر در راه بر کسی  !اندازدها بر شانه چنانچه، استیی بزرگ و دراز هاناپسپت 
به یش را مکیدن نخواهد، هاناظاهر شپود و آن شخص او را اعتنا نکند و پست 

د او را نکویی کن نیز و آناسیئکند، د نوازشاو را اگر اما  دسپت او کشته شود! 
 !و محافظت نماید

این دیو  .خوانند (دیو باد)  0«ویئروزگپار د »دیو دیگری بپاشپپپد کپه او را   
ی آسیب به هیچ سالح حتی اگر چشمان او دیده شود، .داردچشمانی نامرئی 

 !تر از باد پرواز کندتنداین دیو  !نبیند
و ایشان  داد شکست دیوان را ،طلسپم  و با جادوتوان گویند میمی چنانچه

 طلسم او بایسپتی وی نخسپت  ئبرای کشپتن روزگار د را مغلوب سپاخت. پس  
 ،سپپتهادر دور دسپپت پیدااای نطلسپپم او جزیرهگویند می .شپپکسپپته شپپود

                                                                                                    
1. Upelluri 
2. Alatkak 

3. Devanasi 
4. Ruzgar devi 
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گاو نری باشپپپد و در کنار او  آنجادر  ؛ وای که به سپپختی یافت شپپود  جزیره
اگر کسپپی تواند خون آن کبوتران  ،قفسپپی که در آن سپپه کبوتر محبوسپپند 

 !در حال طلسم شکسته شود و آن دیو بمیرد .بریزد
و  انگیزداین حیوان توفان .و حکایات از او بسیار یاد شودها در افسانه :هااژد

از  .او را سپپه تا هفت سپپر باشپپد  .باران شپپدید آورد و انسپپان را بیمار خواهد
 !چشمانش آتش بجهد و صورتش چون صورت انسان باشد

همه اندام او  .او درگروه مپاران تعریف شپپپود و پاهایی چون مارمولک دارد 
و بال نیز توصپپپیف گاه او را با چنگال  .اسپپپتچون مپار یا ماهی پر از پولک  

 .گیردمیکنند و گاه با حیوانات چهارپا در یک گروه جای می
صاحب قدرتی  شود کهتوصپیف می  نماد جهت شپرق گاه ی آسپمان اژدهای 

 !است گونهخدا
سپپپت که نیمی از اندام او گاو نری هااتیهم نام اژدهایی از  ،6«ان کیدویو»
 .و نیم دیگر به صورت انسان است دارشاخ

 .او را اژدهایی دوستی کرد ،بر روی زمین آمد ،0«نین گیش زیدا»آن گاه که 
یاد  9«جالمااوس»در حکپایپت ارکپام آیپدار از اژدهپایی هفت سپپپر به نام      

 .شودمی
چون عنوانی برای بزرگان ترکان  ،0«بوکه»ی اژدهپای هفپت سپپپر بپا واژه   

 !رفتمی به کار یاقوت
 اغلب در بن چاه این قصر .قصری باشددر فولکلورها آمده است که اژدها را 

را ها او چشمه !اژدها گوشپت انسپان خورد و دزد دختران جوان باشپد    .باشپد 
بسپپیار از مبارزه قهرمانان جوان با اژدها سپپخن رفته ها در افسپپانه .بخشپپکاند

 :شودمیچنین تعریف ها یکی از این افسانه .است
ع کرد و تنها یک سر باقی قهرمان جوان هجوم آورد و شپش سر اژدها قط »

اگر قهرمانی، آن یک سپپپر را هم قطع » :اژدها از آن ناله کرد و گفت .مپانپد  
د، اژدها را رکمیسپپپر را هم قطع یک خورد و آن میاگر قهرمان فریب  «!کن

 !دیرویمیدوباره هفت سر از گردن 

                                                                                                    
1. Enkiduyu 
2. Ningis zida 

3. Calmaus 
4. Buke 
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؛ «!آن سپپر را هم قطع کن» :گفتد و رک از آن بود که دوباره اژدها التماس
من از مادرم تنها یک بار زاده » :گویدمییابد و می او را دری اما قهرمان حیله

 !کندسر را قطع نمی ؛ و«و سخن و فعلم یکی است! ماهشد

در راه  و خزدمی آن گاه اژدها خسپپته حال رو به قصپپر خویش در بن چاه 
 «.دهدمی افتد و سرانجام جانمی شهفتمین سر

ند پس از مرگ دوباره توانمیکه  شپپودمییی از اژدها نیز توصپپیف هاگونه
با این همه اگر کسپپی بتواند  ،نوعی از آن اسپپت ،6«جوم پاالک» !جان گیرند

 :آن هم چنین است که .دهدمی طلسم او بشکند، در حال جان
اگر کسپپپی در خواب چهل تار مو از  .گویند او را خوابی چهل روزه باشپپپد

 .آتش گیرد، طلسم او شکسته شود و در حال جان دهد برکند و بر شتن
نیز چنین تعریف  (ابرها یرهااژد) 0«بولوت اژدرهاالر»بپه نام   ایافسپپپانپه 

 :شودمی
باوری در به  .، پشپت ابرها پنهان باشند آسپمان گروهی اژدها باشپد که بر  »

برها اتر از یکی از آنان را در زنجیر، از کوهی پایین آغاز فصپل بهار، فرشپپتگان 
، فراوانی پیش آید و روداگر اژدهای گرفتار دمش رو به جنوب  .آویزان نمایند

، آن روداگر رو به غرب  و ، تگرگ بارد و قحطی پیش آیدروداگر رو به شپپرق 
 !سال جنگ و خونریزی پیش آید

ی دم اژدها را آسماناگر مالئک  .دم آن اژدها چون دود سیاهی آویزان باشد
، دم او بر زمین اصپپابت کند و بسپپیار گرفتاری  نگه ندارند حرکتبا زنجیر بی
اگر دم اژدها بر روی زمین با چیزی برخورد کند، گرد او گویند می .پیش آرد

 .برد آسمانبپیچد و آن را بر 
اگر بر انسپپپانی در چنان اسپپپت که گرمپایی که از دهان اژدها بیرون آید،  

 «!را بسوزاند اودو ساعت راه برخورد کند، ی فاصله
به آتش نسوزد  او .حیوانی است که در اساطیر ملل شرق جای دارد :سمندر

 .باشد موش تر ازو بزرگتر از روباه کمی کوچک !و در آتش زندگی کند
 ایپرندهدراز باشپپپد در نظر گروهی نیز او بسپپپیار دم این حیوان اند آورده

آن گاه که این پرنده از  .د و آتش در او اثر نکندزیاسپپت که به هندوسپپتان ب 
                                                                                                    
1. Compalak 2. Bulut ejderhalar 
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ای بافته شپپپود، که آتش بیرون آید، او را صپپپید کنند و از پر و موی او پارچه
به روایتی نیز آن گاه که از آتش بیرون آید، در  !در آتش نسپپوزد چون خود او

 !حال جان دهد
 :کندمی چنین نقل «نظامی»
 ای تراوشمادهگویند حیوانی است که در خشکی و آب بزید و چون از او »
ان رومی .باشد تأثیربیآتش در او رو که سبب خاموشی آتش است، از آن  شود

 «.خوانند ،6«ساالماندرا»این حیوان را 
حیوان دیگری نیز در اسپاطیر آمده است که همانا گاو نری است که جهان  

ن ای .گویند «گاو زمین»او را در فارسی  .یش نگه داشته استهارا باالی شپاخ 
آن گاه که خسته شود، آن را  ،یش نگه داشتههاگاو دنیا را باالی یکی از شپاخ 

 !پیش آید لرزهزمیندازد و از آن انبر باالی شاخ دیگر
در  ماهی وگویند گاو بر باالی سپنگی باشد و آن سنگ بر پشت یک ماهی  

 .نیز خوانند «ثور احمر»این گاو را  .دریا و دریا بر هوا
  

                                                                                                    
1. Salamandra 
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 هشتم بخش

 

 (آتش، آهن، خاک، آب، درخت)پنج عنصر مقدس  -*

 آتش -1

ن، آتش، آه :عبارتند از که باشدمی ، پنج عنصر مقدسهایستشامانبه باور 
 .کنندمیتمثیل نیز این پنج عنصر پنج جهت را  .خاک، آب و درخت

 .شودمیف وصیآتش تی نیز آفریننده اؤلگن، خدای بزرگ قاراخانپسر 
 :تعلیم داد هاانسانافروختن آتش را چنین به  اؤلگنآمده است که 

ی خشک خرد کرد و هاعلفآورد،  آسماناز  دو سنگ سپید و سیاه اؤلگن»
 اهت، با سنگ دیگر ضربتی زد و آن گاه از جرقهریخها بر روی یکی از سپنگ 

 «.و چنین افروختن آتش آموخت دیدآن ب انسانآتشی پدید آورد، 
 :خوانندمی یشانیهدعای آلتایی در هاشامان

 «!آتش گرم افروخت و ما را هدیه کرد اؤلگنپدرم »
در  .هدیه کرد هاانسپپپان، اولو تویون آتش را به یپاقوت در نظر ترکپان  امپا  

 ، آتششپپپودمیمعین اجرا  روزهپپایبزرگ بپپه  خپپاقپپانمی کپپه برای وسپپپر
دعا خوانده  و در آن روز کننپد میبرای آتش، آیین قربپانی اجرا   .افروزنپد می
به قصدی را  شودمییی که از او ساطع هاآنان با نگاه در آتش، رنگ .شپود می

 نمایند.می تاویل و تفسیرخاص 
 اگر رنگ ،بر اسپپاس تعبیرات، اگر رنگ سپپبز دیده شپپود، قحطی پیش آید 

قرمز دیده شپپود، جنگ پیش آید، اگر رنگ زرد دیده شپپود، بیماری همه گیر 
 !و اگر رنگ سیاه دیده شود، خاقان را مرگ فرا رسد پیش آید
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روزگاری بعد این  .ندکردمینهادند و باور می ترکپان آتش را چنین حرمت 
 .دیده شد ییمزدادر میان مردم  هاباور

 آنمنزل بر خورشید دارد و از  ،«اهورا مزدا»، خدای بزرگ هابه باور مزدائی
رند و از آن دا دارند مردگان ارواح پلید آنان باور.فرسپپپتدمی نور و گرما مقپام 

به  .ای را لمس نماید آلوده گرددآن که مرده .اسپپت که پاک شپپمرده نشپپوند
 .افروخته نشود نه روز و در تابستان سی روز آتش منزل مردگان در زمستان
 .پاک گرددزانند، چرا که باور دارند آتش ناای را نسپپپوآنپان هیچ گپاه مرده  

 .کندمی هم خورشید را اداره ،6«آذر»ای به نام گویند فرشته

ر ب پس از غروب خورشید ترکان مزدائی و روزگاری بعد ایرانیان، طبق آیین
افروختنپد. در معپابد خانگی آنان آتش در همه حال   می ، آتشهپا کوهی قلپه 

 .نمودند که آن آتش خاموش نشودمی افروخته بود و سعی بر آن
 این آیین را به روزگاران طوالنی رعایتها رقیزقی ،در میپان ترکان شپپپرقی 

 .افروختندشپپد، آن را دوباره نمیمی اگر به سپپببی آتش خاموش .نمودندمی
 آورده ای برای روشپپپناییشپپپعلههم خون ی بلکه از نزدیک ترین همسپپپایه

 .شدمی
 عصپپر گاه آتش با خاکسپپتر  .شپپمردندمی آتش را مقدسباوران  شپپامان
 یشاخهشد و آن می دوباره افروخته ایشاخه و به صپبح با  شپد ه میپوشپاند 

 .دیگردها میآتشین در اتاق
اود »و  0«اود آتا» هاینام بهخویش را ی ارواح اجداد خدا گونه هاشپپپامان

اود آنا  هااز شپپامانبه باور برخی  .خواندندمی (آتش -آتش و مادر -پدر) 9«آنا
 .آتش را آفرید

در میان ترکان رسم بر آن بود که برادر بزرگتر پس از ازدواج، خود از اجاق 
اجاق اصپپپلی برای برادر  و افروختمی ایو اجپاق تپازه   کردمیپپدری جپدا   

چون به  .نامیدندمی (نگهبان آتش) 0«اود بکچی سپپی»کوچکتر بود که او را 
و بر  کردمیآب  ، او بر روی اجاق قدری کرهشپپپدمی ای عروس آوردهخپانپه  
 گرفت.می قرارآتش مالید و چنین در پناه خداوند می صورتش

                                                                                                    
1. Azer 
2. Od ata 

3. Od ana 
4. Od bekçisi 
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 :نیز آمده است ایافسانهدر 
آتش آوردند و آن چنین بود  کودایبه اشارت  ،اؤلگندختران خدای بزرگ، 

روزی چنین  ،سوم منزل داشت آسمانکه بر  ،آلتایاز خدایان  کودایکه 
 «!وختآتش افر بایستیمیاند و به سرما نتوانند زیست، برهنه هاانسان» :فرمود

 ولی هرچه تالش نمودند، نتوانستنداعتناء کردند  اؤلگناما تنها سپه دختر  
با ریشپپپی دراز و قدی کوتاه آمد، او خود را جمع  کودایپس  !آتش بیافروزند

دختران با دیدن آن صپپحنه بسپپیار   .غلتیدو کرد و به ریش انبوهش فشپپرد 
 .بازگشت شد و ناکغم کودای !د و او را تمسخر نمودندخندیدن

اما  .موزندآدویپدنپد تپا راز افروختن آتش     کودایپس دختران بپه دنبپال   
 آمد و آنان کودایبعد  .انتظار نشپستند  دردختران به راه او  .رفته بود کودای
داننپد و بپا این حال مرا به   تیزی سپپپنپگ را نمی  ،اؤلگندختران » :را گفپت 
 «نشینند.می تمسخر

چگونه » :دختران به تعجب به صپپپورت هم نگاه کردند و از هم پرسپپپیدند
در انجام دختران آموختند که اگر  «!در سپپنگ آتش باشپپد آیاممکن اسپپت؟ 

یی حاصپپپل آید که با آن هابر هم زنند، جرقه به تندیتیزی دو سپپپنپگ را  
و بپپه  آموختنپپدافروختن آتش چنین بود کپپه پس  .تواننپپد آتش افروزنپپدمی

 انسان تعلیم دادند.
 !باشد کودایهمان  ،اؤلگن این افسانه برخی باور دارنددر 

 :شودتوصیف میروزگاری بعد در اساطیر یونانی این واقعه چنین 
 !آورد هاانساندزدید و در میان  ،نخست بار آتش را از زئوس 6«پرومته»
 

 آهن -2

رنگ  وپیوسپپت ها به افسپپانه ی بزرگهاوقایع عظیم و جنگاز آن روز که 
 شمشیر بودجان و برخاسته بود  خدا گونهکه از منبعی  ،آهن ،اسطوره گرفت

 .دشیکی از پنج عنصر مقدس  ها،ساز پیروزیو سبب

                                                                                                    
1. Promete 
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دسپپترسپپی  «سپپایان»و  آلتایی هاکوهترکان که به معادن عظیم آهن در 
با ظرافتی هنرمندانه و  ،و قیرقیز گؤک تورکداشپپپتند، به خصپپپوص ترکان 

ی مقاومی از این عنصپپر هاو اسپپلحهها صپپنعت فلزکاری پیشپپرفته، شپپمشپپیر
ر عالمگی یکاری آنان شپپهرتکه به این سپپبب هنر فلزند کردمیمقدس تهیه 

 .فتیا
آهن را  ،6«توپال خاقان»ای به نام حاکمی اسپپطوره ،هیتی ایافسپپانهطبق 

 .کشف کرد
دانسپپتند، باور بر آن می را خدای جهان زیرین ارلیک خانکه  آلتایترکان 

داشپپتند که بام سپپرای او از آهن باشپپد و شپپمشپپیرش از آهنی سپپبز رنگ و 
 .سپرش از آهنی صاف

گران و به آنان صنعت ،شپمردند می ، آهن را مقدسهاشپامان  از عهد کهن 
 .پنداشتندمی خصوص آهنگران را در حمایت روحی بزرگ

 .ندارخاستهالهی ب مقام، هر دو از شامانو آهن ها یاقوتبه باور 
 !دارند 0«تلپش»ترکان نیز آهنگران، خدایی به نام  از به نظر برخی

افروختن  با ،9«بورته جینه»آهنگری به نام  :خوانیممیکن در داستان ارگنه
 وامعبری در میان کوه آهن گشپود، او با دمیدن آتش بر کوه قسمتی از   آتش

 .کن از آن گذشتای باز شد و ارگنهرا ذوب کرد، دریچه
، راه نجات تعریف شپپکاف کوه آهندر این داسپپتان، آهنگر نجات دهنده و 

 .شده است
هر سپال در نهم ماه مارس به مناسبت این داستان، خاقان تورک مراسمی  

و خاقان، آهنی داغ و سپپپرخ، بر روی  شپپپوندمیمردم حاضپپپر  .کندمی اجراء
پس ضیافت اجراء  ،کندمی گذارد و با ضپربات چکش آن را صاف می سپندان 

 .شودمی
 :خوانیممیدر دیوان لغات الترک 

به هنگام ادای سپپپوگند و  ،قبچاق و سپپپایر اقوام ،0«یاباکو»ترکان قیرقیز، 
و آن چنین بود کپپه دو کس رو در روی هم  ،نهپپادنپپدمی پیمپپان آهن را ارج

                                                                                                    
1. Topal kaan 
2. Tlepş 

3. Burte cine 
4. Yabaku 



 111 

به » :دگفتنمی پس .نهادندمی در پیشگاه هم کشیدند ومی شمشیر از نیام بر
ی گیرکه کنایه از انتقام «!و به رنگ سپپرخ بیرون آید فرو شپپود آسپپمانرنگ 

 یا ؛ وکندمی شپپمشپپیر بود که به رنگ آهن آن و خون عهد شپپکن اشپپاره   
اگر پیمان خویش بشپکنی، خونت بر شپمشیر جاری شود و آهن   » :گفتندمی

 «.دنهادنمی پیداست ترکان آهن را بسیار حرمت چنانچهو  «!از تو انتقام گیرد
 .«!چون خورشید و کمان چون ماه باشد تیر آهنین» :در مثلی آمده است

و تیری ساخته شده از آهن سخت  کمان ترکان، قهرمانان با هایافسپانه در 
 «.کردمیپرواز  هاکوهتیرهای آنان تا قلل » :گویند. مینددشمیتوصیف 
 :تندگفمی شد،می یفوصمنزلگاه خاقان تورک ت هاکوهایرانی  هایافسانهدر 

 «!ی آهنین با انبوهی از اژدهاهاکوه»
ایران،  ایافسانهدر شپاهنامه آمده اسپت، رسپتم پسر زال، قهرمان     چنانچه

شان هازرهشان، همه اندام و و پاهاها دست» :کندمی ترکان را چنین توصپیف 
 «!لتی آهنینم !همه از آهن باشد

 

 خاک -3

 .باشد خاک بار آورترین عنصر مقدس از عناصر خمسه
 :آمده است که خاک و خشکی در جهان، چنین پدید آمدها در افسانه

 یپرنده .قو را فرستادی ، پرندههاآب، پس از آفریدن قاراخانخدای بزرگ »
 .مشتی گل بر منقار گرفت و بیرون آمد هاآب اعماقو از  شپد قو در دریا فرو 
 «ند!پدید آمد هاخشکیپاشید و از آن  هاآبآن گل بر  قاراخانپس به امر 

 .آفرید، نخستین انسان را از خاک اؤلگن، قاراخانپس از آن بود که پسر 
قدرتی محافظ تعریف  ،خاک و درخت نمادخپدایی دیگر بپه نام آغاچ خان   

 .شودمی
 دوانکی گیلگمیشبا مشپتی گل، دوست   ،الهه آرورو ،خوانیممیدر داسپتان  

 .دآفری را
 و خاک کش مقدس را از گلبه قصپپپر خویش اجاق و دود ،ارلیپک خپان   

 .درکمی درست
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دارند که طبق آن، پدر و مادر نخسپپپتین ترکان از  ایافسپپپانهنیز ها قیرقیز
 :خوانیممیاند، در این حکایت دهآفریده شخاک 
آن خاک را خدای  .خپاک آوردند  هپا بدر کوه قپاراداغ سپپپی   بپه غپاری  »

چنین  6«اولو آی آتا»پس پدر نخستین ترکان  .خورشپید گرما و روح بخشید 
 !پدید آمد

 هم خدای خورشپپید .آمدند و خاک آوردند هابسپپیال دیگربارچهل سپپال 
 !پدید آمد 0«اولو آی آنا»بار مادر نخستین ترکان  این .گرما و جان بخشید

 ، فرزندان تختیایشانپس از مرگ  .سال زیستند هزار پدر و مادر نخستین،
پدر نخسپپپتین،  ،زرین در غار نهادند و بر روی آن، تندیس طالیی اولو آی آتا

و به یاد آنان مراسمی  شوندمییک بار در سال فرزندانشان جمع  .گذاشته شد
 .شودمیو آیین قربانی اجراء  کنندمیبر پا 

انداختند و یا می سپوزاندند یا به آب می مانی مردگان خویش رامرد چنانچه
نمودند، مردمانی نیز بودند که باور داشپپپتند می تقدیمها و گرگها به کرکس

و منزل آخرین او همانا خاک باشپپد، پس مردگان  انسپپان از خاک پدید آمده
 شد.ایشان به خاک دفن می

ی دیگر برای زندگی بود و خاک چون مادری روزی رسان و زیر خاک، جهان
 !شدمی گاه سرزمین دوزخ توصیف

این که گاه همراه با  .ردجهان زیر خاک وجود دای بارههای بسپپیاری درباور
تا در جهان کردند را قربانی میمردگپان، دوسپپپتان و خدمتکاران و حیوانات  

 از آن باورها سرچشمه گرفته است. !زیرین نیز با هم باشند
خدایانی داشپپتند، با این هر کدام عناصپپر مقدس آهن، آتش، آب و درخت 

 .دندشپپپدفن میهمپه بپه زیر خپاک بپه منظور پنپاه دهی و رویش دوبپاره       
 د برویاند، بهتوانمی، او آغازگر و پایان دهندهخاک عنصری است » :گفتندمی

 «.وجود آورد و نابود سازد
حتی آن حیوانات  ،روزی خورند ، از خاکمخلوقات بر روی و زیر خاک همه

 یزن پرندگان بزرگ .که در آب باشپپپند نیز باز بر روی زمین خاکی قرار دارند

                                                                                                    
1. Ulu ay ata 2. Ulu ay ana 
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باز در انجام بر روی خاک فرود آیند و از آن  ،هر قدر هم که باالتر پرواز کنند
 .روزی خورند

فرستاده شود و خدای خورشید  آسمانبا باران پر برکت که از طرف خدای 
که گرما و نور بخشپپد، خاک بارور گردد و گیاهان از آن بروید و سپپه ضپپلع   

 .مثلث آب، آتش و خاک کامل شود
 (مادر)و زمین و خاک آنا  (پدر)، آتا آسپپماناز آن اسپپت که به باور ترکان 

 .شودمیمحسوب 
 

 کوه، غار و باورهایی از سنگ

منزل  .بودند هاانسپپانشپپدند، آنان محافظ می ی عظیم خدا انگاشپپتههاکوه
 و پریان کوه و همچنین پدر و مادر نخسپپپتین محسپپپوب هاالههگاه خدایان، 

 .شدندمی
 .ستهاکوهنیز در  هاانسان -عقرب گویند آشیانمی

 هاوهکآرامگاه یا معبد بزرگان، بر قلل باور بر آن بود که در اعصپپار باسپپتان 
 .دارد قرار

ی و عروج آسپپپمانآنان که به باوری عمیق خواسپپپتار رسپپپیدن به خدایان 
 !ندکردمیخویشتن را رها  ،جسمانی بودند، از باالترین پرتگاه قلل

یی هاشد، همچنین جنگمی اجرا هاکوهی ی قربانی بر قلههاآیینبرخی از 
 !شدمی واقع کوهبه سبب قداست و اهمیت در هم 

پس از  ،آلتایبه باور ترکان  .ان مقپدس بودنپد  مکپ  هپا کوهدر نظر ترکپان،  
 .ندپدید آمد هاکوهخاک را از دهان تف کرد و از آن  ، انسان نخستینآفرینش
بر روی زمین فرسپپتاد و او  ایپرنده قاراخان ،نیز آمده اسپپت ایافسپپانهدر 

 ند!شکل گرفت هاکوهزمین را منقار زد و از آن 
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و  0«اولیمبوس»در چین،  (خداوندی هاکوه) 6«شپپپانگ -تیانگ»ی هاکوه
در هند منزلگاه خدایان  (هیمالیا) 0«پارواتا»و  0«مرو»در یونان با  9«پارناس»

 .ندشدمی متعال شمرده
خان »تر از هفت هزار متر محترم و مقدس بود و بلند ها کوهدر بپاور مغول 

 6«داغ آتابوز »به گوگ تورک،  توانمی هاکوهاز آن  !شدمی خوانده 1«تنگری
 .و افراسیاب اشاره کرد

نام  .ترکان، از کوه تیانگ شانگ بسیار یاد شده است هایافسانهدر رسوم و 
نیز  3«و بیلیکققوتاد» و دیوان لغپات الترک  در کتپب  توانمیرا  هپا کوهاین 

 .پیدا کرد
ها کوهبر این  65«یق گولسپپپای»، قهرمان داسپپپتان، در کنار 3«مپانپاکس  »
 .زیستمی

 او حاجت به کوه .کندمی یاد هاکوهدر دعاهای خویش بسپپپیار از  شپپپامان
به زمان پدران و اجداد ما، خود » :دگویمیی آلتای، هاکوهبرد و خطاب به می

 «.آن گاه که خشکی و دریا آفریده شد !خداوند بودی
 !بلندکوه  ،آلتای» :را بسپپیار سپپتایش کند و گوید  آلتایی هاکوه شپپامان
 «!عظیم سه شاخی صخره آلتای !شترکوهان 

 م از اوانگاشپپپتند و در مراسپپپمی برخی از ترکان نیز کوه را پدر نخسپپتین 
به  ترپیش 66«غهاوچه»آمده اسپپپت که منزل قوم » :نمودنپد می چنین یپاد 

 زنان و عروسان این طایفه، کوه را پدر زن بود. 60«سپاک چاک »کوه ی دامنه
 «پوشاندند!می دیدند، سرمی خواندند و چون آن کوه را از دورمی

 60«کولین»، کوهی است که او را 69«میراس»در آن سپوی، به سپاحل رود   
 :این کوه گویندی درباره (کالغ کوه) 60«داغ قارقاسپپپی»ی طپایفپه   .خواننپد 

                                                                                                    
1. Tiyang- şang 
2. Olimbos 
3. Parnas 
4. Mero 
5. Parvata 
6. Han tengeri 
7. Buzdağ ata 
8. Kudatgu bilik 

9. Manaks 
10. Isig gol 
11. Üçeğe 
12. Sak çak 
13. Miras 
14. Kölin 
15. Dağ kargası 
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اجراء کند و قربانی  شاماناین قوم بر کوه آیین  «!کوهی که نسل ما از او زاد»
 .خوانند «پدر زن»و همچنین زنان این کوه را  نماید.
سال بر روی آن برای خدایان  هر هانیز کوهی است که هون ،6«یوان -هان»

 قربانی تقدیم کنند. خویش
، 1«داغقارا»، 0«باشپپپیقادین»، 0«کایاآک»، 9«پالمیر»، 0«غتااکی»ی هاکوه

 مقدس شپپپمردهها آلتایهم در نظر  3«گپای قپارا »و  3«آالش»، 6«سپپپوآی»
 .شدندمی

آمده است  .لرون بسیار محترم و مقدس باشدها نا، کوه بوکهابه باور مغول
 !پرهیجانی گذرانده است روزهایبر آن کوه  «چنگیز خان»که 

ه صپپاحب صپپفات  کوهی اسپپت ک ترینبزرگکوه ایتوگا هم در نظر مغول 
 ست.الهی

پس برای  .محسپوب شوند ارواحی باشپد که صپاحبان کوه    ،هاآلتایبه نظر 
ا بر یی رهانسلنیز محافظت از  هاکوهبرخی از  .آنان آیین قربانی به جای آرند

 .خدای کوه معرفی نمایند ترینبزرگرا  65«سیتو ایه»ها آلتای .عهده دارند
، در آسپپپمانای از طبقات به طبقه ،آلتایی هپا کوهاز  66«سپپپوروه داغی»

 .به عالم معنا آفرید قاراخاناین کوه را  .باشد اؤلگنبهشت خدای بزرگ، 
 60«دوعاالالپان»به کوه  آسمانپادشاهی  :خوانیممی کوماربی یافسپانه در 

پناه آورد و مجمع خدایان  69«کان دورنا»بود و خپدای توفان از ترس به کوه  
 !بود 60«شپیش»نیز بر کوه 
 ایشتاربه جبر با الهه  ،60«پیشپایشپا  »کوه  :دیگر آمده اسپت  ایافسپانه و به 

گیرد و به دامن الهه می اما پس از آن کوه را هراس در ،شپپپودمیهمبسپپپتر 
 !کندمی زند و تمنای بخششمی چنگ

                                                                                                    
1. Han- yoan 
2. Ekitağ 
3. Palmir 
4. Akkaya 
5. Kadınbaşı 
6. Karadağ 
7. Aysu 
8. Alaş 

9. Karagay 
10. Tu iyesi 
11. Surve daği 
12. Lalapandua 
13. Kan durna 
14. Şepiş 
15. Pişaişa 
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 .تعریف کنند (کوه سمبل) 6«نیشانلی داغ»ی نیز پیرامون کون هایافسانه
آمده است، ترکان نخستین بار  «سپی اورخون یئنی»ی هادر کتیبه چنانچه
قهرمانان تورک در  .رسپپیدند و او را مبارک خواندند 0«اوتوکن داغی»به کوه 

آن مقام به کوه و جنگل جنگیدند و افتخار آفریدند و از آن بود که شهرتشان 
 .گیر شدعالم
و ذوالقرنین  و، خاقان شپپ( خون سپپرخ) 9«آلتین کان»به کوه  ایافسپپانهدر 

هم در میان  0«آغادات»ی تپهدو لشپپپکر رودروی هم آراسپپپتند و جنگیدند. 
انگیزند ابرها گرد هم آیند و باد و توفان آنجایی عظیم بپاشپپپد که در  هپا کوه

که  ی ژرفهادرهی بلنپدای تپپه منزل آذرخش بپاشپپپد و اطراف در احپاطه    
 .ستدر او جاری هابسیال

تپه، هر پاره ابری در جان خویش، شپپیطان پلید و باور دارند که باالی سپپر 
سپپومریان نیز نام خدای توفان را از این تپه  .وحشپپتناک توفان را پنهان دارد

 .اقتباس نمودند
ی هاکوهیکی از ی ست که گوید، قلهایافسپانه  0«شپه  -هین -اِ»به روزگار 

خواندند و طبق می 6«توکیو»بود و از آن او را تاکیا  شپپپبیه 1«شپپپان -کین»
 .نام از او گرفتند توکیومردم  یافسانه

بود، او را  سلحشورجوانی  بهاز قهرمانان تورک،  3«آلپامیش»آمده است که 
روزی با کمان تیری تا بلندای  .شپپناختندمی تیراندازی ماهر و چیره دسپپت

 .به پرواز در آورد 3«آس کارا»کوه 
، تصپپپمیم بپپه ازدواج بپپا دختری بپپه نپپام 65«گپپالی تکین»حپپاکم چین 

 ،خدایان کوهآمده اسپت که قصر این شاهزاده در جوار   .گیردمی 66«کیولین»
 .قرار داشت 60«هاتون داغی»به کوه 

                                                                                                    
1. Nişanlı dağ 
2. Ötüken dağı 
3. Altın kan 
4. Ağadat 
5. A-hien-şe 
6. Kin- şan 

7. Tu-kiu 
8. Alpamiş 
9. As kara 
10. Gali tekin 
11. Kiulien 
12. Hatun dağı 
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هم بود کپپه  (کوه مقپپدس)  6«قوتلو داغ»در آن مکپپان کوهی بپپه نپپام 
را اشغال کردند و  هاصخرهآن ها روزگاری چینی .یی با شکوه داشتهاصپخره 

 !از آن بود که مصائب بزرگی پیش آمد و مردم کوچیدند
او را دو دختر باشپپد که ها در افسپپانه .خاقان نیز کوهی مقدس باشپپد آبو

 !یلبیس خوانده شوند
سپپت که سپپومریان او را چون خداوند  هم کوهی 0«ر سپپاغ داغیها -نین»

 !نمودندمی توصیف
را  اشکه دشپپمنان قبیله شپپودمیرک زاد یاد واز پسپپری تها در افسپپانه

عام کردند و او را دست و پا بریده به باتالقی انداختند، پس گرگی مادینه قتل
مقدس  کوهی دلدر  9«چانگ -کااو»گرفپت و بپا خود بپه غپار      شبپه دنپدان  
 پنهان کرد.

 ! اوفرود آمد آسپپپمان، دختری از بوغوتکینانگیز در اتاق بپه شپپپبی خیال 
را برای دریافت پندهایی الهی با خود به  خانپس از چند شب  بود که ایالهه
 .بردمی 0«آق داغ»کوه 

 .کندمی خپان بپه منظور جنپگ بپا اوروم خپان به دامن کوهی اتراق     اوغوز
 .نامیدند )کوه یخ( 0«بوزداغ»گویند آن کوه را برف پوشانده بود و از آن او را 

گاه ارواح و منزل شت کهدا هاکوهاز خدایان سپومری، مقام بر   ،انلیل گویند
 .پریان کوهی باشد

خواندند، در می «هاززی»او را ها هیتیکه  6«آنتا کیا»در  1«کل داغ»کوه 
ست خدایی 3«می نام»هم کوه ها اتیبه باور  .شپود مییاد  کوماربی یافسپانه 

 !شودمیکه به صورت انسان توصیف 
کوه غرش ( 65«لتوسپپپو داغیگوک گورو»هم بپپه کوه  3«شپپپاتو»ترکپپان 
 .، آیین قربانی به جای آرند)آسمان

                                                                                                    
1. Kutlu dağ 
2. Nin- har sağ dağı 
3. Kau- çanğ 
4. Ak dağ 
5. Buz dağ 

6. Kel dağ 
7. Anta kya 
8. Nam mi 
9. Şato 
10. Gök gürültüsü dağı 



 111 

قهرمان سپومری، در ماجرای جستجوی حیات جاویدان، به کوه   گیلگمیش
 .بود هاانسان -رسد که در حراست و نگهبانی عقربمی یا میشو 6«ماشو»

-می یربرکوه نیسپس از توفان  پیشتیمناطبق افسانه سومری هم کشتی اوتا

 .نشیند
باشند و از ارواح پلید محافظت نمایند و آنان  هاانسانارواح کوهی خیرخواه 

اما هر که حرمت شپپپکند و بدکاری کند، به دسپپپت ارواح ؛ را راهنمایی کنند
ییزیم پی  عموماًارواح کوهی را  .تصپپاحب کندرا مجازات بیند و امراض تن او 

 خوانند.
ی هاسرزمینگویند روح هر کوه تنها در سپرزمین خویش زیست کند و در  

روحی خاص شپپمارند، او را آیین  مظهرهر کوه را ها آلتای .دیگر داخل نشپپود
 .ندکنقربانی به جای آرند و دعا 

غارها را  .بسپیار یاد شده است ها ی کوهی هم در افسپانه هاو حفرهها از غار
 .نماینددعا خوانند و قربانی  آنجار چون معابد به شمار آرند، د

یی هاگاهپرسپپپتشها سپپپومریان، در غار ترپیشو ها هیتیترکپان بودایی،  
 .بودگاه در غارها آرامگاه برخی از بزرگانشان  .ساختندمی عظیم و زیبا

 آمده اسپپت که گاه شپپکسپپت خوردگان محزون و هراسپپناک به غارها پناه 
 !شدمی سپری آنجابردند و روزهایی پر درد وغمین در می

ز نی باال در اسپپاطیر ترکان و ملل شپپرق نزدیک از کوه قاف، کوهی به عالم 
 .که در جهان واقع جایی ندارد شودمیبسیار یاد 

ایشان از  آسمانآبی  .ی جهان توصیف شوندها، سپتون هاها کوهدر افسپانه 
چند در این  ایافسانه! و غوالن هسپتند ها مادران هیوال هاکوهد و گویند باشپ 

 :خوانیممیموضوع 
 «بحر محیط»در میان  هاخشکیآن گاه که یک چهارم از زمین پیدا بود و 

کوه  «61169»، خداوند و مخلوقات از آن در رنج ندچون هنپدوانه معلق بود 
ملکی به امر  پس! اما چنین نشپپپد؛ دتا زمین را اسپپپتوار و ثابت گردان آفرید

ی بهشپت سنگ الجوردی بیرون آورد و در زمین فرو کرد و  هاخداوند از دره

                                                                                                    
1. Maşu 
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، دباشگویند کوه قاف به رنگ زبرجد ! چنین شد که از آن کوه قاف پدید آمد
 سپپپپیدی چشپپپم، سپپپیاهی را نگاه دارد، کوه قاف نیز زمین را نگاه  چنانچه

ف تحت کوه قا! اندذکر کردهبلندای کوه قاف را تا پانصد فرسخ هم ! داشتمی
منزلگاه اجنه باشد، گروهی اژدها نیز از طرف مالئک به زیر کوه قاف فرستاده 

 !اندشده
 :کندمیکوه قاف را چنین توصیف ، طبری

انگشتر به گرد انگشت  چنانچه .کوه قاف گرداگرد جهان کشیده شده است
از سپپنگ زمرد سبز  این کوه .کوه قاف نیز جهان را در میان خود دارد .باشپد 

به رنگ آبی در  آسمانافتاد و از آن بود که  آسپمان عکس او بر  ،آفریده شپد 
 .رنگی نداشت آسمانچرا که اگر چنین نبود  .نظر آمد

او  باالتر ازماه و خورشید هم  .بنی آدم را توان دسترسی به کوه قاف نیست
اگر این کوه نبود، زمین هیچ گاه قرار  .زمین باشدچنان میخ  کوه قاف .نباشد
 !زش بودغهمه حال در ل ؛ وگرفتنمی

 :روایت کنند
چ نهایت که هیآن بی ،که دنیا در میان آن باشد «بحر المحیط»اقیانوس یا 

ی هابه تاریکیهم مدفون، از خود را  بسپپیاری .نرسپپد کشپپتی به سپپاحلش 
ای نامحدود و دامنه کوه کسی را توان رسیدن به ساحل آن دری !قیرگون دارد

 !به آب پوشیده استها اندازقاف نیست و همه چشم
 :خوانیممیو یا 

 .ای از سنگ زمرد استوار استکوه قاف بر بلندای صخره

 .گاه ثابت نباشپپد و نیاز به سپپتون داردتکیهزمین بی ،به باور برخی از مردم
 ایآفریپپدهبود و هیچ می اگر کوه قپپاف نبود، زمین همپپه حپپال در لرزش

 ست به زمین بر آساید.توانمین
 :در سخنی معروف چنین آمده است

 .یی از اوستهاو رگها شپاخه  جبالدیگر  سپت و هاکوهدر همه کوه قاف ما
را به حرکت  هاکوهیکی از  ،آن گاه که خداوند خواهد سرزمینی را نابود سازد

 !پدید آید لرزهزمیندرآورد و از آن 
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از آن پدید آید که زمین  لرزهزمینکه  مردم هم چنین بپاور دارند  برخی از
هر گاه گاو خسپپته شپپود تکانی به خود دهد و از آن  .بر شپپاخ گاوی قرار دارد

 !زلزله پیش آید
عنقپپا بر بلنپپدای کوه قپپاف آشپپپیپپان دارد و از آن مکپپان  یگوینپد پرنپپده 
 !فرمانروایی کند

 .دانستمی را ربانی و مقدسها گسن انسانپیداست گاه  چنانچه :هاسنگ
ن را چوها طبیعت گرایان نیز سنگ .دهنده و سحرانگیز بودندشپفاء ها سپنگ 
 !پرستیدندمی خدایان

 :خوانیممی «نه اوغوز»در داستان 
 سپنگ یشپمی به شکل پسته از دست پیری ریش سفید   رؤیابوغوتکین به 

 .گیردمی
آمده  .سنگی فرخنده و مبارک باشد هممقدس در داسپتان کوچ   یصپخره 

ن پس از آ .اسپت که چینیان، خاقان تورک را فریفتند و سنگ مقدس ربودند 
 !بود که مصائب بسیاری پیش آمد و ترکان کوچیدند

قیامت را چنین تصپپپویر نمایند که در اعماق دریا سپپپنگی چون ها آلتپای 
از هم  هاآبد و انگیزی عظیمهاآن گاه که دریا موج .چنگال نه شپپپاخ باشپپپد

 !شودمیآن سنگ دهشتناک دیده شود که از نه قسمت شکسته  ،جدا شود
ریزش  سازآمده است که سنگ یادا سبب :1«یادا»سننگ   ،سننگ باران 

 بخشد.میو مخلوقات و گیاهان را حیات  استباران 
بارور کننده و برخی دیگر سپبب نازایی  ها گاه در فولکلورها برخی از سپنگ 

آن  ،اگر زنی بخواهد از بارداری خویش جلوگیری نماید .ندشپپپومیتوصپپپیف 
پس با آرد گردو مخلوط سازد و  ،سپنگ را خرد کند و به شکل پودر در آورد 

گویند سپپنگ  .پس از آن اسپپت که زن هیچ گاه صپپاحب فرزند نشپپود! بخورد
راسپپت  قسپپمت باالی زانوی پای بر اگر .زمرد نیز سپبب راحتی زایمان باشپپد 

 !ر حال زایمان است، سنگ زمرد گذارند، به آسانی نوزاد زاده شودزنی که د

                                                                                                    
1. Yada 
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 و، به نام خوارزم نیز به سرزمین بخارا باشد که درد معده سحرآمیزسپنگی  
آن چنین باشپپد که آن سنگ  و و سپوزش ادرار را معالجه نماید غش  بیماری

سنگ  را هم با این آبله بیماریآمده اسپت که   .بر آب اندازند و از آن نوشپند 
 درمان کنند.

 انگیز و خطرناکند که بسیار وحشتباشپ هم ها به باوری، گروهی از سپنگ 
 !باشندمی
 

 (هادریاچهباورهایی از رودها، دریاها و ) هاآب -4

آب خدای محافظ و قهار  .باشپپپد حیاتبه باور ترکان، آب منشپپپاء توان و 
 آلتایدر اسپپاطیر  .کهن و مقدس اسپپت ایآفریدهآب  .شپپده اسپپتتوصپپیف 

بود و  6«تاالی»تنها آبی بزرگ و وسپپپیع، به نام  ،پیش از آفرینش :خوانیممی
 .قاراخان

یونپپانیپپان  چنپپانچپپه ،دانسپپپتنپپدمی برخی از ترکپپان نیز آب را خپپداونپپد
سی را یهسپو  همها آلتای، شپناختند می را به عنوان خدای آب 0«پوسپیدون »

 انو توف نین گیش زیدا نیز خدای آبو  انلیل .نمودندمی درآن مقام توصپپیف
 سومریان بودند.

و زیرین زمین  باال هایآبکه در  ،، خدایانی در مقام دوم باشندهاناکیآنون
یا انکی چون  اِآپس از آن  .باشند انلیل ،منزل دارند و در اطاعت خدای بزرگ

سپپپت درمقام دوم هانیش هم خدای کوچکی .دبوو توفان  هاآبخدای  انلیل
 انگیزند.است که این خدایان توفانآمده  .که دراطاعت اِآ باشد
 .باشد هاآبو راه ها نینا هم خدای چاه

، شانزده برادر ناتنی داشت که توکیواز سپالطین تورک در   9«پو -کاپانگ»
 .و باران بود هاآبآمده است که آن برادر حاکم  .مادر یکی از آنان گرگ بود

 .روحی به نام گاران باشد ، آب راهایاقوتدر نظر 

                                                                                                    
1. Talay 
2. Poseidon 

3. Kapang- pu 
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مده آ چنانچه .سو -آپست از آب شیرین، به نام گویند به زیرزمین دریایی
 !است زمین بر این دریای وسیع سوار است

 -ریئ .داشپپتند (زمین -آب) 6«سپپو -رئی»ارواحی به نام ها آلتایو ها توکیو
باشپپپند  هادریاچهو ها و رود هاآببزیند و مالک  هاانسپپپانهمراه با ها سپپپو

همان پریان دریایی ها سپپپو -رئی .دنیز در اختیار آنان باشپپپ هاکوههمچنین 
 .اندکه در اساطیر ملل دیگر هم وارد شده ،باشند

 .داشت خدا گونهخان نیز وجودی از پسران اوغوز ،(دریا خان)دنیز خان 
هم سپپخن به میان  آیندمیکه از دریا بیرون  ینهاز اسپپبانی نرها در افسپپانه

شپپپیرین و زالل از  هایآبگرم و ناگوار از دوزخ و  هایآبباور دارند  .آیدمی
 اند.جاری شدهبهشت 

روزگاری  چنانچه .شدمی از صپدای جاری آب نیز باورهای دینی اسپتنباط  
به ذکر اله اله  چنین گفتند که رودهای بهشپپپتیدر باورهای اسپپپالمی بعد 

 !مشغول باشند
مبارک و مقدس توصپپیف  ،یی خاصهاو چشپپمهها فولکلور این ملل چاهدر 
 .هم ریشه در تقدس این عنصر حیاتی دارد آبباور شفاء دهندگی  .شدمی

 اعتقاد بر .ندشدمی به آب انداختهها بع پی از مردگان و قربانی  هاآییندر 
 !رساندمی ان را به خداوندانسآب شاهراهی است که مسیر این بود که 
 .منزل دارند هابزرگان ایشپان بر سپر چشپمه    باور داشپتند که  آلتایترکان 

 آرزوی ند و از آنانآوردمیآیین قربانی به جا ها پس بپه نپام سپپپرچشپپپمپه   
 .ندداشتنیکبختی 

 «ینی سپپئی»ترکان  .شپپتندپنداالهی میرا  0«تیشایری»ترکان قپچاق رود 
 .ندکردمیرا مقدس توصیف  0«کم»و  9«توم»هم دو رود 
 .در حفاظت خدایی به نام سولیکاته باشد تامارمارای رودخانهها اتیبه باور 

یاد  0«آران زاه»نام  در، چون خدایی «دجله»کوماربی از رود  یافسپپپانهدر 
 !شودمی

                                                                                                    
1. Yer-su 
2. İritiş 
3. Tom 

4. Kem 
5. Aran zah 
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 .گنجدمی است که در این موضوع ایافسانههم دریایی  6«مورن»دریای 
در محاصپپپره  ،تاریکی اسپپپتکوه قاف که مدفون در ی که دامنه گویندمی

 !که کس ساحل او را ندیده است دریایی باشد
ه یاد شدها نیز بسیار در افسانه (آب گرم یدریاچه)ایسپیک گول   یدریاچه

 .جای دارد (ی خداوندهاکوه) 0«تانری داغالری»ایسیک گول در کنار  .است
 کیلومتر 15و عرضپپش  630طولش  .متر باالتر از سپپطح دریاسپپت 6063

 هم بندد، به چینیاین دریاچه که هیچ گاه در زمسپپپتان یخ نمی .باشپپپدمی
 یدریاچه)  9«دمیرلی گول»، او را هاو مغول شپپپودمیخوانده  (دریپای گرم )

 .بسیار استمعادن آهن  دریاچهچرا که در اطراف  .گویند (آهنین
به سپپاحل  سپپیر همه آفاقکه ترکان پس از  اندآوردهچنین  هانادر داسپپت

قهرمانان تورک همه به  .سپپاکن شپپدند مقامایسپپیک گول رسپپیدند و در آن 
 .یافتند این دریاچه پرورش دامن

آب  .بلند پوشپانده است  هایتپهو  هازارعلف و هاجنگلگرداگرد دریاچه را 
ترکان قیرقیز  .دریاچه گرم باشپد و از آن اسپپت که او را ایسپیک گول خوانند  

 .مقدس دارند یدریاچهنیز منزل به کنار این 
سپپرزمین مادری ترکان،  ،سپپال به یاد ایسپپیک گول هم هر 0«بارس خان»

 نمود.می و این دریاچه را تقدیس کردمیآیین اجرا 
 0«گوک گولو» ،باشپپندها میکوهکه بر بلندای برخی  آسپپمانی ییهادریاچه

یی مقدس که آنان را اسب و هادریاچه .شوندمی خوانده (یآسپمان  یدریاچه)
ز این حیوانات ا اندازند. زمانی بعد تندیسکنند و به آب میمیشپپپتر قربانی 

 !کاغذین به دریاچه تقدیم شد هایبتکاغذ ساخته شد و آن 

 

                                                                                                    
1. Muren 
2. Tanri dağları 
3. Demirli göl 

4. Bars han 
5. Gök golü 
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 انسان دریایی و سایر مخلوقات -آب حیات و بارش باران و برف

گویند هر که از آن  .رودمیسخن  «آب حیات»در اساطیر شرق نزدیک از 
 یسرچشمه .اندنوشیدهآب حیات  شماری ازاندکتاکنون  .مرگ شودنوشد بی

 .باشد هااین آب به جهان ظلمات و تاریکی
، بخشیدمی قلمرو خویش را وسعت (اسکندر)آمده است که چون ذوالقرنین 

که چون از  ،به سرزمینی رسید که اهالی آن از دریایی پیش روی خبر دادند
 ،ست که چون از آن نوشدآبی آنجارسد و در ها دریا گذرد به دیار تاریکی

 !مرگ شودبی

آنان عهد بستند که  .نیز با او بودند «خ ر و الیاس»در این سفر ح رات 
 .فرو شدندها از دریا گذشتند و در دیار تاریکی پس .به دست آرندآب حیات 

 .نمودمی روشن را خشان بود که راه تاریکگویند ذوالقرنین را دو نگین در
چون دو راهی در پیش دیدند، ذوالقرنین یکی از دو نگین را به ح رات خ ر 

 ندعهد بستچنین  ؛ وآنان از راهی رفتند و ذوالقرنین از راهی ،و الیاس بخشید
 .د، دیگری را هم خبر کندوکه هر کس آب حیات بر او ظاهر ش

چون زمانی گذشت  .به راهی شدند هم درشادوش دو ح رات خ ر و الیاس
 .همه پخته داشتند، ی راهتوشهماهیانی چند  .خسته حال و گرسنه افتادند

بر ماهی  ایقطرهچون از آب  .در کنار آبی جاری دست شستح رت خ ر 
 !آب جهید در در حال ماهی پخته جان گرفت و ،چکید

یات نوشیدند و در گروه از آب ح .ح رات دانستند که آب حیات آن باشد
به گوش رسید و آنان را منع ها پس صدایی از تاریکی .ی گرفتندجا آنجاوید

ا ذوالقرنین را ند! و چنین شد که ندهند آب حیات کرد که ذوالقرنین را خبر از
 !دادند که آب را نتوانستند یافت

اه گ سالی یک بار ح رات یکدیگر را به از آن روزگاران رسم بر آن باشد که
را  ن روزآ عوام .دم به زیر شاخ گلی یا به ساحل دریایی مالقات کنندسپیده

 .خ ر الیاس خوانند
آب  ،گاه آب حیات را آب حیوان، آب خ ر، آب جاویدان، آب زندگانی

 .جوانی، آب اسکندر و آب بقا هم گویند



 119 

هر که از آن نوشد، طعم عشق  .عشق دانندی صوفیان آب حیات را چشمه
 .را چشد و فراتر از جهان مادی، هستی ابدی را دریابد حقیقی

 متأثر همه روایاتی 0«آمریتا»و در هند  6«میرمیر»در اساطیر آلمانی شراب 
، نوشندگان 9«نکتار»در اساطیر یونانی نیز آمده است که  .دناز آب حیات باش

که  0«ژوون توس»اش معشوقه بر زئوس و داستان را حیات جاودانی بخشد
گویند هر که  .ای در آوردخشم گرفت و او را به صورت چشمه ،زادی بود پری

 !تن در آن چشمه شوید جوانی رفته باز یابد
 

 آوردن باران و برف و سنگ یادا

 .رودمیسخن  0«داشی یادا»از سنگی به نام تورک در اساطیر 
 رودها، کنار هابرای دعای باران به سواحل، تپهو آن چنین است که ترکان 

د و جمجمه خشکیده اسب کردنمی قربانی اجراء یینآ .شدندمی و معابد جمع
 کف چنانچه ،گرفتندمی باالپس دستهاشان  !انداختندمی و سنگ به آب

 شد و ازمی آب ریخته طول آیینبر دست دعا گو در ، دستان رو به زمین بود
 چکید.می سر انگشتانش بر زمین

 .شدمی باران و برف از سنگ یادا استفادهگاه برای باراندن امّا 

 
یشیم ها جغتای ،«سنگ یده»ها پارس «حجر المطر»این سنگ را  هاعرب
 .نامیدند 3«جای»ها و قپچاق 6«جادا»ها آلتای ،1«ساتا»ها یاقوت ،تاشی

، «چورتوس»ی یادا داشی، جیدا داشی، هانام این سنگ به صورت عموماً
 .ستجاری ترکاندر زبان  «کاش»و  (بارانسنگ ) «یاغمور داشی»

آمده است که نوح پیامبر پس از توفان، چون از کشتی بیرون شد، سه پسر 
ا ر ثپسرش یاف .را هر کدام به سرزمینی فرستادث و یاف «سام»، «حام»خود 

 .سنگ یادا به او بخشید ترپیشبه سرزمین تورک راهی کرد و 

                                                                                                    
1. Mirmir 
2. Amrita 
3. Nektar 
4. Juven tus 

5. Yada taşi 
6. Sata 
7. Cada 
8. Cay 
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ش تورک عطا کرد و روزگاری بعد این سنگ را به پسرها او نیز بعد
این سنگ را  «کاشغر»به سرزمین  .آن سنگ را به دست آورد «اوغوزخان»

 «قاراتاش»و چون سیاه باشد  (ید)سنگ سپ «آق تاش»چون سپید باشد 
 خوانند. (سنگ سیاه)

 از این سنگ ،خوانیهنگام دعابرای طلب باران به  یاقوتو  آلتایی هاشامان
 ند.کردمیاستفاده 

 از دست رؤیابه  ،اوغوزیکی از نه  ،بوغوتکین ؛خوانیممیدر داستان کوچ 
 .کندمی سنگ یادا دریافت پیری ریش سپید

اگر بر دم اسب  .سنگ یادا اگر در آب انداخته شود، باران باردگویند می
آتش از او خاموش  ،اگر در آتش افتد .بادی سرد وزیدن آغازد ،آویزان شود

 .هوای بد از او نیکو گردد و بارش باران و برف باشد سازسبب سنگ ینا !گردد
اگر در ظرفی آب یا برف بریزند و سنگ یادا در آن اندازند، هر چه آرزو کنند 

 !آن شود

 :خوانیممیدر دیوان لغات الترک 
 نآییاین  .با سنگ یادا اجرا کنندها «شامان -قام»آیینی است که  ،6«یات»
ایع شبسیار باران و برف و وزیدن بادهای سرد باشد و در میان ترکان  سازسبب
و آن چنین  م.اهدید 0«یاغما»خود اثر آن را در سرزمین یه چشم من  .است

ات یبا این حال آیین  .و فصل تابستان بودسوخت بود که زمین به آتش می
 .دپس به اذن خداوند متعال آتش خاموش ش !اجرا شد و برف بارانیدند

 
آمده است که هر کس نزد خود سنگ کاش نگاه  :آذرخش سنگ ،9«یاشین»
لک کاش سنگی است سپید که صاف و بی .از آذرخش در امان باشد ،دارد
او را نگین انگشتر کنند و صاحب انگشتر از رعد و برق در امان باشد و  .باشد

 .این خاصیت در نهاد سنگ باشد

                                                                                                    
1. Yat 
2. Yağma 

3. Yaşin 
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آتش اندازند، سنگ و پارچه هیچ  بهای بپیچند و پارچه درکاش را سنگ اگر 
 ،اگر تشنه کامی سنگ کاش بر دهان نهد .اندو این را بارها آزموده !نسوزد
 !الحال تشنگی او رفع گرددفی

 «سهیل انور»به استناد از مقاله دکتر  ،چند از سنگ و آب مطلبیو اینک 
 :خوانیممی
و  «یمنصور»و  «تیفاشی یمحک»، «ناصر طوسی»، «ابوالبرکت نیشابوری»

، حکایات عجیب و روایات غریبی از آن سنگ ی شهیرلمابسیاری دیگر از ع
ن ای، هاو نقل قولها مصاحبت آنان با اشخاصی معتمد و شنیده .ندانقل کرده

 .کندمی پذیرداستان را باور
گاه  ،صافی عجیببا اوسنگی است  .خواندندمی ترکان آن سنگ را یادا تاشی

 .یی سرخ رنگ پیداستهادرونش لکهبه رنگ خاک و گاه سپید و سخت، 
 نماید.یم لک و سپید باشد و بع ی دیگر به رنگ سرخ خونی خود رابع ی بی

د که گوی «ابوالبرکت» .اندی مختلفی توصیف کردههادر کل آنان را با رنگ
راویان  .استبا اوصاف مذکور دیده  ،انواعی از آن سنگ یسلطانی در خزینه

 .دارند در منبع استخراج این سنگ اختالف
و معادن را به والیات  کنندمیبرخی یادا تاشی را سنگ معدنی توصیف 

نیز باور دارند این سنگ در شکم  گروهی .دانندمی  0«تامغاچ»و   6«هاتا»
 !ای باشدحیوانی اسطوره

 .اردیی زرین دهاگویند در اقلیم چین و شرق ایران اردکی بزرگ باشد که بال
 .بر او نهند 0«سهراپ»نام ها خوانند و پارس 9«آنغیت»ترکان او را 

 .سازدمی النه عمقکم هایآببهاری بر  روزهایآمده است این پرنده به 
نگ و س شودمیپرنده دو ذراع حفر  یالنه، هاآبرسد با کاستن می تابستان که

ی زینهخبه  بایستیمی ،رددجمع گقدس هر چه از سنگ مگردد. می نمایان
 0«سممور»باشد و او را  ناشآن پرنده به دیار مصر هم آ .سلطان تسلیم شود

 خوانند.

                                                                                                    
1. Hata 
2. Tamgaç 
3. Anğit 

4. Suhrap 
5. Semmur 
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 !خبر باشنداما از سنگ درونش بی ،ستهاپرش زینت کشتیاین پرنده 
همه متفق القولند که هر جا سنگ باران به کار گرفته شود، هر اندازه  ترکان

 .شود سیرابی خود و مجاور هاسرزمینباردو از برف و باران خواهند، 
رج ند حتی در تابستان به بتوانمیبا دانستن راز این سنگ  ترکانگویند می
ی تند به وزیدن انگیزند و دیگر هاباران و برف نازل کنند، یا باد آسماناسد از 

 انگیز ظاهر کنند.آثار حیرت
، کنندمیو برف نازل  گویند آن گاه که روستاهایی را با این سنگ باران

ی برای نزول باران، گروهدر نظر  است!دیگر آفتابی  طرفی در باران و طرف
ی متنوعی هاسنگاز  ، هر کداموزیدن بادهای تند و گرد و غبار ،تگرگ ،برف

 .شودمیاستفاده 
اما به باور بسیاری سنگ باران یک نوع باشد و یادا تاشی یا یاتا داشی خوانده 

اگر صاحبان سنگ به  .ران بستگی داردبآثار متنوع او به رازدانی کار و شود
محلی گرد هم آیند، به اذن و لطف الهی، بسته به سعی خود توانند باران یا 

 برف نازل کنند.
اثری  هر ،بخواهد آثار این سنگ نمایان سازد و گویند اگر شخصی به تنهایی
 !که از آن آرزو کند ظاهر شود

خوانده شوند، علمای این طایفه با  حزب یاتای از ترکان باشد که طایفه
ی خوانهر کنند و ظهور آثار بسته به وردسحر و افسون آثاری از این سنگ ظا

 .علماست
در نظر برخی از مردم اثر این سنگ تنها به سرزمین ترکستان ظاهر شود و 

وسی طی اما به عقیده؛ اثری از او مشاهده نشود ،چون به دیگر والیات بیازمایند
تواند به هر سرزمینی که قدم  ،چنین نیست و هر که این سنگ در اختیار دارد

 !نهد، باران و برف نازل کند، به شرطی که رازدان این کار باشد
 آمده است .کندطوسی در این گفتار به روش و اصول این عمل اشاره نمی امّا

ه هر چ و ند و بر بلندایی نهندکه گاه سنگ را با آب یا برف در ظرفی گذار
 .آرزو کنند آن شود

دانی کاربران استعمال سنگ یادا به راز «فاشییت»نوشته مرحوم بنا به 
در نقل روایات و تحقیق از اشخاص  حکیم به دقت و وسواس .ردبستگی دا



 111 

محمد خان »به زمان سلطان شهره،  ترپیش اندآورده .شودمیمعتمد توصیف 
شیوه استعمال این سنگ و راز  «تورکی پیر»اردوگاه سلطانی،  به «خوارزمی
 !گشود فاشی حکیمیعجیب آن را بر تنیروی سازی ظاهر

 با لشکری انبوه به روزهای گرم تابستانکه سلطان نامی  و آن چنین بود
آن از در صحرایی خشک رسید که به در راه کاروان شاهی  .راهی سفر شد
پس محافظ سنگ یادا خوانده  .شدند در رنج یادهسواره و پ ،فرط گرد و غبار

اصول و آیین، سنگ مقدس را به کار  رعایت شد و سلطان او را امر کرد با
محافظ سنگ به امر حاکم، پیر  آنگاه .شود گیرد تا به اذن الهی باران نازل

 .فاشی، معتمد سلطان نیز حاضر شدیتورکی را فرا خواند و ت
داخل شد، سر  به چادری که پیر تورکی کندمی زین پس حکیم روایت

 .حاضر کردندنی بلند  پیش روی نهاد، سه شاخه ای آببرهنه کرد، کاسه
، فرو کرد ای در سمت چپ سنگ بر زمینای سمت راست و شاخهشاخه

پس ماری زنده  .نی بسته شد یسومین شاخه بر سر سنگ و باالی دو شاخه
دم گرفت و او را سرنگون، از نی باالی را از  رما .رنگ سنگ باران آوردندبه 

 دو وجب که از سر مار تا کاسه آب و سنگ درونش گونهآن ،کرد آویزان سنگ
 گرفت و در کاسهدیگر ن سنگ، دو تکه سنگ خاص پس از نگاهبا .باشد

هر کدام  پس از دقایقی .دو سنگ را برداشت و آرام آرام به هم سایید انداخت.
 این .انداخت را برداشت و دوباره در آبها را به طرفی افکند، بار دیگر سنگ

 .یدپاش اطراف و بر پس مشتی آب از کاسه بر گرفت .هفت بار تکرار شد عمل
 غ بناک پیر در این کار همه حال سر برهنه، زلف پریشان و گویدمیاو 
گرداند و باران طلب می ماع، سر به حالت سکردمیاو اورادی زمزمه  .نمودمی
ارانی و ب ندپس به ناگاه ابرهایی ظاهر شد .دو ساعت بدین حال گذشت .کردمی

راوی گوید من به قصد  .ندهوا خنک شد و انسان و حیوان آسود .تند آغازید
 همراه پیر ماندم ،گان نمودندحکمت رب العالمین و اسراری که بر بی مشاهده

 .از سفر برگشتیمرو دانستیم و از وقایع پیش شدیم و آسمانبر  و
 باور بر آن است .ای از حکمت خداوند متعال بود که روایت شدو این نکته

پردازد، از همان روز نخستین  یادا هر شخصی که به کار نزول باران و سنگ
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از ثروت و زن و فرزند چشم پوشد و خویش را با ریاضات این عمل  بایستیمی
 و عمر به درویشی طی کند! گار سازدساز

 بخشیدند و بسیار اکراممی اما گاه سالطین مامورین این کار را نیکو صله
  .نمودندمی

که هر چند  ،کردمیروایت از دروغ پرهیز  بیانفاشی در یت دانیم کهمی
 .دپیش آیممکن است گاه اغراقاتی 

 :یمپردازمیبه روایتی دیگر 
در  «چنگیز خان مغول»از استیالی پیش  «سلطان محمد خوارزم شاه»

به نزدیک سرزمین چین ناگاه چنان باران  .ودپیممیراهی رو سوی دیار چین 
 رفت!لشکریان را بیم هالکت  باریدن گرفت کهبرفی  و

گ از سن این باران و برفبایستی میآن موسم از سال  درکه  دشحاکم آگاه 
پس آن گروه دو شخص پلید  .دافرست الحال گروهی رو سوی کوهفی !باشد یادا
 .ندبود ند که با سنگ یادا مشغول نزول باد و توفانفتیا را

آن دو سیاه  ایشانبه دستور  .ندمدص دست بسته نزد حاکم آاشخاآن 
 .ندکردو زنده در گور  ندپیچیددرحبشی را به نمدی 

اگر » :ودسلطان فرم .از ابر خالی آسمانو  پس به ناگاه باران و برف قطع شد
شد و در انجام می ند، لشکر از فرط باران و توفان هالکشدنمیآن دو نابود 
 !«دشمن غالب

با انداختن سنگ یادا در  هند، توانندخوا آنچهکه از باران و برف  اندآورده
 :دیگر استحکایتی  باوراین ، و در دکننآب ظاهر 

پس سنگ باران  .به روزگاری کهن در شهر سمرقند خشکسالی ظاهر شد»
 حافظ نام شخصی نادانسته بلند نهادند.ند و به مکانی ختادناای آب کاسه به

 بارید و تمامیمی که روز و شب گونهآن ،ناگاه باران آغازیدبه  .از آن آب نوشید
ی شهر ویران شود هاخانه حیرت افتادند که با چنین بارانی مردم در .نداشت

این  و ند که حافظ خموش از آب نوشیده استدانست انجامدر  !و اهلش هالک
 !حال از اوست

اما حافظ به هر راهی ؛ الحال باران بند آمدفی .پس او را از شهر بیرون کردند
خلق درمانده سرانجام  !هر جا نشست باران آغازید ،قدم نهاد سیالب ظاهر شد
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ینی داخل حافظ به هر سرزماما باز ؛ باران تمام شد .او را از کشور کوچاندند
 !سیل آسا آمد شد باران

 در انجام به سرزمین .النهر و خراسان نیز طرد شداز ماوراء ،او را پلید انگاشتند
زمانی بعد عزم  .به برکت آن سرزمین این حال از او رفع گردید .مصر پناه آورد

اما هراس داشت که به حال  .(حب الوطن من االیمان)وطن و سمرقند نمود که 
گذشت ب چنینها سال .خویش بازگشت دپس از قص ،مبتال گردد دیگر بارپیشین 

آن حال در او  ؛دیدار نمود ظ به سمرقند بازگشت و با نزدیکانو سرانجام حاف
 .خواندند «حافظ یادا»نام او را منسوب به سنگ باران  اما ،ظاهر نشد

 و ؛شودمینتنها با انداختن سنگ یادا در آب، باران ظاهر  روایاتبه استناد 
 !ست و اسحار و اورادیاستعمال این سنگ را رازهایی

از حتی یی که از شکم حیواناتی چون ماهی و یا هاسنگبرخی باور دارند 
 .د آثاری چون سنگ یادا داشته باشدتوانمینیز  شودمیمثانه انسان خارج 

ت روایدر  چنانچهاما  .برف و باران از او بارد یا بادهایی شدید از او وزیدن گیرد
در  «محمدبن زکریا ابوبکر رازی»ایشان موافق نظر  ،پیداست «ناصر طوسی»

 به مرز :آن دانشمند بزرگ و مقبول، در اثری گوید د.نباشمی حکایت معبر
هر سواری که از آن راه گذرد، در هراس  .ستترکستان، میان دو کشور راهی

انگیز برخورد آن راه دهشت یهاسنگباشد که مبادا نعل و ناخن مرکب به 
 آسمانالحال فی، چنین شود و سنگی از آن خراشیده گردداگرکند که 

اگر موسم  .دگرگون شود، ابر سیاه پیدا گردد و بارانی عظیم باریدن آغازد
 .از برف پوشیده گرددها توفان انگیزد و راه ،زمستان باشد

 هر جا .ه تحفه برندی ترکستان بهاسرزمینگاه سنگ از آن راه به سایر 
ای پر آب نهند و در ، به کاسهسنگخواهند که باران و برف نازل شود، آن 

 .و آن شود که به مقصود رسند ندمکانی بلند گذار
بسیارند و شرح آنان از آن دیار  های سختچنین تنگه «ترکستان»به دیار 
اد ، نباید فریانگیزرعبکه حتی به هنگام عبور از آن راه  اندآورده .ستامشهور 

 نبایستی چیزی .ابطال وضو جایز نیست .زد یا به صدای بلند سخن گفت
شسته شود یا شیئی سیاه در آب انداخته گردد که اگر این احکام شکسته 

 !م آغازدو توفانی عظیبرف بسیار بارد شود به موسم تابستان باران و به زمستان 
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ا ر ن وقایع و تفهیم آن، این داستانپس از شرح ای «ابوالبرکت نیشابوری»
ما ا؛ داند و به نظر او کسی نیست که آن را انکار کندمی باور پذیر و شایع

 این حکایات را در معنی حکم کردن به طبیعت «حکیم ابوریحان بیرونی»
به نظر او این حکایات از جنس  .داند که از انسان و سنگ ساخته نیستمی

نان اغراق آمیز راویان بر نویسندگان حاصل شده است سخ تأثیرو از ها افسانه
 .کردمیدید باور نحکیم تا به چشم خود نمی گویند،می چنانچهولی 
را  حکایات «اظهاراالفکار»نیز در اثری به نام  «فاشییحکیم ابوالعباس ت»

یوسف ی ای در سورهپس به آیه ،کندمی داند و به راویان استنادمی واقعی
و زمین، چه  آسمانبر طبقات »آیه  یترجمه :فرمایدمی دارد کهاشاره 
 خداوند دانای .ست که از کنارشان گذرند و از آن روی برگردانندهاحقیقت

 «.حقیقت این کار است و او قادر؛ همه کار باشد
 

 پری دریایی

درونش دنیایی است، حیات گاه انواعی از  به ،آب یکی از پنج عنصر مقدس
 .مخلوقات دریایی که گاه به خشکی آیند و بر خاک ظاهر شوند

 نیمی انسان و ،کندمی ست که از موجودی حکایتیاافسانهدر میان ترکان 
خلیج بصره  هایآبنام است که در  نساوآاین انسان دریایی را  !نیمی ماهی

تا در آید، روزها به خشکی  دار است.فلس ماهی چوناو سراپا  .شودمیظاهر 
به هنگام  ،خوردن و نوشیدن پرهیز کند از ،را دانش آموزد هاانسانعصرگاه 

 !غروب در دریا فروشود و شب را به زیر آب گذراند
 لیکومیپسری بود که او را اول هم را کوماربیخدای بزرگ گویند می
لوری راست دیوی به نام اوپلی ر شانهاو را ب پدری به توصیه .خواندندمی

لیکومی از سنگ اول !و زمین آسمانبزرگی  بهلوری دیوی بود اوپل .نهادند
رشد کرد  آسمان تا هاآبآن دیو از اعماق ی بر شانه .دیوریت ساخته شده بود

 رسید. آسمانو در اندک زمانی تا باالترین طبقات 
ت حکای .دداراست که به اسبانی اصیل و اشرافی اشاره  ایافسانههمچنین 

ی در این افسانه گاه از گوسفندان .از آب بیرون آیند کنند که این اسبان نرینه،
در  ، گوسفندان مقدس بارآوری!اندکه از رودخانه بیرون آمده شودمیهم یاد 
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شور  هایآب و سوآپ شیرین با نماد هایآب .بود و آب قاراخانآغاز آفرینش 
 موهاهمو و الکالک هاینام بهدو مار عظیم  و آنان به هم شدند. تیاماتبا نماد 

 .به وجود آمدند
 

 هاجنگلدرختان و 

که  داشند و آن یکی از پنج عنصر مقدس باندتعالی میترکان درختان را م
دعا برپا  آیینکه بر روی آن  از خدا نمادییا  !دوش گاه حتی خدا انگاشته

 .ندنکمی
چرا که  .نمودندمی ، درخت قاین را پرستشآلتایترکان در عهد باستان 

درخت قاین از دیگر درختان قداست بیشتری داشت و به نام او آیین قربانی 
 .شدمی اجرا

 یو یا الهه 6«تورچوت»درختی به نام  هم قبایل تورکدیگر از در نظر برخی 
 .دشمی جنگلی به همین نام بود که مقدس شمرده

بر  نهادند.می ای از درخت قاینشاخه برای شفای بیماران در کنارشان شامان
باور داشتند  هاشامانطراحی شده بود.  نیز صورتی از درخت قاین شاماندهل 

 الههبر دستان  آسمانباشد که از  اؤلگن ،خدای بزرگی درخت قاین فرستاده
 .شدمی برای او اجرا خاصیی دینی هاآیینپس  .اومای فرود آمده است

دینی برپا ی هاآییندر کنار چهار درخت مقدس قاین،  0«آباقان»ترکان 
درخت  .رفتندمی ای باالاز تپهداران ، آیینبه هنگام اجرای آیین .ندکردمی

 .دگردیمینصب شد و در محل آیین می یش از زمین برداشتههاقاین با ریشه
 اطرافیان سه بار گرد درخت قاین طواف و شدمی مراسم قربانی اجراپس 
ون در ،شد و گوشت قربانی سرخ شدهمی آتش افروخته زمانی بعد .نمودندمی

 اطرافیان جمع شده تناولآنگاه  .شدمی نهاده مقدسظروفی از پوست درخت 
 .تپذیرفمی شد و چنین آیین پایانمی دیگر بار مراسم طواف اجرا .نمودندمی

درخت  !درخت زرین برگ !درخت قاین» :خوانیممی ی شاماندر ادعیه
 «!هفتاد برگ مبارک

                                                                                                    
1. Turçut 2. Abakan 
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 شده است!در باوری نیز گاه درخت قاین با شصت ریشه توصیف 
، لتایآبه باور ترکان  .دننزد ترکان مقدس باشنیز درختان کاج و سرو کوهی 

 ، درخت کاجی با نه شاخهتنها یدرگاه آفرینش کیهان، به جزیره قاراخان
 .ودب نمادی از خداوند ونشاند وآن نخستین کاج بود 

 درخت کاج را مقدسهم ها «اوستیاک»و ها یاقوتسفید،  سپیدارها قیرقیز
آتش اجاق مقدس را روشن  ی سرو کوهیهازنان تورک با شاخه .شمردندمی
 ناکمگریختند و از آن بیها میارواح پلید از بوی سوختن این شاخه .ندکردمی

 .بودند
 :اوصافی چون؛ شدندمی وصیفدرختان با انواعی از اوصاف ت ترکان در باور

درختان سخنگو، درختان محافظ، درختان شیطانی، درخت ازدواج، درخت 
 و درخت مرگ... باروری

بیند می ایاو از دور دریاچه .رودمیخان روزی به شکار اوغوز روایت است که
 در ییمعنا او، پس درخت، دختریبه کنار دریاچه، درختی و  به ساحلو 
 !یابدمی

، روزی نوری بر آنان تابید و بر بلندای کوه هولین، دو درخت باشدگویند می
ترین زاده شد و کوچک ایشانشان بر آمد و پنج فرزند از هاتنهآبستن شده پس 

 .فرزندان بوغوتکین نام گرفت

زیر درختی گرد  ، پسرانش به6«توتولوشا»گویند که پس از مرگ ها توکیو
پس درخت آنان را  .هم آمدند تا یکی از میان خود را به جای پدر برگزینند

ترین کوچک!« آن که باالتر از همه جهیدن تواند به جای پدر باشد» :گفت
شه  -هین -او به جای پدر نشست و آ .جهیدمی باالتر از همه ،برادران آسنا
 .نام گرفت

ا هبعد برگ بو و عود مقدس، درختان خرما، زیتونباورهای ترکان از درختان 
 دینی ایشان بر سایر ملل نیز وارد شد. تأثیراتبا 

 این تعریف را به .نمودندمی ترکان گاه درختان مظهر قدرت در اعتقادات
که درختی باشد نام او  ،یابیممی در اساطیر اسکاندیناوی باز تأثیر
قاط زمین را به باالترین طبقات ترین نیش عمیقهاو شاخ 0«هیفدیراسیل»

                                                                                                    
1. Totuluşa 2. Hifdrasil 
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باشد و   6«آشواتها»که نام او  عروج دهد و درخت دیگری در هند آسمان
مجمع درختان که جنگل باشد در جان خویش  .درختی است در دوزخ از آتش

 .انداز آن جمله 9«کادیرگان»و  0«اوتوکن» که ی داردهایافسانه
ی هابهدر کتی .توگن یاد شده استوی تورکی نیز از جنگل و کوه اهادر کتیبه

د انآمده است که ترکان نخستین بار در آن سرزمین جای گرفته 0«اورخون»
 و باور داشتند هر گاه از آن دیار کوچ کنند، مصائب آغاز شود.

بسیار در تالش بودند که ترکان را از جنگل  ،دانستندمی زچینیان چون آن را
بسیاری از  هایافسانهاوتوگن ماجراها و پیرامون جنگل  .اوتوگن جدا سازند

 «اورهون»جنگل اوتوگن بین دو نهر  .قهرمانان جنگی و حکایات تاریخی ست
 .باشد 0«سلنگا»و 

به دست شیاطین آفریده  هاجنگلچنین آمده است که  آلتای هایافسانهدر 
 !دانهشد

برد و می را به کار (مادرمان اوتوگن)آمده است که گاه چنگیز خان عبارت 
 .منظور او از این عبارت همانا منزلگاه خویش بود

مقدس  زمینبه عنوان نخستین  6«بودون»و  1«اینلی»گاه از دو جنگل 
 .شودمیترکان یاد 
داشتند که گاه نوروز  3«پی -این -اذن»ی باستانی مراسمی به نام هاهیتی

معبد برداشته و شد و آن چنین بود که تندیس خداوند از می در جنگل اجراء
 3«تارنوئی»معبد  آستانتندیس را تا  ،گروه حامل .بردندمی به میان جنگل

 .کردمیبردند و بزرگ کاهنان از آن استقبال می پیش
  

                                                                                                    
1. Ashvatha 
2. Otuken 
3. Kadir gan 
4. Orhun 
5. Selenga 

6. Inli 
7. Budun 
8. Ezen- in- pi 
9. Tarnui 
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 نهمبخش 

 

 دین ترکان

دایی در ادیان ابتاز آن که به باور تک خدایی برسند،  ترپیش بسیار ترکان
این ادیان بدون پیامبر  .ندودب «یزمالناتور»و  «آنیمیزم»، «توتمیزم»چون 
 .که در آن حیوانات و گیاهان را روحی مقدس بود ندشدمی تعریف

نهاد، روحی می مظاهر و وقایع عظیم طبیعت را حرمت مستعد ایمانانسان 
 دینیپس آن شد که  ،شمردمی دانست و او را مقدسمی بزرگ در جان آنان
 .شدزاده  عمومی در جامعه

شد، دینی که بر دو پای می یزم تبلیغشامانها در میان قبایل تورک قرن
ای از باورهای مذهبی را نظم بخشید است و گسترهو ناتورالیزم به پا خ آنیمیزم

 .و به دید آورد
، تائوئیزم و 6«مانویت»، «بودیزم»دار چون کتابی و پیامبر ادیان و مذاهب

 یهواسطبهزمان، از طرف مللی بیگانه رفته رفته با گذشت نیز  0«المائیزم»
ما ا اسباب و وقایعی مختلف، آرام آرام در میان ترکان نفوذ کرد و شایع گردید.

استانی باز باورهای  تأثیرات عظیمی توانمیحتی در میان این ادیان بیگانه نیز 
 .یزم را بررسی کردشامانترکان و 
تنها آب بود و جهان آبی  هاخشکیترکان پیش از آفرینش  بینیجهاندر 

د توانمیجهان را فراگرفته بود،  یهمهاین آب که  .همه جا را پوشانده بود
 .ه استدشب مقدس به آن اشاره در کتها همان باشد که بعد

                                                                                                    
1. Manihaizm 2. Lamaizm 
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ها بعد توانمیهمچنین حرمت نهادن ترکان آسیای مرکزی بر آتش را 
 .تیافمزدائیزم باز  وشت زرت یواسطهبه

یا  و ناتورالیزم و آنیمیزمچون توتمیسم،  باورهاییداست ترکان پی چنانچه
 اعتقادات خودی یزم را در دایرهشامانچون مزدائیسم، مانویت و  این که ادیانی

 .داشتند
 0«اهریمن»نماد خیر و نیکی و  6«زدهرم»مزدائیسم دینی است که در آن 

 دانند.می مزدا خدای واحد اهورا ازرا نمادی  زدگاه هرم .ستنماد شر و پلیدی
 .ی از نور و شیطان نمادی از تاریکی استشاننیز خداوند ن «مانوی»در دین 

پس جهان هستی آکنده از دو نیروی خیر و شر است که همه حال در نزاع 
 !آن دو حاصل شودی وقایع از مجادله یهمهباشند و 
نیکی، در مقابل خدای  نمادی از خیر و، اؤلگن آسمانخدای یزم، شاماندر 
 لگناؤجا نیز در این .گیردمی ، نمادی از شر و پلیدی قرارارلیک خانزمین،  رزی

باشد و خدایان دیگر نیز در مقام دوم  قاراخانگاه تمثیلی از پدر نخستین 
 .باشند

ابی توانست اسبنمیدست یازی ترکان به چنین ادیان متنوع در طول تاریخ 
ی اههمسایگی با فرهنگو در کل نشینی کوچ فرهنگو وسیع جز امپراتوری 

 .هند داشته باشد توانمند دینی چون چین و
، هایآلتا، به خصوص ترکانبرداشت کرد که  توانمیدر نگاهی کلی چنین 

 ، ناتورالیزم وآنیمیزمسالیانی دراز به باورهای ها «چواش»و بخشی از ها یاقوت
هفتم میالدی، در برخی از مناطق  پس از قرن .یزم ایمان داشتندشامان
 ترپیشکه ها توکیو .رنگ شد و جای خود را به بودائیزم سپردیزم کمشامان
یمات اما تعل ،پس از زمانی به بودائیزم روی آوردند ،یزم را پذیرفته بودندشامان

ی ، پس از زمانکردمیاین دین به سبب این که روح نظامی را در آنان ت عیف 
 !قط شداز اعتبار سا

م ه قاآنهبیلگ .نیز در قرن ششم میالدی به بودائیزم رسیدندها گؤک تورک
ی تهتر پذیرفاما این دین بیش؛ حفظ کردوری آن را پذیرفت و تا پایان امپرات

                                                                                                    
1. Hürmüz 2. Ahriman 
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همان  درباری برنشین و غیرمردم حاشیهو  اطرافیان و مردم شهر بودو خاقان
 !یزم معتقد بودندشامان
 .پس به بودائیزم روی آوردند ،بودند یزمشامان ترپیشها دانیم که مغولمی

 .یک بودائی متعصب بود ،چنگیز خان یاز سالسه 6«کوبیالی»آمده است که 
ز آن ا شاما پس از زمانی با ظهور اسالم آثار ،دین بودائی تا بخارا پیش رفت

 .سرزمین رخت بر بست
انی یزم و زمشامانابتدا  .تری روی آوردنده ادیان بیشبها اویغور طبق بررسی

که  ها0«یوغور»و ها اویغور .شایع گردید هاآنبعد ادیانی متنوع در میان 
ینی د ،المائیزم را پذیرفتند، پس مانویت ، از راه تبتاز آن قوم بودند ایشاخه
م بوغوتکین،  610در سال  !از مسیر ترکستان، از غرب بازگشت یگربارکه د

 .الم کردرسمی اع دینمانویت را 
 .ندداقصی نقاط ترکستان گسترمانویت را تا ها قیزقیردر قرن نهم میالدی 

ت یهودی شایع بود و زمانی دیگر نیزها در آن زمان بودائیزم هم در میان اویغور
 .ظاهر شد
و ها آلتایسومریان آغازین و روزگاری دیگر  ،اشاره شد ترپیش چنانچه
، شیر، گاو نر و عقاب .انگاشتندمی گیاهان را توتمگروهی از حیوانات و ها یاقوت

 .از آن جمله بود
روحی خاص  یو ناتورالیزم، این که هر شی در احاطه آنیمیزمزمانی بعد 

پذیرفته شد و نیروهای طبیعی هر کدام به عنوان خدایی صاحب اختیار  ،است
 .معرفی گردید

به  .دانستندمی نسانسومریان مرگ را چنان پایانی طبیعی، در زندگی هر ا
شد می رسید، تنش در جهان زیرین فرومی هر کسی را که مرگ فرا ایشانباور 

جهان زیرین مهبط  گشود.می بال آسمانرو به  ایپرندهو روحش چون 
خدایان ور داشتند با .بودآسمانی یگاه خدایان و ارواح جا آسمانپذیران و زوال

جاودانگی و بیمرگی را برای خود نگاه  ند وخواستمخلوقات را نابودی و مرگ 
 !داشتند

                                                                                                    
1. Kubilay 2. Yugur 



 112 

بازتاب و جزای  هاانسان .شدمی در نظر سومریان همه چیز در دنیا تعریف
از آن بود که جویای عمری دراز  .دیدندمی اعمال نیک و بد خود را در دنیا
و رفاه در حیات دنیا طلب  یخوش قربانیبودند و از خدایانشان با دعا و 

 .ندکردمی
ها یتیهنهاد و ها هیتیژرف بر  تأثیراتی دینی سومریان، روزگاری دیگر افکار

ادیان  ترپیشنیز چون سومریان ها عیالمی .پیوستندها هوری چنین با
عد کردند و زمانی ب وار طییزم را سالکشامانو  ، ناتورالیزمآنیمیزمتوتمیسم، 
 .بومی روی آوردندبه ادیان غیر

در قرون بعدی  .شایع بود شامان، آیین اوغوزسپرزمین  تا ظهور اسپالم، در  
و  شامان .یزم در برابر فرهنگ اسالمی تاب آورد و آثار آن پاک نشدشپامان نیز 

ی دینی پسپپین نفوذ کرد و چنین به حیات خود هاآیین او در ژرفای فرهنگ
 .ادامه داد

با اسالمی که از جنوب نفوذ  النهرینبینادیان هم در قرن هفتم میالدی 
کرد مواجه شدند و ادیان پیشین را با اسالم مجادالت و پیوندهایی صورت 

در آسیای مرکزی نیز زمانی شاهد چنین جنگهای مذهبی و مجادالت  .گرفت
 دینی بودیم.

که از قبول اسالم  ،در دیوان لغات الترک حدیث کشته شدن یک اویغور
 :ستامتناع ورزید، چنین آمده ا

 شدصورتش مچاله  چشید،زهر مرگ  یاورش گریخت، ،را تمام کردم شکار
 !نوشید ... و

است که ادیان ابتدایی ترکان، توتمیزم، آنیمیزم، ناتورالیزم و  تأملقابل
 و نبویاما ادیان  ،ی بودندیرطایزم به هر روی غنی از معانی و صور اسشامان

 نمود.یم متأثر ایو مفاهیم اسطوره از مناظر کمتر ،کتابی پسین که قبول افتاد
و تائوئیزم در  گفت که ادیان مزدائیزم، مانویت، بودائیزم توانمیچنین 

و ترویج  رهایی از اضطراب چونپژوهشی کلی، شامل تعلیمات اخالقی 
ی دینی هر چه باشد، خالی از رنگ هاا این توصیهامّ .بودند تواضعآسودگی و 

 .شودمیای تفسیر و بوی اسطوره
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در  ییهاند و گاه توصیهکردمیی زندگی را تبلیغ هاآنان که چنین شیوه
 سبد اخالقیات خویش داشتند، ادیانی که از رسیدن به حقایق مقدس سخن

ی هانایا از جه ،شدمی راندند که تنها با رنج گام انداختن در راه آنان حاصلمی
افل غ ،شدمی ورهای ایشان ظاهربه سایه با تنهاگفتند که می پیدا و نادیدهنا

سرانجام به تعطیلی زندگی و حیات  هارهنمود افراط در اینبودند از اینکه 
 .دوشمی عاطل ختم

 -تائوته»در  «تائو»، 0«ارتنی مانی»در  «مانی»، 6«اوستا -زند»زردشت در 
 ،همه با ابزار تبلیغاتی خود، از نصایح و اشارات 0«نیروانا»در  «بودا»و  9«کینگ

 .در پی تجمیع سربازانی به راه اعتقادی خویش بودند
و  دهرمز .مزدا، منزل بر خورشید دارد -در مزدائیزم، خدای بزرگ اهورا

 .اندبرخاستهاهریمن چون خدایان نیکی و پلیدی به جنگ با یکدیگر 
این دو و زادن ی اریکی، مجادلهدر مانویت خیر بودن نور و شر بودن ت 

م کیهانی نظ درجهان هستی و ف یلت اصلی  روحشیطان از تاریکی در تائوئیزم 
سنگین ی بر مخلوقات زمینی، همه و همه نشان از سایهقداست آسمانیان و 

 !اساطیر بر ذهنیت پیامبران این ادیان و الهامات الهی ایشان دارد
مند ژرف و نظام تأثیراتد، درخشمی به چشم محقق آنچهدر این میان، 

بیش از  ؛ کهباشدمی نبویادیان کتابی و اساطیر تورک، بر این چنین 
 هر چند که جایگزین ادیان ابتدایی و اصیل آنان ،گذار بودندتأثیرپذیری، تأثیر
 .شدند

 9(نماد -توتم)توتمیزم، 

 توتم

، شوندمیانسان تعریف  مقدس، حافظ و مادر برخی از حیوانات و گیاهان
باشند، پس آن را می باور بر آن دارند که از نژاد حیوان یا گیاهی خاص اقوامی

                                                                                                    
1. Zent avesta 
2. Erteni mani 
3. Taote- king 

4. Nirvana 
5. Totemizm 
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بایستی ن ،د. حیوانی که توتم خوانده شخوانندمیکنند و توتم میبه قداست یاد 
 !شکار گردد و گوشت او از محرمات باشد

ت گردد و گوشمیسال به آیینی خاص قربانی  در آغازنخستین نوزاد توتم 
 شود.میاو بین قبیله تقسیم 

گروهی از حیوانات مقدس انتخاب  .شد دگرگونزمانی بعد باور توتمیزم 
 .پنجه، منقار، دم، پا و اع ایی خاص ،شدند و اع ایی از هر یک پیش آمد

پس مخلوقی ظهور کرد که  از حیوانات توتمی شکل گرفت و ترکیبی عجیب
 !خالق تعریف شد

ق حتی طب .شدمی ، اشیاء خاص و سنگ مقابر نقشهاتوتم بر خانهتصویر 
 مقدس را بر اندام خویش خالکوبی نقوش باورتوتمبزرگان برخی از ها یافته
 بررسیقابل هر چند اندک اما توتم و نماد تفاوتیدانیم که ! و مینمودندمی
 .دارند

ایت رعگاه همسری گرفتند و در آن پدیده درون می قبایل از نام توتم شکل
اما این شرط در موضوع  ،ندکردمیهمسایه همسر انتخاب  یو از قبیله شدنمی

 .نماد اهمیت نداشت
وتم ت .توتمیزم را مشاهده کرد باورهایدر بسیاری از اقوام باستانی  توانمی

 .تراشیدندمی سنگو  چوب را ازها باوران تندیس
نگاهبانی حیوان توتمی کمرنگ شد و جای روزگاری بعد باور آفرینندگی و 

به زمانی دیگر حیوان توتمی یا  .خود را به اعتقادات ملی و سرزمینی بخشید
نمودار  گونه به عنوان نشان پرچم سرزمینبخشی خاص از اع ای او سمبل

 یادگاری تاریخی از دوران توتمیزم. .شد
ه بها ند که بعدگوییرم در کل توتممند توتمی را باورهای مقدس و نظام

 .صورت دینی خاص نمودار شد
 

 :نماد

 اشتنددباور  .دانستندمی را نماد خود آنانمقدس داشتند که  ترکان حیواناتی
 .استشده ری جامقدس  نانسلشان از آن حیوی سرچشمه



 111 

هر کدام به عنوان جد بزرگ یکی از اقوام تورک نمادی  ،اوغوزپسران 
وم نماد ق ،ی بودی این اقوام پرندگان شکارنماد کل .مخصوص به خود داشتند

 .شودمیتوصیف  (ی شکاریسر پرنده)هم داغ خان 
تی نبایس گاهگوشت حیوانات نمادین از محرمات باشد، او هیچمعتقد بودند 

 بیند.شکار گردد و آزار 
ا هتندیس .ساختندمی یی از خدایانشانهاهم از چوب و نمد، تندیسها مغول

هر ی نخستین لقمه .نمودندمی عبادترا آویختند و او می هاخانهرا بر دیوار 
 شد!می غذایی نیز بر دهان تندیس نهاده یوعده
 

 1فتیشیزم

ی گران بهاء یا گروهی از هاسنگچندی از نیز باوری بود که براساس آن 
حافظت آنان سبب استعمال  .شدندمی مواد خاص، مقدس و فرخنده شمرده

 ند.خواندمی« فتیشیزم»شد این باور را به اصطالح می دنظر(بد )ب از چشمان
هر کدام از این مواد را کاربردی بود و جادوگری با استفاده از  فولکلور در

این مواد خام را که دست هیچ انسانی در ساختن  .گرفتمی این اشیاء صورت
باور داشتند که اگر یک  .خواندندمی «فتیش»آن دخالت نداشت به اصطالح 

 .در امان باشند چشم بد یا چند شی مقدس را با خود حمل کنند از
یی از اشیاء مقدس های ساده جای خود را به نگارههاروزگاری بعد تندیس

و درختان خاص بخشید و این گامی بود که فتیشیزم اصیل ها بر روی سنگ
 مصور!ی هاو کهن را پشت سر نهاد، گامی رو سوی کتیبه

 

 هاشامان

روحانی مبلغ که در گسترش  .یزم بودشامان، نماینده و مظهر مذهب شامان
 .کوشیدمی و ترویج این آیین

                                                                                                    
1. Fetişizm 
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، اهیاقوتور در با دانای وقایع است. ست کهست چینی، انسانیایواژه شامان
و یا جنین او در شکم مادر توسط روحی  شودمیاز تخم عقاب زاده  شامان

 و شامان! آنان اعتقاد بر این دارند که یابدمی برگرفته از درخت مقدس جان
 یشامانهم پدیده ها «بوریات»به نظر  !اندآهنگر هر دو از یک نسل پدید آمده

 مالقات ، چنین که زن پس ازشودمیبا عقاب حاصل  «بوریاتی»زنی  دیدار از
 .شودمینامیده  شامان پسبیند و با آنان هم سخن است، می رواح رابا عقاب، ا
 !به یاری شیطان در جهان ظاهر شد شامانهم چنین گویند که ها تونگوز
خود دهلی از پوستین ساخت و  ارلیک خانآمده است که  ایافسانهدر 

 را ابداع نمود. شاماننخستین بار آیین 
در حیات اجتماعی  .برخوردار بودند از قدرت بسیاری در مجامعها شامان
شدند و می ی دولتی صاحب اختیار محسوبهاو یا حتی سیاست هاانسان

 .آنان ح ور داشت تأثیرخاقان به زیر سایه 
را  هاانساندر مصاحبت خدایان بودند، ارواح در چشم آنان بود، ها شامان
را ها شامان .دانستندمی ند و حامل دانایی بودند و طبابتکردمیراهنمایی 
دانستند، چرا که به باور آنان بیماری حاصل تسلط می شفاء بیمارانی واسطه

 .ارواح پلید بود
او را به جنگ با روح پلید  شامان .کردمیرا روحی خاص همراهی  شامان
 در معالجه ادعیه شامان .کوشیدمی فرستاد و در طرد روح خبیثمی بیماری

 .نمایاندمی گونهزد و حرکات متنوعی رقصمی خواند، فریادمی
 بست و صورتش را پشت نقابی پنهانمی او در این آیین بر سرش دم اسب

را معارف  شامان .نواختمی دهل ند و چنیندار بوداش زنگولهنمود، البسهمی
 یی جز این نیز بود.هاو توانایی

 !ربوده شدها چینی، کوه مقدس مغوالن، توسط 6«اردنه اوال»آمده است که 
در جای خالی کوه دعا کرد و خدایش را التماس نمود، پس کوه  شامانزنی 

 !به محل خویش بازگشت

                                                                                                    
1. Erdene ula 
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به  0«کاپشو»بود که از ساحل رود آالش تا ساحل رود  شامان، زنی 6«کانا»
 !االرض نمودطی آلتای ی کوهدامنه
 یهاپس تکه ،دهم به روز گرمی از تابستان دعا نمو شامان، مردی 9«کاچی»

 !باریدن گرفت آسمانیخ از 
نیک خواهی برای انسان باشد، اما چون او را باور نکنند و  شامانکار اصلی 

مسلط  هاانسان بر آور باشد، در آن حال ارواح پلیدخشم گیرد، بسیار هراس
ست وجودی شاماناز آن است که  .شیوع بیماری گردد سازسببکند و 

 !محبوب و موحش
 .پس از مرگ به جمع ارواح خیرخواه بپیوندد شامان، روح آلتایبه باور ترکان 

پس از سه یا هفت روز برای دیدن نزدیکان بازگردد، در جنگلی خاموش  روح او
فرود آید، آرام بر دهل کوبد و ح ور خویش  (چادر)به نزدیکی خانه یا اوبا 

 بنماید و پس از آن دوباره به جمع ارواح برشود.
ی شامان آن گاه ،گرددمیاو تهیه ی ، تصویری از چهرهشاماناز مرگ  پس

 جراپاشی به تصویر را امتوفی دعوت شده و آیین شراب شاماندیگر به منزلگاه 
 ترین مکان منزل نصبخواند، پس تصویر بر مطلوبمی نامهالهیکند و می
 گردد.می

، کوهسارها، هارا به خانهمرده، آنان  شامانباور دارند که شبح  آلتای ترکان
این شبح سه، پنج و یا هفت سال چنین به  .کندمی تعقیب رؤیاهاو  هاجنگل
و سخنانی از  اصوات توانمیگاه  آلتایو  یاقوتدر نظر ترکان  .آیدمیدید 
 مرده، چون الهامات شنید! شامان

هایش برآورده نشود، سبب خواستهست و اگر طالب قربانی شامانروح 
پس چون خواهند از او در امان باشند، آیین قربانی به  !وحشت و بیماری باشد
 .برپا دارندها جای آرند و ضیافت

 .خوانند 0«کومو»، هاو یاقوت ی مرد و زن را مانیاکهاشامان یخرقه هاآلتای
نده پوشا گوسفند یا گوزن وحشی با پوست خرقهی این هابع ی از قسمت

 از طرف خداوند بر کند.می به تن را به امر روح مقدسخرقه  شامان .شودمی

                                                                                                    
1. Kanaa 
2. Kapşu 

3. Kaçi 
4. Kumu 
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پر  و نیز مویشامان نصب شده، بر سر  شامانیی برای حفاظت هازنگوله خرقه
است و  شده سرمار در دوردیف دوخته 06 هازنگوله به زیر شودمیبسته  جغد

 .دریایی و دندان شتر هایصدف همچنین پوستین از
نه تیر و کمان هم نهاده شده و  مزین است. ییاز طرف خداوند بر ردیف باال

 دید و چند توانمیرا چنان سمبل ماه و خورشید  حلقه بر پشت مانیاک دو
 .شوندمیکوچک که در آن میان نمادهایی از ستارگان محسوب  حلقه

متعلقات دیگری چون کیسه، پنجه خرس و ناخن عقاب هم ها عالوه بر این
 ست و بیانی!و هر کدام را تفسیریاست  که بر مانیاک آویزان باشد

بودند که قام،  هاییانساننیز ها و جغتایها ، قیرقیزهااوغوز ،هامغولدر میان 
ی شامانوظایف  اقوامشدند و در آن می نامیده 9«اویون»و  0«بوگه»، 6«باکسی»

 .بر عهده آنان بود
با استفاده از دهل  شامان .شودمیترین آالتش شمرده از مقدس شاماندهل 

او خود  .کندمی رساند و ارواح خبیث را طردمی صدا و خواستش را به خدایان
 .داردمی و مردم را به هراس و حیرت وا آیدمینیز با صدای دهل به هیجان 

نقش بسیار مهمی دارد و صدایش گویای همه چیز  شاماناز آن است که دهل 
 !است

ی سرخ و هایافت که به رنگ توانمی شامانتصاویر بسیاری بر روی دهل 
خوانده  (شاید سالک) 0«یوروجو»نقاش این تصاویر  .سپید نقاشی شده است

 .شودمی
ه هر نمایند کمی نقاشی ی دست راستسبابه تصاویر را با انگشتها یوروجو

 ست.سمبل معناییها کدام از نقش
 

 یزمشامان

 ردیف ادیان نباشد،، اگر در آیدمیش بر تشریح درونیکه از یزم چنانشامان
 .بوده استن آثارش کمتر از آن

                                                                                                    
1. Baksi 
2. Buge 

3. Oyun 
4. Yurucu 
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که  آلتایترکان ، به خصوص هزاران سال باور کهن ترکان بودیزم شامان
چون پیامبری از طرف خدایان  شامان نی درتاثیر این دین بودند.الروزگاری طو
 !دورنظام اجتماع و دولت را به لرزه در آست حتی توانمی خواستچون می

 اعتقاد بر این .انگیز و خیرخواه ایمان داشتندهراس ارواحبه  ترکان باستان
، دزنمی ، پس از مرگ و هجرت از دنیا، در میان زندگان پرسهانسانح بود که رو
توانست ساز بال و مصیبت نیز باشد. اما انسان با سیر زمان میواند سببتاو می
 !ردیپریشان خو گ با ارواح
ها و دفع شر، چاره ارواح پلیدبرای در امان بودن از های باستان انسان

ه کبه صورت آیینی در آمد  آرام و امنچنین شد که طلب حیات  .اندیشیدند
یزم شامانرفته رفته بنیان و  ،گردیدمی شد و ادعیه نثارمی می اجراءوسدر آن ر
 .ه شدپی افکند چنین

 از تن. یکی در تن و دیگری بیرون .اشدانسان را دو روح ب شاماندر نظر 
 .دشمیخوانده  6«یکیل»به هیئت حیوان نیز در آید و  توانستمیروح همراه 

 امانشدر باور  .بسیار متنوع بود ایشانخدایانش کثیر و وظایف  ،یزمشامان
 آب و درخت. -آتش -خاک -آهن :پنج عنصر مقدس ح ور داشتند

و جهان زیرین بر نه طبقه تقسیم شده  ندبر هفده طبقه استوار بود هاآسمان
یکی دیار تار بود و جهان زیرین هاآسمانعوالم بهشتی و منزلگاه خدایان بر  .بود

 .دشمعرفی میو سرزمین دوزخ 
 .ندکردمیو زبرین، بر روی زمین زندگی  در میان جهان زیرین هاانسان
شد و می بر آسمانخویش در دنیا یا بر  عمالاآنان پس از مرگ بنا به  ارواح

 آسمانگناهان را بر بی راستان و آن که ارواح .رفتمی فروزیرین یا در جهان 
 کردمیو آن که ارواح گناهکاران را در جهان زیرین فرو  ،برد یایوجیمی

 .شدمی خوانده ،کورموس
خدای و  اؤلگنو بهشت حاکم بود  هاآسمانخدای خیرخواهی که بر 

 و نام داشت، ،ارلیک کردمیکاری که در جهان زیرین و دوزخ حکمرانی پلید
 !همه حال در میان خدایان بهشت و دوزخ مجادله و نزاع بود

 
                                                                                                    
1. Yekil 
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 :شاماننیایش 

نمود. در  توانمیی بسیاری ها، برداشتشامانی هااز ادعیه و نیایش
 سرشار ادعیه .مخاطب بودند و ارواح گونهخداخدایان، مظاهر طبیعی ها نیایش

ها وعده داده زد و قربانیموج می آناز التماس بود و هراس از ارواح پلید در 
 نمود، یا چنین بیانمی در ظاهر بسیار پیچیده و پریشانها نیایششد. می
 .جان خود داشت در تعابیر اشارتی نهان یا مکتبی خاصبع ی از  .شدمی

 :آلتایی شاماننیایشی چند از یک 
... ./ ماه ناتوان از گردش توست !... کوه پوالدین.خورشید عاجز از طواف توست

/ !/ کوه بزرگ مقدس...در پناه و پوشش توست «آبا»ی هاجنگل/ !کوه زرین
تنها برای یکبار هم شده ما را متبرّک  /...نیاکان و اجداد ما تورا معبود انگاشتند

 یبر دستان گشاده و عطا کنندهروزی ی نده/ ای بخشکن.../ ما را نظر کن...!
 ....الطاف جاری

/ !ی ما را فراوانی ببخشهاهرم/ نوزادان، دردل گاهوارهی خدای آفریننده
ی ../ ای کوه بزرگ مقدس... صخره.سرزمین و مردم ما را آسایش عطا کن

عظیم..!/ بر دامان آلتای، کوه عظیم و مقدس چنگ زنید!/ یاور ما بر مسند 
 اوت بنشیند، آیا به سود ما حکم خواهد داد؟/ فراوانی و رفاه خواهد ق

ی دردهایم را نزد او خواهم برد!/ به دادگاه عدل او، آلتای بزرگ بخشید؟/ همه
سپید  سازسببزندگی  / از برایو مبارک!/ همه روزی و توان حیات از توست

/ آن تعظیم شدی ران و اجداد ما خداوار/ به روزگار پدهم پیمان شدی سران
ا خداوند نامیدند و ر گاه که خشکی و دریا آفریده شد، پدران و مادران ما تو

 ...تیبس گان را پا/ آن گاه آفریدگار طالع و اقبال شدی/ گسستهاکرام نمودند
 / سپید سران را رحمتی از تو خواهد رسید؟/نومیدانی... بخشامید

 یهاکوه/ ای همسخن ...الهام یافتی و ما را بخشیدی ،آلتایاز بزرگ مقدس، 
 ی ما ازها/ فراوانی گله!دارانبخش پالکداران، سرعتنافه ی/ آفریننده!آلتای
 / ماه ناتوان از طواف!کوه پوالدین من .../ آفتاب ناتوان از گردش توست...توست
 هبات کنم و م روی بر زمین گذارم، سجدهتوانمی/ آیا !.. کوه زرین من.توست

 ...حرمت در آیم؟
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وار تو را هالل هایگوشتوانم با  /توانم به چشمان بلوطی در تو نگرم؟
م مرد/ ...یدوسپ.؟/ قلب مقدس .بخشی زرینما را طالعی  شودمی/ چه بشنوم؟!

اگر آسایش و  شودمی/ چه !مقدس من آلتای/ ...خسته شدند و فرسودند ما
 !..ننشانی ما را به خاکستر شودچه می .؟/.فراوانی بخشی

اگر اقبال زرین  شودمیتر نکنی؟/ چه  ی ما را به اشکهامژهاگر  شودمیچه 
 شودمیاگر طالع نیکو گزینی و ما را بخشی؟/ چه  شودمی؟/ چه ..بخشی

به سال نو برکت عطاء در حال  شودمی.؟/ چه .فراوان کنی حتیرا سالمتی و
/ !همنمی بزرگ تو را سر فام لطف کنی؟/ آلتایبخت نقره شودمی.؟/ چه .کنی

 ...بردوام باد!/ همه حال در عبادت تو خواهم بود اتطالع زرین
/ ای صحرای ...با ماه و خورشید «ایاز»/ خاقان .نکنید پروردگارمان را فراموش

 ..!برگ مبارکدرخت پر !/ ای قاینقماش رنگین مزین به ،مبارک
 /د و غبارت بر خشکی و دریا گسترد/ دو...ایازیت پیچیده بر خاقان هاشعله

رت / ای رهنمای حیای/ نور از ماه شبانگاه گرفتهای،نور از آفتاب سحرگاه گرفته
/ !دود/ ای اجاق سنگی پر!من از توستی ای روح آتش سینه/ ...زدگان گمراه

کو لع نی/ طا،دار ماه و خورشید/ آیینه!خاقان ایازی / ای پاره!گرم پر نوری شعله
م و الطاف جاری میهمان کرا/ مردم را به ا!از تو باد!/ به آتشی عظیم واصل کن

 ../.کن
/ فراوانی از آن خاموش باد، / خروش خدای آذرخشر زمان خاموش باد،ه

/ ای روح را توان !سرخی / ای مردم شعله !آتش عظیم (روح)/ ای !مردم باد
 ...یآسمان/ خدای یاییک سپید! / ای مالک آتش عظیم،!بخش گزینش راه راست

 ...کنممی از آن است که تو را التماس
ملل کهن از گاه آفرینش و زمان  /!اؤلگنسرورمان  ی سوم ازدر برابر آستانه

نوادگان آنان  (ما)/ .ندکردمیرا التماس  (اؤلگنپدرمان )نزول دین قدیم ما، 
 ...و دریاها هاخشکی/ از گاه آفرینش .هنوز در آن دین ح ور داریم

 ....ماست، میراثی کهن از هفت پشت (این دین)
 با دستان)/ مادرمان که وزان افروخت،آتشی فر (با سنگ چخماق)پدرمان که 

/ خاقان را دودی خاکستری که بر بلندای اجاقی از سنگ بنا کرد، (خویش
ارت من که به سنگ چخماق حرپری / شعله.جهید (درخشان آسمان)
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 / فراوانیمدد گیرد، آلتایسپید، یاییک  / ازجهان را در گرفت،افروختم،/ همه 
 ...ودو برکت از خورشید و ماه نازل ش

 !گیردفروزان دری به شعله
ش راست شنیده و به ، به گو...خت خاقانا/ تخاقان، سوار اسب نر یال افشان

قربانی ) .خواهم بخشید (خاقان تندسوار)ام را به / اندوختهچشم راست دیده
واژگون  قدحم /(قبول افتد)ام خاقان یال افشان را / اگر اندوخته(خواهم کرد

ربانی قبول / ق!سرنگون افتدنیست،  اگر مقبول نباشد/ اگر گوید بایستهافتد!/ 
 /!/ نذر مبارکمان ادا شود!افتد

تقدیم  بدوزم وها پوشچارپایی قربانی کنم/ تن/  قربانی ها و نذور کثرت یابد!
 ...کنم
ر ت/ اموالم بیش.احسان کنمغمناکی که توان ادای نذرش نیست، مردم ه ب
 من سال/ پدر کهنود آیا؟چنین ش /.../ فرزندانم کثرت یابد، چنین گویم.شود

 ...بخشید شکار خرس او را روزی/ به گاه !کرد دام صید ابداع
آقریدگار ! مقدس آلتای/ ،ی فراوانهارمهی / آفریننده،نوزادان رسانروزی

 آب و خاک،/
 !مقدس آلتای/ !گوش ای همه چشم و ../.چون کوهان شتر !عظیم آلتای

 ماه و خورشیدشولموس  /!(کنممی آرزو)کنم می همه را طلب .../تاخت خاقان
 .!.خاقان چشم ابرآلودشتر نر عظیم من!  /ن!م

 ای /!برابرمقدس و  مقام / سهشتر دو کوهان ابرآلود!  / !ای سرور پای در یخ
 /!آلتایبزرگ سه شاخ ی / ای صخرهفامنقره آسمان/ صورت بخش حریم پاگان! 
 ...سحرگاهیی / ستاره!شیر یدریاچهشتر عظیم 

/ عقاب فریاد زند،در برابرم  شاهین سرخ/ .از چدر سپیدم جاریست...
 /!دات آوا کن/ عقاب خاکستری بر دو شانه،ات جیغ کشدخاکستری بر دو شانه

، چنان دو بانوی نگاهبان بزرگ و 9«کادیل»و  0«انگه»، 6«یزیم»کاج کوه  دو
انتها بی آسمان/ در کنار ،اندکرده 0«کمدیک»تکیه بر دو کوه آالش و کوچک! 

                                                                                                    
1. Yezim 
2. Enege 

3. Kadil 
4. Kemdik 
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را نام ایاز آسمانی  6«سانیزاک»کاج،  / عمویماندسپری کرده هانازمست
 .ندخواند 0«آتا بورکان»/ الهی نامیدند، / او را قامبخشید،

/ عمویم ،زرین تن شست یدریاچه/ در ،نمود 9«خاقان -آبو»تکیه بر کوه 
بادبزن از  /،/ تکیه بر کوه سومر دادهیزیم زده، نقش بر کوه !/0«سان قیزاک»

اب ریخته/ آفتپر عقابان اش از بر کاله شاهی /هاختیار کرد کهنسپید ی پارچه
 !/0«سرگی» / دایی گرامی منهرا ستایش نمود هو ما

ارواح پلید را روی بر ما  / به هیچ زمان!سرزمین سیاحت تو آسوده باشد
 !/ همواره نیکی باشدمگردان

چادر خویش باز گردم،  ک به/ این.دعا کردم و خدایش را عبادت نمودم،
/ بر روی زمین هر اندازه آدمی باشد، آن همه سعادت .گفتم و دانستمچنین 

 گردم.میباز (چادرم به)/ اکنون .فرود آورد
عطاء  ی از روح خویشبه خاطر نوزاد گاهواره آغوش شودمی چه !پروردگارا

ببخشی چه  (اسبان جوان) تو / برای پرواز روحی در احاطهها / خیمه!کنی
ی شیر دوشی ما را برکت عطاء کنی، چه هاسطل (پروردگارا!)/ !شودمی
و از آن هیچ کم  ی ماست ما هر زمان پر باشدهاکاسه شودمی/ چه !شودمی
/ ریسمان و بند کوتاه اسبان از کثرت شان / علفزاران باریک وسعت یابد، !نشود

 ...؟!شودمی، چه (!پروردگارا) !طویل شود
/ ما را هاصخرهو  هاجنگلبا  !آلتای/  !خورشید و ماه روشن آسمانایاز خان! 

 ،خدای ماست آلتای/ ./ گناهانمان بسیار است!وادار به التماس و شیون منما
تش پر آمرگ و اجاق / حیات بی؟شودمی/ کسان ما بیش .ه کردیمنالگفتیم و 

 کنیم...تو را التماس می /کنیم،تو را التماس می/ جاوید خواستاریم،
 ...!سنگین ارواح پلید و سرگردان گرفتاریمی به سایه

 .(پروفسور عبدالقادر اینان اقنباس از تحقیقات)
 

                                                                                                    
1. Sanizak 
2. Ata burkan 
3. Abu- kaan 

4. San gizak 
5. Sergey 
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 آنیمیزم

 .باشدمی مظاهر هستی هر کدام صاحب روحی خاص یهمه، آنیمیزمبه باور 
 .دانندمی را دارای روح جانبیهستی از جاندار و  یهمهباوران،  آنیمیزم

ارواح پس از جدایی  .دنشومیتفهیم  خودوظایف و اسامی ارواح، به تناسب 
 خیرخواهی دسته ارواح به دو .کنندمییا جهان زیرین کوچ  آسمان، بر جسداز 

بستگی  هاانانسکه نیکی و پلیدی آنان به تعریف و باور  شوندمیو پلید تقسیم 
 !دارد

 با تعمق .خدا پنداری برخی از حیوانات نیز ریشه در این باور کهن دارد
 لتایآدر میان ها دینی اولیه به درازای قرن ،یزمشامانبنیان  دریافت که توانمی
، دانستمیمادی و روحانی ی را دارای دو جنبهها پدیده یهمهکه  یاقوتو 

 .دارد آنیمیزم از اساس تکیه بر باور

 

 ناتورالیزم

به باور ناتورالیزم، مظاهر طبیعی چون خورشید، ماه و ستارگان یا وقایع 
روح  ناتورالیزم باوران احساس و .عادی چون باد و طوفان را شخصیتی است

 .انگارندمی دانند و خدامی ، آنان را صاحب قدرت و خدایابندمی را درها پدیده
ی هاپایهاز  هاآبو  احجار، اشجار، هاکوهبر اساس این اعتقاد، خدا انگاری 

از أثر متنیز ها پنداری پدیدهشود. نیک یا پلیدمحسوب می اصلی ناتورالیزم
در دستان قادر  امورآنان باور دارند که قدرت انجام همه  .ستهاآنرفتار 
 .ایشان است رأسو خورشید بزرگ و  ستهاآن

و ناتورالیزم چنان راهنمایانی به راه  آنیمیزم بایستیمیپیداست،  چنانچه
ها ربه چنین شاه راهی، این باو .بوده باشند هاانسانپیشرفت و پختگی عقالنی 
یان خود رو هیچ اینکه این اد تر، اما جالببینیممیرا در کنار و یا حتی در هم 
 .ندکدام پیامبر و موسسی نداشت
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 ادیان خارجی

 مانویت

چشم بر جهان گشود و به سال  (م 061)او به سال  .بود 6«مانی»پیامبرش 
چنین گویند که همسر پادشاه  .بهرام شهید شد ،م به دست پادشاه ایرانی 160
پس مانی پیامبر  !دش هزاداش سینه از از دانه اناری آبستن شد و مانی 0(فاتا)

 .خدایش سالی تمام به غاری زیست و وحی تحصیل کردی شد و به فرموده
ای دینی و مدون در این میان کتابی مقدس به نام ارتنی مانی، چنان برنامه

 .نیز به دست ایشان نوشته شد
 چنان تاریکی که نماد ،در نظر مانی نور و روشنایی نماد خداوند و نیکی بود

ی این دین، کائنات با دو نیروی هادر آموزه .شدمی دی معرفیشیطان و پلی
واح ار .نداشیاء به تناسب آن در تجلی بود یهمهو  ندشدمی خیر و شر معرفی

 که با نور و روشنایی اشراق اجداد در گذشته هم خدایان بودند یا خدایی کلی
 .ندنمودمی

خود، قصد در ی مقدس دینی هامانی با طرح روششاید بتوان گفت که 
 .تقریب ادیان مزدائیزم و بودائیزم نیز داشت

 

 مزدائیزم

ی در شهر ارومیه زرتشت ،پیامبر این دین (م .ق) گویند به قرن هفتم 
 .زاده شد آذربایجان

او به کودک سالی  .امر فرمود که در اصالح جهان کوشد و زرتشت را خداوند
بر  9«بوهو بانو»ملکی به نام  با اجنه و دیوان جنگید و به سی سالگی بر بال

 .دیدار نمود 0«مزدااهورا »شد و با خدای بزرگ  آسمان

                                                                                                    
1. Mani 
2. Fa- ta 

3. Buhu banu 
4. Ahura mazda 
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 :دزرتشت جواب دا ،«کامل ترین و برترین مخلوق کیست؟» :خدایش پرسید
و خداوند به دست خویش او را کتاب مقدس  «!انسان پاک از کین و حسد»
 .بخشید 6«اوستا»

 اوستا -او را زند ،نوشته شده بود و از آن 0«زند» صورتاین کتاب دینی به 
 .خواندندمی
روزگاری بعد  .کتاب بر بیست و یک بخش بود و دویست صفحه داشت 

 .باقی ماند 9«هاالهی -هاگات»شد و تنها پنج بخش آن به نام  صدپارهکتاب 
زرتشت آتش و خورشید را در  .ی اصلی این دین به کتاب اوستا بودهابنیاد
، از آن که خدای بزرگ منزل بر آفتاب داشت و دانستمی یقدس اول مقام

در خاموش  بایستیمیتری . پس دقت و وسواس بیشبود او آتش و نور هم از
 !شدمی کردن آتش رعایت
نمودند، در سفر و می بر پا دیو منازل آتش جاو هاگاهپرستشزردشتیان در 

آنان  .شدمی دادهپیشاپیش حرکت  خاص ح ر نیز آتش مقدس بر ظروف
 .افروختندمی آتش بر هاکوهپس از غروب خورشید هم بر باالی 

 .پس از آتش، آب در مقام دوم قداست بودها به باور مزدائی
قی خلرا خوش هاانساندر دین زردشتی بنیاد بر خیر و نیکی استوار بود و 

 هایننسااتعلیمات چنین بود که سرانجام  .شدمی پسندی تعلیم دادهو نیک
خدای بزرگ  .شوندمیبدکردار در دوزخ وارد  هایانسانکردار در بهشت و نیک

نخستین خدای نور و نیکی بود و  .اهورا مزدا جهان را به دو خدا ارزانی داشت
 .شدمی نام داشت و دیگری خدای تاریکی و پلیدی بود و اهریمن نامیده زدهرم

، اما دو بال بر شانه دارد و دارریش اهورا مزدا به صورت انسان است وگویند 
 .نیز سمبلی از اهورا مزدا ست ددمی در پشت؛ هرمز

ارواح ی حاصل مجادله ،و اهریمن همه حال در نزاع باشند و توفان دهرمز
را از شر اهریمن  هاانسانبا مالئک خویش،  دگویند هرمز .نیک و پلید است

 .نمایدمی محافظت

                                                                                                    
1. Avesta 
2. Zint 

3. Gata- ilahi 
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اهریمن را در حبس داشت، اما او راهی یافت و  هر چند اهورا مزدا زمانی
و هر طرف ارواح  ندمدآپدید  هاکوه پس .گریخت و بسیار آشوب انگیخت

 و مرگ آورد.اهریمن بود که بیماری این د و دنپراکنده ش
 هبکه  ،انگیزی به امر اهریمن باشندکردار و هراساند که دیوان پلیدآورده

 .خوانده شوند 0«یاتوس»و  9«پایر یکاس»، 0«داواس»و  6«سدریوا» هاینام
 !شودمیمرگ کردار ارواح پلید است، از آن است که لمس مرده تابو شمرده 

مرده در زمستان نه روز و در تابستان سی روز آتشی افروخته  یبه خانه
همچنین برای پرهیز از آلودگی آتش و آب، از سوزاندن و خاک  .شودمین

شدند تا می مردگان بر مکان مرتفعی وانهاده .شدمی کردن مردگان اجتناب
 ند.پرندگان شوخوراک 

-می پرندگان مقدس شمرده دیگر در باور مزدائی حیوانات سگ، خروس و

 .شدند
نام دارد که در ظرفی چوبی   0«فرادهاک هیست»آخرین پسر زردشت، 

اب ، در خو، آخرین پیامبر این دین1«سوشیانت»او تا ظهور  یابد،می پرورش
در  6«کهی شیم»این نوزاد برای محافظت از شر شیطانی به نام  خواهد بود.

، در معنی 3«کهوم بیکان»از آن است که او را  ،شودمیظرفی چوبی بزرگ 
 .خوانندمی «کودک پرورش یافته در ظرف چوبی»

 پادشاهیآمده است که زردشت از اصابت آذرخش جان سپرد و یا به دست 
 .ایرانی شهید شد

                                                                                                    
1. Druiys 
2. Daevas 
3. Pairikas 
4. Yatus 

5. Fradhak hist 
6. Soşyant 
7. Khişim 
8. Khumbikan 
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 1بودیزیم

هندیان او را بسیار  .تاسیس شد 0«سیدهارتها گوتاما»دین بودائی به دست 
نامیدند که در معنی می 9«بودا»داشتند و از آن، او را می محبوب و مقدس

 .است «رساندمی امر الهی را به انجام شخصی نورانی که او»
قصر پدری  در شهر به او دوازده سال پسر یکی از پادشاهان هند بود، بودا

در بیست و نه سالگی ازدواج کرد و فرزندی حاصل شد، پس  .حیات گذراند
ی دین هابنیاد آنجادر  .شهر و قصر را یکباره ترک گفت و در غاری فرو شد

که بود  0«اآناند»، محبوبترینشان ندبود تننش پنج حواریو .بودائی را پی افکند
 .ردیش را بر او تفهیم کهاو دریافتهها دانسته

هر چند دین بودائی در ابتدا رویش کندی داشت، اما زمانی دیگر بر ارزش 
ا بود چنین گسترد و و اهمیت او افزوده شد و فوج فوج مردم در آن گرویدند و

ر د (م .چهارصد و هشتاد ق)پنجاه سال در گسترش دینش کوشید و به سال 
 .خواندندمی نیز 0«ساکیامونی»او را  .سن هشتاد سالگی رحلت نمود

ظر او در ن .سودمند و حتی م ر دانستپیشین برهما را ناکافی و نابودا دین 
برای رهایی از اضطراب و ناخوشی  و ندریشه در اضطراب داشت مصائب همه
و تمایالت روی گرداند و ها از دنیای گذران دل شست، از خواسته بایستیمی

به سعادت حقیقی دست از آرزوها دست کشید؛ راست بود و راستی کرد تا 
 !یازید
ابودی ن و او را حسد نورزند چنین زندگی کنند و بر حیات کسی هاانساناگر 

نخواهند، حق دیگری را پامال نکنند و دروغ نگویند، آن گاه به عالم سکون و 
 .واصل شوند 1«نیروانا»ح ور، مظهر سعادت و قداست، 

ا هدر نظر بودائی .اندا ذوب نمودهست که آرزوها رآنانی یهمهنیروانا، آرامگاه 
از آن است که اجساد یا به حیوانات وحشی  ،شودمیجسد مرده پلید شمرده 

 به آتش!و یا ، یا به رود دنشومیبخشیده 

                                                                                                    
1. Budizm 
2. Sidhartha gotama 
3. Buda 

4. Ananda 
5. Sakyamuni 
6. Nirvana 
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بودا نیز پس از مرگ جسدش سوزانده شد و خاکسترش بر هفت سرزمین 
و  بودای هندیدین بودائی را به صورتی متفاوت از ترکان همبعدها  .دنپاشید

 چینی پذیرفتند.

 تائوئیزم

دین یا به تعریفی مذهبی بود که بخشی از جمعیت ترکان را به خود جذب 
به ا هزمانی دیگر آموزه ها پیش از مسیح شکل گرفت وای که قرنفلسفه .کرد

 .نام گرفت 6«کینگ -تائو»کتابی مقدس گردآوری شد و کتاب 
د که از خویش به وجود بوی وجودی پیش از جهان هست ،در نظر تائوئیسم

شد، نامش می شناخته هاقدرتهمه  یاو را یاوری نبود و سرچشمه !آمده بود
 یبود؛ وجود هر شی ء و نظم کیهانی، همه ف یلتها از او بود و در سایه 0«تائو»
 .او

 نهادند، چرا کهمی قدم به راه ف ایل بایستیمینیز  هاانسانها طبق آموزه
در این باور همه  .بسته بود ای روحانی و آسمانیبه رشتهانسان، عالم اصغر، 

 .و از دو بعد مادی و روحانی متشکل ندمظاهر هستی جاندار بود
 آسمانو  آسمان یسایهزمین، زمین  محبوس ،بود که انسان تعریفدر این 
 .تائو بودی به سایه

و  9«سحر»طرف روحانی انسان را  نمودیتعریف م در مقامی که این مذهب
و بود ترین وجود هم از آن عالم باال نیک .نامیدمی 0«کوی»طرف مادی او را 

 تر از تن او شمردهروح انسان نیک قرار داشت چنین بود کهدر راس که  ،تائو
 !شدمی

او با روح و روان انسان کار داشت،  .گرا نبودتائوئیسم دینی مادیتعاریف در 
 !شویی از آرزوها و قناعتبینی و دلآموخت و خوشمی کرداریرا نیک هاانسان

ت نابودی و مجازا یوعده .پلیدان حسابی جداگانه داشتند ور نیکان ودر این با
 .شدمی به این جهان و جهان دیگر بود که آخرت نامیده بدکارانعظیم 

                                                                                                    
1. Tao- king 
2. Tao 

3. Sher 
4. Kvvi 
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شناخت و این می جهان خالی و مقدس آغازین را در چهار جهت ،تائوئیسم
 آسمانی شرق از آن اژدهای .شدمی حیوان نمادین معرفیسمت با چهار چهار 

 و شمال از آن «پلنگ سپید»، غرب از آن «شاهین سرخ»بود، جنوب از آن 
 گاه این چهار جهت به نام این حیوانات مقدس هم خوانده .«پشت سیاهالک»
 .ندشدمی

 !ندشدمی مبارک و گاه نامبارک تعریف گاه این حیوانات مقدس، در اعتقادات
هر ساله آیین  ساکنین هر سمت .نداین حیوانات بود یادارهزمین در آسمان و 

 .نمودندمی اجراء یشقربانی برای حیوان مقدس خو
  

 المائیزم

المائیزم به نواحی تبت زاده شد و گسترد، پس گروهی از ترکان  اندآورده
 .این دین شدند و در آن گرویدندی هامجذوب باورها و دیدگاه

بود که به عنوان رهبر دین و دنیای مردم  6«داالی الما»المائیزم،  أسدر ر
شد. باور بر آن بود که داالی الما روح رهبر بودئیزم، بودا را در می تبت معرفی

 یروحش در کالبد نوزادی به نام داالی الما، جان سپرد اوچون  رد کهخود دا
 !ن بر آمدجها هبدوباره 

یی ناچیز در میان هاهر چند تفاوت ،بودیزم رویش آغازیدی المائیزم در سایه
هر دو مبلغ  بودا و داالی الما .اما هر دو شعاعی از آفتابی واحد بودند ،بود

 .خواهی بودنداندیشی، خیر و نیکراحت
  

  

                                                                                                    
1. Dalay lama 
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 دهم بخش

 

 هاآئین 

 هاو قربانیو تدفین  مردگان و آئین مرگ -1

لیک خان ارو طمع  ص، یکی حرندمرگ بود سازسببدو چیز  آلتایدر نظر 
 ،6«قاراکوتوک»حکم مرگ در  !بر مرگ انسان ارلیکو  اؤلگنو دیگری توافق 

 .شدتائید می ارلیکو  اؤلگنمحلی در سر حدات مرزی سرزمین 
 .دعادی بوشد، بسیار فجیع و غیرمی واقع ارلیکمرگی که از تنگ چشمی 

این  .نمودندمی برای امان و رهایی از چنین مرگی آیین قربانی اجرا روازاین
رهید، می شد و انسان از مرگ زود هنگاممی با قربانی خشنود ارلیکچنین 

نمود و انسان می عالجشد، المی اما مرگی که از توافق این خدایان حاصل
 .ناگزیر از پذیرش او بود
 با ، پس دیگر بارشدمی وارد در جهان دیگرکشید، می روح چون از تن پر

یا تن مخلوقی دیگر  ،نمود، گاه بار دیگر در تن خویشمی تن خود مالقات
حتی برخی از طوایف تورک  .گشتمیباز جهان  آغازید و دوم بار بهمی حیات

 !چنین باور داشتند که انسان پس از مرگ در هیئت گرگ در آید و چنین بزید
رئی مدر هیئتی ناها گاهکه ارواح اجداد مرده، پیرامون سکونتگفتند می چنین

 رسید، به تناسبمی بود که چون انسانی را مرگ در روازاین! گردش باشند به
اش، در کنار جسد متعلقاتی چون سالح، اسب و مقام و منزلت اجتماعی
 .ندشدمی شد و برای خشنودی با او دفنمی دوستان نزدیک قرار داده

ا اقوامی نیز بودند که مردگان را امّ ،شدندمی اجساد در خاک پنهان عموماً
 ثیرتأطوایفی هم بودند که به  .سوزاندندمی یا به آتش ،انداختندمی رودها در

                                                                                                    
1. Karakutuk 
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 پاک نمودن آتش را گناهی بس بزرگ، سوزاندن جسد و نااز مزدائیسم
 .دانستندمی

و  هات از گوشت به سگو طهار اقوامی دیگر جسد را برای متالشی شدن
 هانپن ی ثقیلهاسنگبع ی دیگر مردگان را به زیر  .سپردندمی هاکرکس
چون  هاند. کالموککردمینمودند و یا در شکاف درختان تنومند فرو می

سوزاندند، خاکسترش را با می سپرد، جسدش رامی نجا نابزرگی از میانش
بنا  نمودند، در اینمی فرازآمیختند و با این مالت بنایی کوچک می آهک
گردید و کاغذهایی مکتوب می شد، شمع افروختهمی کوچکی قرار داده هایبت

 .شدمی به ادعیه وا نهاده
، در او تصویر افراشتندمی 6«بارک»به نام  بنایی اقوامی هم بر مزار مردگان

 !بودآوری کرده یی که در آن رزمهامرده بود و بر دیوارهایش نقوشی از جنگ
او شد، برای حرمت نهادن می اسب هم اجرا ء آیین دواندن در آئین مردگان
ردید گمی یی افراشتههابر آرامگاه ستون .بخشیدندمی دارزین را اسبی مزین و
 .نهادندمی گوسفند و یی از گاوها، جمجمههاو بر سر ستون

 نهاده بوتمرده با زیباترین لباسش در تاها یاقوتدر مراسم خاکسپاری 
روغن، گوشت و  ،گیرپشم آتش ،شد، به کنار جسد چاقو، سنگ چخماقمی

با  شد ومی رسید، قرار دادهمی اشیایی که در سفر به جهان دیگر الزم به نظر
 !گردیدمی او دفن
نمودند و سرش را در دیگی می نیز مردگان را با لباس دفن ها0«ساموت»
 کند وکه در این حال روح جسد را ترک نمی ند؛ آنان باور داشتندکردمیفرو 

 .روح محافظ تن است کهتا پوسیدن او در کنارش خواهد بود 
نهادند؛ خانواده و می جسد مرده را تنها به چادری وا بودند که طوایفی هم

 نهادند و بهمی چادر نمودند و در پیشگاهمی ، اسب و گاو قربانیاو اطرافیان
 !و نوحه سرایی ندکردمیاطراف آن شیون 

تند، بسمی آالت شخصی آذینتابوت بزرگانشان را با طال و زیور هاهیونگ نو
گروهی از جوانان هم  .نمودندمی با همسر و خدمتکارانش دفنمرده را پس 
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شدند و بر مزار او آیین رزم و کشتی اجرا می در آغاز ماه بر اساس آیین جمع
 .ندکردمی

 یکیی باستان شناسی تمدن سومر آمده است که در مقبره هایدر گزارش
ی های مسی بر جمجمههاخودسربازان نگهبان با کاله «اور»از پادشاهان 
در آن طرف هم بر باالی اتاق  ،یی در دست دفن شده بودندهاخشکیده و نیزه

 در مقابلی نور و سربند در خواب مرگ بودند با هاله مقبره نه بانوی قصری
کاران قرار داشت و در ی سوارهااستخوانسنگین بود که با ی ودیه دو ارابهور

ی چند کودک که در هااستخوانران با ی نر ارابههامقابلشان اسکلت گاو
 .ندبود شده کنارشان دفن

 شد و جسد در میان آن قرارمی در آیینی دیگر مقدار بسیاری گوشت سرخ
شد یم ان بالشی نرم به زیر سرش نهادهاو نیز چنی گرفت؛ بخشی از البسهمی

 گردید.می و چنین به خاک پنهان
 و بر باالی زمین کردمیبه باور سومری روح پس از رهایی از تن پرواز 

 اگر جسد دیرهنگام در خاک .نام داشت 6«ادیمنو»این روح  چرخید.می
 .گراییدمی شد، روحش به پلیدیمی

نمودند و برای حفاظت می دفن مرده را سریعاً ،از آن بود که برای دفع شر
جالب  خواندند!می و اورادی بستندمی شهر جسد را به هنگام تدفین محکم
مجازات و هراس در دفن  ترینبزرگاین که از این نظر در سومر باستان، 

 .نکردن مرده بود
 دبستگان اطراف مزار گر .بودتکلیف بی ساده و عموماًآیین تدفین سومری 

 در قبر به همراه جسد برخی از اشیاء نیز دفن .گریستندمی آمدند و آراممی
 پنهان خشت پخته ی بزرگی ازهاشد، جسد یا در خاک و یا در خممی
 گردید.می

روح سرگردان، نیز در جهان زیرین فرو  ،چون جسد در خاک شد، ادیمنو
 .دشیممحبوس  ،دوزخد، در حکومت نرگال، خدای و؛ اگر از ارواح پلید بدشمی
و  بودغذایش خاک و گل و لجن  و دردنکمیاش بالدار در تن ردایی آنجادر 

 گرفتار و از هر گونه عذاب، معذب! عذاب و بیماریی در دست اجنه
                                                                                                    
1. Edim nu 
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در خاک  ، اجسادی که سریعاًفرجامی نداشتندچنین ها ادیمنو یهمهاما 
به  ،حشان در جهان زیرینند و یا اموات قهرمانان و شهیدان جنگ، رودشمی

با پدر و مادر و همسرش  آنجا، در دشمیسرزمین آرامش و آسودگی وارد 
او از آنچه نزدیکان و اطرافیانش  .فتگرمی د و در کنارشان آرامرکمالقات می

 رد.بمی بهرهها ، از ادعیه و قربانیندردکمیبرای آرامش هدیه 
، او همه حال خواندندمیآکان تش  که او را بودنیز روحی ها هیتیباور  در

 سومریی ادمینو چنان شسپرد، احوالمین جا ناو چون انس بودهمراه انسان 
 .دوب

ی جسد را هااستخواننخست زنان  .سوزاندندمی گاه اموات خود راها هیتی
در این کار از ده خم آبجو و  !انداختندمی نمودند و در آتشمی از گوشت جدا

ت، سوخیی که نمیهااستخوان .کردندحاضر میده خم از انواع دیگر نوشیدنی 
 روی کرسی پیچیدند و برمی ییهاچهراپ درانداختند، پس می در روغن

 .نهادندمی
 و یی از نانهاشد و بر روی آن تکهمی قرار داده در محلآن گاه میزی 

 کرسی ی مرده از رویهااستخوان پس .شدندمی اطرافیان هم چنین پذیرایی
گردید؛ چنین بود که مرده هم از آن می برگرفته شده و بر روی میز رها

انداختند و دوباره در می را در خم هااستخوانآن گاه  !بردمی پذیرایی سهم
 .نهادندمی آتش

 شجسد در کنار شامانسپرد، می نجا ناهم چون کسی از میانشها آلتای
 .نمودمی را در پرواز به جهان باال یا جهان زیرین بدرقه ششد و روحمی حاضر
 مردهی در خانه بعد از مرگ انسان، ارواحی پلید به نام آلداجی آلتایبه باور 
چون خود از مطهرات بودند، برای در امان بودن از ها شامان .شدندمی ظاهر

مرده تابو ی به مدت یک هفته خانه .ندشدنمیمرده وارد ی ناپاکی در خانه
 .گردیدمیو یا داخل  شدمیخارج  آنجاچیزی از نبایستی شد و می شمرده

 نمودند و خانه را پاک و طاهرمی چهل روز پس از مرگ آیین خانه تکانی اجرا
سوزاند و با دودش می سرو یشاخهشد، می حاضر شامان .ساختندمی

 .شدمی و پذیرایی برپاجشن آن گاه آیین  .نمودمی را طردا هآلداجی
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  1«یوغ»آیین  -2

ی اهآییناز برای اموات در باورهای ترکان  .یوغ آیین سوگواری مردگان است
 حاضر شامان یاقوتو  آلتایی هادر یوغ .شدمی ی متنوعی اجرایسرا نوحه
سرود و می نامهغم خواند ومی ، او ادعیهکردمیشد و آیین سوگواری اجرا می

 !داشتمی چنین اطرافیان را به گریستن و زاری وا
، دود سرو سوخته، 0«آرجو»منزلگاه مرده برای پاکی از ح ور ارواح پلید با 

 .نامیدندمی 9«آالستا»این دود را ها شد و قیرقیزمی هراط
ب او اسنمودند؛ در پیشگاه می در چادری رهاتنها مرده را ترکان باستانی گاه 

سوگواران گریان پیرامون چادر هفت بار با اسب کردند. و گاو مقدس قربانی می
در  !آمیختندمیخراشیدند و اشک را با خون می صورت گاه ،نمودندمی طواف
 شان را خراشهادند و با ناخن صورتبریمی ویژه نزدیکان مرده زلف مراسم
 .تندریخمی دادند و خون خودمی

شدند و به یاد مرحوم می در آئینی دیگر اطرافیان مرده به روز سوم جمع
روزهای بعد  .خواندندمی 0«باسان»آن را ها اوغوزنمودند که می ضیافتی به پا

ند و با گریه و شیون و زاری شدمی از ضیافت نیز نزدیکان در گورستان حاضر
ین آئ نیزروز هفتم به  .نداددمی ند و خویش را مشوش نشانودنممی سوگواری
 شد.می پاره برسوگ دوبا

 دریافتکه با  ندکردمی، عزادارانی هم اجیر گزاری آئین سوگبرای ارجگاه 
 نامیده 0«جی سیغین»آنان  !نددزمی ند و بر سر و سینهستگریمی مبلغی
 .شدمیو نابود  ختسومی خوابگاه مرده به آتش. بعد از آیین دندشمی

 در این آئین بر تصاویر ارواح نیک، شراب بود،ر خواندن ارواح آئین دیگ
 ستنشمی هم پنهانی با ارواح به مصاحبه شامانند. خواندمی ند و دعایدپاشمی
 !ندرسامی با صدایی آرام به اطرافیان وحیو 
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 آئین قربانی -3

ر و تا نثا ،کردن یا در آب انداختن حیواناتآئین قربانی از سر بریدن، خفه
 کانتر .گرفتمی قربانی نمودن اشیاء و محصوالت را در بربه تقدیم و تظاهر 
 .نمودندمی نذر جانبیندار و جا نای قربانییهادر چنین آئین
گندم، جو، شیر، روغن، شراب  .شدندمی خوانده 6«ساچی» جانبیقربانیان 

و یا چون شراب و  شدندمی که گاه چنین تقدیم ،بودندها و قیمیز از ساچی
 .گردیدندمی به آتش پاشیده آیینی مایع، در هاروغن، ساچی

شدند که در می در آئینی دیگر حیواناتی برای تقدیم به خدایان، آزاد رها
حیوان رها شده را  .گردیدندمی نذوراتی بودند که بدون خونریزی نثاری زمره
 .بود «آزاد»خواندند که در معنی می 0«ایدیک»

یکصد و پنجاه سال اخیر، در میان ترکان آئینی شبیه به آن بود که گاه  تا
د، شدنمی غالمان و کنیزان زر خرید به دست صاحبانشان به عنوان نذری آزاد

شد و به دست رها می خوانده 9«ایتیک نامه»سند آزادی آنان کاغذی بود که 
 .گردیدمی شدگان بخشیده

 :آورده است 0«رشید پاشا»، در یکی از قصاید تقدیمی به 0«شینانی»شاعر 
 !«ای است برای انسانقانون تو ایتیک نامه»

 تیبایسمیپیداست،  چنانچهشاعر در این مصراع به آئین فوق اشاره دارد؛ اما 
هم  (م 6369)به تاریخ بعدها  .بعدها این واژه به صورت عربی زاده شده باشد

 .برچیده شد «اسیر»قانون تجارت  «ویانای کنگره» ببه تصوی
 .شدمی اجرا ء با تکلّف ی متنوع وهاآئین قربانیان خونی هم به صورت

این گاو گاه  ،ین قربانی یاک، گاو نر تبتی بودترمقبولدر نظر ترکان باستانی 
دم یاک بسیار شبیه دم اسب بود، اما از آن نظر که  .شدمی نامیده 1«سیغیر»

 نمود، به جای او گاوی دیگر یا اسب قربانیمی ختن یاک سختبه دام اندا
 .شدمی
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 و آنان پس از کشتن اسب پوست .هم بهترین قربانی اسب بود آلتایبه باور 
بر سر مزار  ،طنابی رو به مطلع خورشید ازنمودند و می و پاهایش را جدا سر

 ود!بها اجزای اسب برای حفاظت مرده از پلیدی .ندکردمیآویزان 
 آنان تنها .ندکردمیدر آیین خاکسپاری، از کشتن اسب پرهیز  ها6«قازاق»

 .دگردیبریدند و دیگر از آن اسب برای سوارکاری استفاده نمیمی دم اسب را
 .گزاری مرده آویختن دم اسب بر سر مزارش کافی بودبرای حرمت نهادن و ارج

وشت گ .نمودندمی انیقرب «اسب سپید»را  اؤلگن، خدای بزرگ آلتایترکان 
پخت، پس می قربانی در آتش کهن و گوشت پشت در آتش نوی سینه
 هسوخت دودش بمی چون گوشت .شدمی رو به خورشید سوزانده اشسینه

 !قربانی مقبول خداوند بود ،شدمی آسمانگردید، اگر دود بر می اطراف پراکنده
هترین ب .نمودندمی را ضیافتباقی مانده، اطرافیان  یهادیگر این که با گوشت

 .مجلس بود شامانگوشت قربانی نیز از آن 
 .دشمی د با آالت قربانی سوزاندهمانمییی که در پایان بر زمین هاگوشت

 و آسمان، چگونگی پرواز روح قربانی بر پایانبود که در  شاماناز وظایف 
 اطرافیان تفهیم هاز طرف خداوند را ب وحیو ها پذیرش یا عدم قبول خواسته

 .نمودمی
  

 آیین قربانی اسب -4

 نامهالهیح، ارواپس خطاب به  .شستمی اسب قربانی را تن شامانابتدا 
 را تظاهر آسمانشد و عروج بر می سوار متبرک سرود، آن گاه بر غازیمی
 .نمودمی

 سپید، از فراز ابر سپید مهتاب از فراز»گفت می
 یآسمانی، از فراز ابر آسمانخدای  در پیشگاه

 «!پرواز کن آسمانرو به سوی خداوند  

                                                                                                    
1. Kazak 
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 سازیگفت و یا چنین ظاهرمی گویی چیزهایی شامانغاز هم در جواب 
د از بع عموماًاین هم آیین صید روح اسب قربانی بود و چنین بود که  !شدمی

 .شدمی آیین روح قربانی در بند
قربانی با خفه شدن  اسب .شدمی اهرظگونه این و یا کردمیآن گاه غاز پرواز 

 شد.به پشت خوابانده می
و  ،ندآوردمیی نان نزد اسب هاقرص (شامان) «قام»ی دو هاآنگاه بر دست 

سب که از ا و سعادت یبا کوت یا قوت، روح طالع نیک هاناباور بر این بود که ن
 د.شومتبرک می کشید،می پر

اش بود و دیگران را در آن سهمی خانوادهاین نان تنها از آن صاحب قربانی و 
 6«بای دارا»شد که آن را می و دم اسب بر طنابی آویزانها پوست، سر، پا .نبود
بود، بای دارا رو به شرق، مطلع خورشید  اؤلگناگر قربانی به نام  .خواندندمی

 .دشمی نصببود، بای دارا رو به غرب، محل غروب خورشید  ارلیکو اگر به نام 
شد، می هپخت به دست دیگران بریده یا بایستیقربانی ن استخوانگوشت و 

پختن قربانی را  یوظیفه ،شدندمی نامیده 0«قازانجی»دو آشپز متخصص که 
را ها نزدیک شدن به دیگی کسی اجازهها به جز قازانجی .بر عهده داشتند

 !نداشت
 کوچک هایبتگرفت و با ادعیه و افسون بر می قام هم آب از دیگ بر

 9«چوک»قام در دعای منظوم خویش، به هر مصرع واژه  .کردمی، نثار نمدین
، «سامی»ی هانادر زب (امانتدار) «امین»ی زد، این واژه چون کلمهمی را فریاد
 .رودمیبه کار 
 (پروفسور عبدالقادر اینان ،یزمشاماناز کتاب اقتباس )
 

شد که مبادا قطره خونی از قربانی بر اطراف می قربانی بسیار دقتدر آیین 
انی که در باور ترکان باست آنجااز  .ی از او شکسته گردداستخوانپاشیده شود یا 
 هاکوه .، روحی خاص در بطن خویش داشتندجانبیجاندار و  همه هستی از

 .نمودندمی او را مادیان قربانیها آلتایرا نیز روحی عظیم بود که 

                                                                                                    
1. Baydara 
2. Kazanci 

3. Çok 
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 ترینبزرگدر آئینی خاص به ها گؤک تورک سمبل گاو نر هم به عنوان
سبز ) خدای عظیم با چهار رنگ نمادگونه، یشیل خان .شدمی خدایان قربانی

 (زرد خان) ساری خانو  (سرخ خان)، قیزیل خان (سفید خان)، آق خان (خان
خدای  .شدمی معرفی ییخداو هم چنین با چهار پسر  (سیاه خان) قاراخانیا 

این  .خویش داشت یادارهبزرگ چهار طرف از سرزمین ترکان را چنین در 
دند، شمی هم خوانده یا گوسفند، سگ، پرنده و بز خوک، به نام والیاتها بخش

 .چرا که سمبل مردمانشان بز، پلنگ یا یوز پلنگ، خروس و خوک بود
در آغاز فصول بهار و پاییز برای  ،شدندمی مردمانی که با سمبل بز معرفی

 آبی مرغ نمودند، مردمانی با سمبلمی قربانی ، نوزاد سگوالی خود آق خان
 .ندکردمیرا نوزاد خوک قربانی  ساری خانیا خوک هم در آغاز فصل زمستان، 

انی شمردند، حتی آئین قربمی ترکان باستانی آئین قربانی را بسیار مقدس
خورد، اما این آئین در معنی ظلم و می انشان به چشمکردن انسان نیز در می

 .انگیزی نبودوحشت
داشتند که در سال حداقل  6«هویتر»خدایی به نام هم ها مکزیکیاند آورده

 ناشهانمودند و برای خورده شدن گوشتمی بیست انسان را به نام او قربانی
 !ندکردمینوران وحشی در اطراف معابد رها جا

 هاانسانزیستند که خیرخواه می پریانی در آب و یا بر روی زمینبه باوری 
 .شدمی هم آئین قربانی اجراء هاآنبودند، گاه برای 

ز آن ا شدند، نخستین نوزادشانمی حیواناتی هم که به عنوان توتم معرفی
یل امیان مردم گردید و گوشتش می اجراسالی یک بار  خداوند بود و این آیین

 .دشمی تقسیم
 خدای عظیم را قربانی (کوه آذرخش)ترکان شاتو به کوه گوک گورولتوسو 

عظیم ی هادریاچه) 0«وللریگگوک »قربانیانی هم که در محل  .نمودندمی
آب شدند، اجسادشان به می سر بریده ،9«ولکانیک»کوه ی ، به قله(یآسمان

 .شدمی تقدیمدریاچه 

                                                                                                    
1. Hoyter 
2. Gök gölleri 

3. Volkanik 
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سگ  ،گوسفند، بز، خوک، مانند گاوسومریان باستانی هم حیوانات توتمیک 
 قربانی تقدیم خدایان در آیینرا هایی بارور ماده و یا پرندگانی خاص و گاه

 .نمودندمی
 شدمی خدایان نثار ناو رها از اجزای حیوانات قربانی قلب، جگر، روده، دست

 گردید.می و دیگر اجزا میان مردم تقسیم
دفع ارواح پلید از معاصی و  عفوای ، برگرفتدرمیچون انسانی را بیماری 

بر  اهپارهشد و می ، پس خوک قربانی شش تکهندکردمیقربانی  جانش خوک
اء اع  .شدمی آن گاه بیمار با آب مقدس متبرک ،گرفتمی اع ای بیمار قرار

د گردیمی در مقابل اع اء بیمار هر یک بر جنی از اجنه بیماری تقدیم خوک
 شد.می و شفاء آن ع و طلب

و  هاناخ ،شد کهمی بسیار .آیین قربانی به اسباب و علل بسیاری بسته بود
دراین میان اما گرگ  .نمودندمی قهرمانان را هم به هر بهانه آیین قربانی اجراء

ی قربانی خدایی چون هاآیینترکان در  !در شمار حیوانات قربانی قرار نداشت
 .، نداشتنددار قربانی، نخستین آیین6«ویسواس وات»

مرگ طعم او نخستین انسان بود که  .داشت ویسواس وات پسری به نام یاما
بزرگ وظیفه  ییهادو سگ چهار چشم با پوزه .داو خدای مردگان بو .چشید

 .حفاظت از او را بر عهده داشتند

 نمودند، او حاضرمی دعوت 0«ائلت شوت»در مراسم قربانی خود از  هااویغور
گزید، به آن سبب که در باورها جداکردن می براز گله  نریشد، گوسفند می

 .اش عملی حرام بوداز بره مادر گوسفند
شد و آن چنین بود که ائلت شوت می حیوان منتخب به شکلی خاص قربانی

فشرد، چنین حیوان می گشود و شاهرگ قلبش رامی اشسینه یابتدا قفسه
محصور بود تا از پاشیدن  دایروی خطیقربانگاه هم با  !سپردمی الحال جانفی

 پزقربانی در دیگی آب شتآن گاه گو گردد. یخون به بیرون مذبح جلوگیر
 یو قفسهها نخست سر و گردن، شش .شدمی شد، پشم او چیده و تقسیممی

، پشت و ران پس .ند، آن گاه نوبت دل گوسفند بودکردمیاش را جدا سینه
 گردید.می قربانی جدا

                                                                                                    
1. Visvas vat 2. Eltşöt 
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از پشم و موی  گرفت.چادر قرار می در برابر مذبح ائلت شوت در کنارپس 
گوسفند، بز، اسب که نخستین بار قربانی یا فروخته گاو تبتی،  چونحیواناتی 

 .دشمیآویزان در قربانگاه ای شده باشند، دسته
ن و گوشت ای شدنمیی قربانی تبتی هیچ گاه از اسب استفاده هاآییندر 
م خاص به دست ائلت وسهم در ر دسته موی حیوان .بود ماتاز محرّحیوان 

 .بود و در هر چادری ح ور داشت 6«دورون»نامش  .گردیدمی شوت آویخته
و زن  شدچادر تعریف می آندر  0«خان تنره»هم مسکن  اویغوردر باور 

ائلت  !شدمی نبایستی بدان منزل نزدیک ،بودها آبستن که در ردیف پلیدی
گسترد و بر روی می ای چمنپای دورون به شکل چهارگوش تکهزیر به شوت 

ده ش مزینرنگ سبزی این تیرها که با هفت پارچه .کردنصب می آن سه تیر
سمت چپ تیرها، به  .ندشدمی، برپا آسمان، به نام اوزون خان، خدای بودند

شد، او میکه با پنج رشته پارچه سفیدرنگ آراسته  بودتیر چوبی کوتاهی هم 
در سمت راست، تیر چوبی دیگری که شد و می برپا 9«اونگول خان»نیز به نام 

 0«سول رول خان»و به نام  شدمیرنگ آراسته آبی یبا سه رشته پارچه
 شدند.تهیه می بید بایستی از درختهمه تیرها هم می .بودب ونصم

راخ دودکش که از سو بودتیرها، تیر چوبی بلندی تر از همه مقابل و مهم
 و در صورت امکان بر اهمیت ساخته شدن این تیر از درخت زدمیچادر بیرون 

ن تیر پایی هو ب رنگآبی یتیر چهارتکه پارچهاین باالی  به .دشمی اصرار بید
سمبلی  رنگ آبی .شدمیچهار ریسمان بافته شده از پشم گوسفند سپید بسته 

ادی مست و این شاخ نیآسمانو رنگ سفید هم سمبلی از ابرهای  آسماناز 
 .است هاآسمانو در  آسمانکه از  ،بود از درخت حیات
ی دو طرف هاکه تیر میانی جایگاه اوزن خان و تیر شودمیچنین تفسیر 

در پیشگاه این ترکیب نمدی  .راست و چپ جایگاه یاران بلند مرتبه اوست
 ی برنج مربعاتی بر این گسترههائلت شوت با دانهپس ا ،نددگسترمی سفید
 .ودنممی روشنشمعی  د ورکمی طراحی

                                                                                                    
1. Dorven 
2. Han tenre 

3. Ongol han 
4. Solrol han 
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 یی از شیر، ماست، آب و روغن گوشتهاآن گاه در پیشگاه این گستره کاسه
یی اهکه بر باالی آن پنبه افروختمیاز نی  ند، پس ائلت شوت مشعلینهادمی

 نمودند.مقدس روشن میبا این مشعل نه شمع  .ندبودروغنی پیچیده 
برای  آسمانکه خدای  ؛دشمیدعایی به این م مون خوانده  زمانی بعد

 .پذیرش قربانی فرود آمده است و ائلت شوت برای او سفره نمدین آراسته است
و قلب قربانی  ی سینهقفسه هاریه ،در برابر درخت حیات سر و گردن

بر راست و چپ او تیرهایی که  د وشمی بر سر قربانی کره مالیده ند،نهادمی
 گردید.شده بودند، نصب میدر آن فرو و کبد قربانی  از کلیه ییهاپاره

ه آن گا .شده میقربانی و در پایین او دمش قرار داد یبه طرف راست سینه
چهار گوشه، چهارپای قربانی  هائلت شوت ب .شدمی نهاده به طرف چپ ران و

با آتش شمع  یخت ورمی آرد و کره و بر رویش رفتگمی کلوخی گرد .دانهمی
 .دسوزانمی

درخت سرو مقدس دعای آن گاه ائلت شوت در برابر گوشت قربانی روی به 
 آیینبرای  .دیگردمی نثار روغن بر روی او آب و. خواندمیتقدیم قربانی را 

 هایپارهدو طرف او دو شخص با کردند، به را سه یار همراهی میائلت شوت 
در مقابل او نیز شخص سوم با کاسه  ایستادند ومیی چوبی هاوشت در سیخگ

 .شتدست ح ور دا درشیر 
کوچک گوشت در های تکهدست خود قاشقی از چوب دارد  ان بهشام
کش چادر بر ریزد و با قاشق از سوراخ دودای از محلول آب و شیر میکاسه
را چ ،دعای وداع .و جاریستدعایی بر لب ادر این آیین  .کندمی پرتاب آسمان
 «ک تنرهؤگ»این چنین  .است آسماندر حال بازگشت بر  «خان تنره»که 

 .تشده اس تابو و ترسناکح ور شبانگاه او در چادر ، امّا شودمیگرامی داشته 
گردد و در میان آتش از می در پایان آیین به پیشگاه چادر آتش افروخته

اندازند و دوباره آیین قربانی می سرو، آرد و کره یطرف ائلت شوت شاخه
 .شودمینمودار 

گوشت قربانی از آن ائلت شوت  .پذیردمی روز نخست انجاممراسم با این کار 
 اشیایی که در آیین قربانی .شودمیداران تناول توسط آیین مانداست و باقی 

 !، نباید به دست هیچ زنی لمس شودشودمیخان تنره استعمال 
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گردد، اما با این می و ادعیه روز نخست تکرار هاآیین، دومین روز از مراسم
. شودمیای کشته نو قربانی تازه شودمیتفاوت که تنها سه مشعل افروخته 

 گیرند و بامی گوشت قربانی نخستین روز براز  ایپارهداران هر کدام آیین
وداع خوانده  ایدع پس .ندنمایمی پرتاب آسمانمایعی مرکب از آب و شیر بر 

ک و سه قدح کوچ گل سیاه ، برای این کار ائلت شوت به پیشگاه خودشودمی
آفات و اشرار  با این دعا همه .خواندمی نهد و دعامی ی سرخ و زردهابااز شر
د گیرمی درخت و کلوخ براز  یاشاخه، آن گاه ائلت شوت سیخ .گرددمی دفع

گیرد و در سبدی بر می صاحب خانه هم آنان را بر .آوردمیو به پیشگاه چادر 
 را بر عهده دارد، دعاها ی سیخآسمانی که پرواز ناهکپس  .نهدمی زمین
ست که از آن این دعائی گویند.می یآسماناین را دعای گوسفند  .خواندمی

 .گوسفند قربانی زمین است
روز نخستین اجرا شد، هم چنان به پیشگاه چادر قربانی  چنانچهپس 

زیر در راه به نهد و می خویشی سپس ائلت شوت روی بر خانه سوزانند.می
 .کندمی لب دعائی زمزمه

  
 مراسم نوروزی -9

در این میان اسباب دیگری  امّاتر به نام خدایان بود، نوروزی بیش آیین های
 .ندبودهم 

ی هالرزهزمین، هاگیر، قحطیهمهی هاکه در انجام بیماریباور بر آن بود 
و آن گاه بود که برای تکرار  رسدمی فرا تولد دوباره ،عظیم و فجایع بزرگ

 .شدمی برگزار آیین ادعیه هاآنپذیری نا
 خوانده که سیغیر ،ی شکاریهاآیین، پس از هاگاهپیروزی در رزم زمان
چینی، پس از شکست طلسم و فصول میوهدر آغاز شدند در پایان سال، می

 .گردیدمی ءهای نوروزی اجراآیینرهایی مردم از جادوهای بزرگ 
باورهای دینی  وابطض یئت رسوم وهی جشن و شادی نوروزی در هابرنامه
نمایان بود و ی نوروزی ترکان هااخالقی در جشن قواعداصول و  .شداجراء می
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شد، می بر پا 0«دیونیزوس»که به نام  ،در یونان 6«یاباکهال»چون اعیاد  آیین
 .گرایانه نبودپرده و عریانبی
  

 آیین شکار -0

انجام  و آغاز درکه  ،اش سیغیر نام داشتترینباشکوهی شکار هاآییناز 
 .شدمی ءکار یاک، گاو نر وحشی مقدس، اجراش یپیروزمندانه

ی بسیاری ترتیب داده هاو برنامه آمدندهم میآیین شکار مردم گرد  در
 .ندخوامی گران دعابرای پیروزی شکار شامانهم  ترپیش یروز. دشمی
 را بر عهده آیین یشدند و ادارهمی هم وارد هاناخاقگاه سیغیر  در
شد می اپمی برمراسم بعد از آیین شکار نیز به صورت ضیافتی عمو .گرفتندمی
 .نام داشت 9«شولن»که 

شد که می خوانده (گاو نر تبتی) 0«وزتبت اوکو»حیوان قربانی، گاه یاک، 
به جای او  ،دمش شبیه دم اسب بود، اما هر زمان ناموفق از صید یاک بودند

یی از دم هاآییندر چنین  آلتایهم چون ها اوغوز! جستندمی از دم اسب بهره
 .ندکردمیاسب استفاده 

  
 اعیاد متنوع -7

 

 هامیوه* عید 

 پااین عید در جنگل بر .داشتند 0«پی -این -اذن»عیدی به نام ها هیتی
گاه و به پرستش ندآوردمیشباهنگام از معبد بیرون  یان راتندیس خدا .شدمی
ی سرخ و سپید و هازین به پارچهم یانتخت روان خدا .دبردنمی ئیتارنو
نمود و می اجراءرفت و آیین میکاهن اعظم به استقبال  پس .رنگ بودآبی

 .ندکردمیجشن  برگزاریم شروع به مردآنگاه 

                                                                                                    
1. Bakkhalia 
2. Diyonizos 
3. Şölen 

4. Tibet okuzu 
5. Ezen- in- piy 
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 عید آی زیت* 

 .شدیم بر پا آی زیتکه به نام الهه زیبایی  ،بود آلتایشادترین عید ترکان 
عیدی که به تابستان بود  .نمودندمی این عید را در دو فصل اجراءها آلتای

شرکت کنندگان لباس شد، می اداره (سپید شامان)  6«شامانآق »توسط 
 پوشیدند و مکان جشن در جنگل بود و از ح ور زنان جلوگیریمی سپید
 (سیاه شامان) 0«شامانقارا»عید دیگر به فصل زمستان بود که توسط ! شدمی
ر مکان جشن د .نمودندمی سیاه بر تن یالبسه شد، شرکت کنندگانمی اداره
  ور داشتند.ی حنیز اجازهبود و در این عید زنان  خانه

رین زیبات ،به اشیاء متنوع مزین بودها شد، اتاقمی تکانیبه روز جشن خانه
ی یهاکه بر سفره ،شدمی پختهها بهترین غذا نمودند ومیبر تن  ها رالباس

 .ندگستردمیآراسته 
اشربه  و اطمعهحاضران با  !حالت شادی و مستی در ح ار از الزامات بود

نه دختر نوجوان و معصوم  شامانآن گاه  .نددشمیپذیرایی  متنوع چون قیمیز
ادند، ایستمی ، آنان به دو ردیف در برابر همگزیدبرمینه پسر نابالغ و پاک  و

سمت راست و  درپسران  پس .خواندمیو دعا  ایستادمیدر میانشان  شامان
 .شدندمی سوم تقدیم آسمانبر  آی زیتسمت چپ همه به قصر  دردختران 

 ییهااست که سطل هاییاو نگهبان به قصر .در آیند آی زیتآنان به قصر 
 ای در دست دارند، آنان هر کدام از دختران و پسرانی که باکره نباشند بازنقره
 .دیرسخواهند  آی زیت به ح ور ، امّا دیگرانگردانندمی

 :استچنین  آی زیتادعیه در ضیافت ای از پاره
/ پیدس آسماناز  ردایی ی عریانشها/ بر شانهسپید از آسمان کاله بر سرش»

ای یی سیاه تا ساق پا/ در هیئتی چنین تکیه داده بر صخرههاپاهایش در چکمه
/ در این هیئت چگونه ستهاجنگلکنان در / و یا گردشب استسخت به خوا

 «!ممکن است بینندگانش مبهوت نشوند..
 
 

                                                                                                    
1. Ak saman 2. Kara saman 
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 عید سال نو

عید سال نو  .دشمیپا ش و خروش برپر جوها هیتیمراسم سال نو 
 .تنام داش 6«پورولیاس»،هیتی
 

 (عید ارواح) 2«اوزوت»عید 

انسان را چون مرگ فرا رسد، روحش به جهانی دیگر پر باور بر آن بود که 
، روح ارلیک خاندر آن جهان نگاهبان  .شودمیخوانده  این روح سونه !کشد

تازه فوت  نزدیکانآلداجی روحی از  .آیدمیمرگ، آلداجی به استقبال سونه 
ونه و آلداجی زمانی در س .درگذشته است ترپیشباشد که بسیار می شده

مرده چون کودک باشد هفت روز و چون بزرگسال چهل روز  .گردش باشند
 .شودمیمرده تابوهایی اعمال ی در این زمان در خانه .روحش سیاحت کند

چرا که از ناپاک شدن روحش  ،کندمی امتناعمرده ی از ح ور در خانه شامان
در این مدت نبایستی هیچ یک از اشیاء  !به سبب ح ور آلداجی هراس دارد
 !اش بیرون آید و یا حتی داخل شودمرده استعمال شود و چیزی از خانه

در این عید  .شودمیپا عید اوزوت، توسط نزدیکان مرده بربعد از چهل روز، 
 پس پیران مجلس به .دشومی از ح ار پذیرایی و دکننمیآیین قربانی اجراء 

 .خوانندمی صوت بلند دعا
 

 عید فصول

ش آی و گون»،شودمیآن گاه که به فصل بهار بر پا  ،به عید فصولها یاقوت
 .گویندمی (عید ماه و خورشید) 9«بایرامی

به فصل پاییز نیز عید فصول  ،همچنین برای حفاظت مردم از شر ارواح پلید
 .شودمیاجراء 
 
 

                                                                                                    
1. Purulliyas 
2. Uzut 

3. Ay ve gunes bayrami 
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 1«شورپو»عید 

 ست که در پایان رهایی مردم از طلسم جادوگران برپایکی از اعیادی
 گردد.می
 

 ها شولن

ی هابا تشریفات و شادیها شولن .ضیافت اعیاد بود ترینبزرگشولن 
ان و بزرگ از آیین شکار گاو مقدس و خاکسپاری بعد .شدندمی بسیاری برپا

 .شدمی های بزرگ، بعد از آیین ازدواج و زایمان شولن اجراءپیروزی در رزمگاه
که گاه آن اوغوزاند ! آوردهخدایان نیز حاضر بودندها در بسیاری از شولن

 ش را میان پسران تقسیم نمود، آیین شولن برپا شد.سرزمین
 :گویدمیشولن چنین  یدرباره «ابوالقاضی بهادرخان»
نمودند، در آیین شولن نهصد اسب و نه هزار می ین بر پازرآنان چادری »

 «یز!با قیمیز لبر حوض دشد و نومی گوسفند قربانی
نیز از قربانی کردن نهصد مادیان، نهصد گاو و نودهزار  «سلجوق نامه»در 

 .گوسفند سخن رفته است
این  شد ومی برای دعوت شدگان محل جلوس پیش از آغاز مراسم تعیین

به خوراک گوشت در این آیین  .رایج بودها اوغوزان باط بیشتر درمیان 
 بریدندمی گوشت را از اندام خاص حیوان هایپاره آنان ند،گفتمی 0«سوغوک»

از گوشت ران  نیز برای خاقان و همسرش .نمودندمی و در میان طوایف تقسیم
 .ندکردمیشد، حاضر می خوانده 9«اوجا»قربانی که 

 بعد از خاقان و همسرش در بهترین مکان جلوس یا قام شاماندر محفل 
 .نمودمی
  
 
 

                                                                                                    
1. Şurpu 
2. Soğuk 

3. Oca 
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 کاهنان -8

 محبوب مردم آنانو احترام باالیی برخوردار بودند،  تأثیرکاهنان سومری از 
 سالطین از عظمت آنان در هراس حتی گاه چنانچه .بودند و مقبول پادشاهان

د و نکردمینمودند، آینده را پیشگویی می کاهنان با خدایان دیدار! شدندمی
 یهاآییندر  .بودند نیکو و بدطالعدانای  ایشان !دادندمی از عالم غیب خبر

به  کاهنانرا داشتند!  و برف شدند و حتی توان باراندن بارانمی قربانی حاضر
 حتینمودند، می پرداختند و با ادعیه عالج بیماری را طلبمی درمان بیماران

 ستند در دوزخ فرو شوند و گرفتاری را از آنجا رهایی بخشند.توانمی
 نمود، مایعیمی در آیینی خاص کاهن، شخص متهم به قتل را که انکار گناه

بود بعد از نوشیدن مایع  گنهکار نوشاند، اگر شخصمی رنگ و زهرآگینسرخ
 رهایینمود و از مرگ می مایع زهرین را استفراغ ،شد و اگر پاکمی هالک
 !یافتمی

ها نیز چنان سومریان باستان عالوه بر کاهنان مقامی الهی ها و یاقوتآلتای
 شد و همان وظایف شمنی و کاهنی داشت.خوانده می 6«یاتر»داشتند که 

ده با توانایی پیشگویی آینطبیعی مافوق  هاییانساندر نظری کلی کاهنان 
 .شدندمی یفو تفسیر وقایع و حوادث تعررؤیاها و تعبیر 
 بندی، جادوگری و کارهایی در سحر و ساحری از اعمال خاص کاهنانطلسم

ایشان توان جلوگیری از تسلط ارواح پلید و جادوهای اشرار را داشتند،  بود.
 .ا آرندشان را به جهابر اطرافیان داشته باشند و خواسته تأثیراتیستند توانمی

ی بندکه جادوگری و طلسمارانی بودند ایشان یهمراه  و جو بودندگاه انتقام
 .نمودندیاری می
 نباالتریها هیتیسلطان  .نمودندمی بسیار محترمها هیتیدر نظر ها  کاهن
 .شدمی با نوع خاص لباسش مشخص کاهنان ی دینیهاآیینبود. در  کاهن

تنها سلطان بود که اجازه سجده مستقیم در برابر خداوند را داشت که او 
شد، مردم هم این چنین در برابر می نزدیکترین شخص به خداوند تعریف

 !ندآوردمیسلطان سرفرود 

                                                                                                    
1. Yater 
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 6«را -گیر -دین -نین»د، آنان بودنیی ها کاهن در میان زنان سومری نیز
بسیاری ! همچنین بود «مسر خداونده»در معنی  ، این واژهشدندمی خوانده

 .هم بر عهده داشتندرا  کاهن از سالطین سومری وظیفه
 
 

 طالع بینی و پیشگویی کاهنان در

 

 :طالع بینی در آیین قربانی

پشتی حیوان قربانی  استخوانی روده و هاخوردگی و لکهکاهنان با چین
 واناستخسه  خود، خواست طالعش بازگو شودمی آن که .نمودندمی پیشگویی

 خابانتهم توسط کاهن  هااستخوانگرفت، این میبر  قربانی پشتی از حیوان
 هااستخوانکاهن  .نگریستمی هااستخوانو در  کردمیشخص نیت  .شدندمی
 را تفسیرها گرفت و سیاهیمی شدند برمی چون سیاه ،انداختمی در آتش را
 .پشتی بود استخوانی از بینفالباور پذیرترین طالع،  !نمودمی

در طرفی بر روی  ،دشمیخداوند افروخته  ح ورای دیگر آتشی در در شیوه
 ترروپس کاهن آتش را شعله .نهادندمی ل و سرشیرسنان، ع کنجد شراب ،میز
 ،شد و جگر سیاهش توسط کاهن برگرفته شدهمی گوسفندی قربانی ،نمودمی
 .قربانی بود فاسیر ازآن صاحب، همه تندشدمی تعبیر و خطوطها چین

برای دریافت وحی و طلب شفا بیماران، در ظرفی از  کاهندر روش دیگر 
اشکال روغن در آب و صور دود آتش  !دچکانمی روغن زیتون ایقطرهآب 

رفت و حتی اشکال ف والت گوسفندان بر زمین همه مقدّس که بر آسمان می
 شدند!برداری میبرای پیشگویی بهره

  
 
 
 

                                                                                                    
1. Nin- Din- Gir- ra 
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 کاهنان اعظم و وظایف ایشان -5
 

 :(سومری) 1«لوآبکال»* 

ی آییندر  .ی بزرگ را بر عهده داشتهاآییناو کاهن اعظم بود که اداره 
خاص برای دریافت دستورات الهی و طلب شفاء بیماران یا دانستن زمان مرگ 

د، پس با تفسیر اشکال روغنی چکانمی آبی زیتون در کاسه ایقطرهایشان، 
ای که قرهیی نهابینی بودند، سکهاطرافیان که خواستار طالع !کردمیپیشگویی 

 .بخشیدندمی اوبه  ،شدمی خوانده 0«سیکل»
 

 :(اتی) 3«آمادینگیر»* 

 .ندشدمی که مادر خدا خوانده نام عمومی برای زنان کاهن
 

 :(سومری) 4«آن مدوران کی»* 

ر از در سوم کاهنی بنیاد .پادشاه از ده پادشاه پیش از توفان بوداو هفتمین 
کامال عریان  هاآیینکاهنان آغازین در  .او داد ،او بود و کاهنان را تعلیم کهانت

 .نمودندمی را اداره شدند و چنین مراسممی ظاهر
 

 :(یداک) هاآشیپو* 

 برای طلب بخشودگی گناهکاران دعا .بودند نانهاآنان در ردیف نخستین ک
خواستند، کاهنانی می انکی یاری -ند و از خداکردمیاجراء  هاآیین .نمودندمی

ماش »ایشان در سومر  .بخشیدندمیبودند که با دعا و جادوگری بیماران را شفا 
 .شدندمی خوانده 0«ماش
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    
1. Abkallu 
2. SIKL 
3. Amadingir 

4. Anmeduranki 
5. Maş maş 
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 :(سومری) 1«باالگ گو»* 

همچنین این واژه در  !نشاندندمی را فرو کاهنانی بودند که خشم خدایان
، در دست ها0«کالو»ی، دکه کاهنان اک ،ست شبیه دهلمعنی آلت موسیقی

 .هم داشتند 9«لیسولی»آلت موسیقی دیگری به نام ها کالو .داشتند
 

 :(سومری)ها 4«بارو»* 

قایع ودادند و می که از غیب خبر ،در وظایف گوناگون سومر بودند ی ازکاهنان
 .نمودندمی را تفسیر

 
 :(سومری) 9«بازو»* 

او با خدا مصاحبت  .انکی مصاحبت داشت -کاهن اعظم سومری که با خدا
 .شدمی یی در معبد گیرسو نگهداریهادر شکل کتیبه هاباسوال و جوو 

 
 :(سومری) 0«را -گیر -دین»* 

 !سومری که در جایگاه همسر خداوند بود زن کاهنی
 

 :(سومری) 7«دو دو»* 

 .گیرسو بود -گاه نینکاهن اعظم در پرستش
 

 :(سومری) 8«سیان»* 

 .قرار داشتندها آنان در شمار بارو .بودند رؤیاکاهنان تعبیر 
 

 :(سومری) 5آنو* 

 .این واژه نام دیگر کاهن اعظم بود
 
 

                                                                                                    
1. Balaggu 
2. Kalu 
3. Lilisu 
4. Baru 
5. Bazu 

6. Din- gir- ra 
7. Dudu 
8. Ensi 
9. Enu 
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 :(سومری) آگود* 

بزرگ شهر  «کاهن -پادشاه»این لقب به  .در معنی بزرگان خدایان بود
 .الگاش اعطاء شده بود

 
 :(اتی) 1«هال»* 

 .بود اتیلقب کاهنان 
 

 :(سومری)ها 2«ایگیدو»* 

آنان اشارات خدایان را  .قرار داشتندها اوربای از کاهنان که در ردیف طبقه
 .شدندمی کامال عریان ظاهر هاآیینند و در کردمیتعبیر 

 
 :(اکدی) هاکالو* 

ایشان فرو نشاندن خشم خدایان با ادعیه و موسیقی  یوظیفهکاهنانی که 
آنان بود و آالت موسیقی ایشان  یادارهآیین قربانی هم در  .و رقص آیینی بود

 .شدمی خوانده لیسوو لی 9«باالگ گو»
 

 :(هیتی)ها 4«کل ال»* 

 .کاهنانی که در اطاعت خدای توفان بودند
 

 :(سومری) 9«ماک لو»* 

ه این ادعی .سوزاندندمی اجنه را به آتش ،شکستن طلسماتجادوگرانی که با 
 .شدمی لو خواندهکاهنان ماک

 
 :(سومری) هاماش ماش* 

ف از وظای .خواندندمی آنان را آشیپوها که اکدی ،کاهنانی در ردیف نخستین
 .ایشان درمان بیماران و بخشودن گناهکاران با ادعیه و جادو بود

 

                                                                                                    
1. Hal 
2. Igidu 
3. Balag gu 

4. Kella 
5. Mak lu 
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 :(سومری) 1«نار»* 

 .نمودندمی دعا هاآییندان و نوازنده که در کاهنان موسیقی
 

 :(سومری) 2«اوداکان»* 

که خواننده و نوازنده بودند و وظیفه طرد  مرد کاهناندر کنار  زنان کاهنی
 .پلید را بر عهده داشتندی اجنه
 

 :(سومری) 3«سان گو»* 

 .، کاهن اعظم بودندآنوکاهنانی در ردیف دوم که به اطاعت 
 

 :(مغولی) 4«تب تنگری»* 

 مانآسرنگ بر جادوگر بزرگ، پیشگوی اعظم که سوار بر اسبی خاکستری
اند آمد. آوردهاو در سرمای سخت زمستان گرسنه و عریان بیرون می .شدمی

با حرکات ناپسند  0«اوت چیگین»تب تنگری با همراهانش در برابر روزی 
چنگیز خان  .ن، شکایت بردنزد برادرش چنگیز خا اوت چیگین .ظاهر شد

تب تنگری روز سوم حبس در برابر چشم  .محبوس کرد جادوگر را در چادری
 !شد و به غیب پیوست آسماننگاهبانان از سوراخ چادر چون دود بر 

 
 :(هیتی) 0«اوش ماش»* 

 !ندکردمیکاهنانی که از شکل پرواز پرندگان تعبیراتی عرضه 
 

 :«یات»* 

 .دادندمی باستانی به جادوگرانلقبی که ترکان 
 
 
 
 

                                                                                                    
1. Nar 
2. Odakan 
3. San gu 

4. Teb tengeri 
5. Ot çigin 
6. Uş maş 
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 هاگاهپرستش -10

 .دنو معابد جایگاه اعمال دینی و محلی برای آیین قربانی بود هاگاهپرستش
 ساخته هاکوهو یا بر باالی  هاجنگلبسیاری از معابد درون غارها یا میان 

 ابدیجایگاه مع انگیز وغارهای بزرگ بسیار دهشت اما در این میان؛ شدندمی
 .بود موحش

 یهاگاه خانه روازاین .در نظر سومریان معابد، سرای سلطانی خدایان بودند
اما خدایان همه وقت در سرای خویش حاضر  ،شدندمی ی هم خواندهآسمان
 تندیس ایشان ظاهر کنارخدایان در ی خاقان چون سایه و نماینده !نبودند
 .گرفتمیرا بر عهده  هاآیین یادارهشد و می

 و هاآب، در هاکوه، باالی هاآسمانباور بر این بود که بسیاری از خدایان بر 
 !دریاها و یا در زیر زمین منزل دارند

در پیشگاه ایشان مراسم قربانی  .اصلی بودند دارانآیینخدایان  رسومدر 
که خدایان از بوی آن شاد و  ،درخت سدر سوزانده یشاخهشد و می اجراء

 !شدندمی سرخوش
ی پیشکش و هایی قرار داشت که قربانیهاو سوراخها در مذبح معابد حفره
 .گردیدمی شد و چنین بر خدایان نثارمی واقع آنجاهدایای خدایان در 

ی اطرافشان ادعیه هاصخرهشد و بر می باز هم ساختهسرچنین گاه معابدی هم
 .گردیدمی و نقوشی خاص نقر

شم به چ آنجاهمه حال معابد بسیار مزین بودند و تندیس خدایان بسیار در 
 .شدمی ی خدایان در بهترین محل معابد منصوبهاهیکل خورد.می

در ترکستان  6«سی -یون -دا»گاه ترین معابد، پرستشاز مشهورترین و مهم
د ابد بودنمع ،شدندمی بلندی که اوبا خوانده هایتپههم ها آلتای باوردر  بود.
 .شدمی گردید و پرستشمی ی دینی اجراءهاآیین آنجاو در 
مردان  واقع بود که کاهن یا یی سومری خوابگاه مقدسهاگاهپرستشدر 
نمود و می با خداوند دیدار رؤیاگاه به با خواب سفارشی در آن خواب خدا

                                                                                                    
1. Da- yun- si 
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روز شنید می یشهاپس هر چه از اوامر و پاسخ درخواست ،کردمیمصاحبه 
 .نمودمی دیگر به خاقان و یا بستگان خاص او عرضه

هم داشتند که از  6«زیگورات»بدی خاص به نام امعها سومریان و اکدی
 .ندشدمی تر ساختهو دیگر ابنیه بسیار بلندها خانه

 چیده 0«هوواشی»ی مقدسی با عنوان هاسنگمعابد سومری  پیرامون
 .یدگردمی مالیهنان شسته و روغنی مقدس به دست کاهاسنگاین  .ندشدمی

ی مقدس هاسنگشد و بر این می هیکل خداوند به روز آیین از معبد خارج
 دینی در هیئتیداران هم از برابر پیکر خداوند مردم و آیین .گرفتمی آرام
 .گذشتندمی

بنا بود که با کشتی  ارلیک -خدا ازآنسومری معبدی  «نیپور»در شهر 
، اینانا و نین گیرسو هم ایشتارچنین معابد هم .مقدس خود شهرت داشت

 رجبسیار پر ا هاگاهپرستشدر نظر سومریان  .بسیار با اهمیت و مشهور بودند
برای  یشسالطین با دست خو هاآندر ساخت حتی  چنانچهآن، ندنمودمی
از خادمان همه حال مری معابد سو! ندکردمیریزی معابد سنگ حمل پی

 داران قربانی، مسئولین پخت و پز غذاینوازندگان، آیین ،کاهنان .ندانباشته بود
خدایان، خادمان و اشخاص مسئول برای تمیزکاری معبد و بسیاری دیگر که 

ی ایشان و ح ور مردم ، همهحاضر بودند آییندر زمان  همه حال و خصوصاً
 ناپذیر بود!توصیفکرد که طراحی محشری عظیم می

 
 سهای مقدّشراب

راب ترین شترین، مشهورترین و محبوبی مقدس، قیمیز کهندر میان اشربه
شد و در ی مادیان تهیه میبود. قیمیز نوشیدنی خاصی بود که از شیر ترشیده

گویند حتی این شد. میدواج و اجتماعات دینی بسیار نوشیده میآیین از
 نیز بود!نوشیدنی محبوب خدایان 

                                                                                                    
1. Zigurat 2. Huvasi 
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های عمیق حاضر بود و تقدیم های بزرگ و حوضقیمیز به مشک مراسمدر 
شدند. سابا در خوانده می 6«سابا»های چرمین قیمیز شد. مشکحاضران می

 هر منزل و هر ضیافت حاضر بود.
خان سرزمین خود را میان پسرانش تقسیم نمود، آمده است که چون اوغوز
ود هزار گوسفند قربانی کردند و ننهصد اسب و نهدستور داد در ضیافتی آیینی 

ویون، بزرگ تدینی مربوط به آق  یهاحوض از قیمیز لبریز شد. در آیین
شد و تنها مراسم قیمیز نوشی برپا آیین قربانی اجراء نمی ،هایاقوت نخدایا

نوشیدند و سرخوش بود. جوانان حاضر در مجلس هم نه بار نه قدح قیمیز می
 نمودند.تقدیس می را خدای بزرگ

نمودند، قربانی مراسمی خاص به یاد سویال، روح بزرگ برپا می ها همآلتای
نوعی ) 0«راکی»خاصپپپی نداشپپپتند و تنها در این آیین به صپپپورت ح پپپار 

شپد. در جشپنی هم که به یاد ارواح   تی آیینی پاشپیده می ئیدر ه (نوشپیدنی 
 گردید.تازه و آبجو نثار میشد، شراب اجراء می (İyi körmös) خیرخواه

سابا چنانچه در معنی مشک قیمیز بود، در معنای نوشیدنی خاصی هم بود 
مواد سابا شد. همچنین از که از جو خیس، آرد سرخ شده و آب تهدید می

نام داشت. ترکان باستانی آبجویی  9«آراکی»د که شنوعی از راکی تهیه می
دیگری هم که از آرد جو سرخ شده و دیگر به نام سیدرا داشتند. نوشیدنی 

 نام داشت. 0«پوتکا»شد، شیر تهیه می
خوانده  0«سوجیک»ساختند که ترکان تبتی شراب خاصی از گندم می

 شد.می
نوشیدنی خاصی که از ) 1«اوغوت»در کتاب دیوان لغات الترک هم سخن از 

 رود که در میان ترکان معمول بود.می (شد.گندم تهیه می
و در اساطیر رومی  6«دیونیزوس»چنان که در اساطیر یونانی امّا آن

شوند، ترکان را خدایی برای خدایان شراب نوشی معرفی می 3«باکوس»
های دینی ح وری خاص رک در آیینونوشی نبود. با این همه خدایان تشراب

                                                                                                    
1. Saba 
2. Raki 
3. Araki 
4. Potka 

5. Sücik 
6. Uğut 
7. Diyonizos 
8. Baküs 
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ت، گرفداشتند، آنان از بوی خوش که به هنگام پخت گوشت قربانی باال می
 بردند!داران لذّت مینوشی آیینشدند و از شرابشاداب می
ای آمده است که در سرای شاهی چنگیز خان بر سر شصت و چهار در افسانه

ستون بلند و به زیر درختی عظیم چهار شیر سنگی بود که از دهانشان قیمیز 
های آن درخت هم مارهایی آویزان بودند که گویند به شاخهزد، میفواره می
 ریخت!شان شراب میاز دهان
 

 هک داشتند یهم نوشیدنی مخصوص (ترکان آنادولو و رومانی)ترکان غربی 
این نوشیدنی تنها برای مستی نبود و  .نام داشت «باده»خاص عاشقان بود و 

 اشقانبه ع رؤیاپیران طریقت این نوشیدنی را بیشتر در  .شدمی مقدس شمرده
 .بخشیدندمی

 :نوع بودباده بر دو اند که آورده
 (نناقهرما یباده) 6«اردولوسو باده» -6
 (عارفان و عشاق یباده) 0«پیردولوسو باده» -0
 

 باده اوردولوسو

او به راه عشق خود  .شدمی نوشید، عاشق و قهرمانمی هر که از این باده
 ،دادمی از خود نشانها و دالوری هاسائید و ماجرامی مرگ یسینه به سینه

 .کوراوغلو شهیر ترکانقهرمان  چهچنان
 

 باده پیردولوسو

او قهرمان  .ببیندها هر که از این باده نوشد از هجرت معشوق سوزد وجفا
سلوی و »و یا  9«اصلی و کرم» چنان عشق ،اما فداکار و وفادار است ،نیست
که از عقب او شتابد، در  ،ست شاعرانه، در جستجوی یاراو را روحی 0«امراه

چنین شاعری را باده  گذارد،ق د، جوانی و عمر در راه معشوسایفرهجرش ب
 !ی تسلی به کار آیدروچون دا ینوش

                                                                                                    
1. Er dolusu bade 
2. Pridolusu bade 

3. Asli ve Kerem 
4. Selvi ve Emrah 
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که با ذره ذره  هاو افسانه هانااین شاعر جوان، این حیران عاشق به داست
در انجام  ،یابدمی چنان تکاملبه حق کند و می جانش هجر معشوق را حس

در  «ح رت پیر» ،شودمیرف فرو ژبه کنار باغی و یا بر سر مزاری به خوابی 
د در سه نوبت به او ای که خواهو هر کدام از نوع باده شودمیرویایش ظاهر 

نوبت دوم برای پیر و نوبت سوم به یاد  ،نوبت اول برای اوست .کندمی عطاء
اما چون عاشق  ،گرددمی ظاهر برد و معشوقمی پیر دستش را باال .معشوق

 .دشومیو معشوق ناپیدا  آوردمیپیر دستش را پایین  ،کندمی مست عزم او
 سنجدمی فداکاری او را گذراند و عشق، وفا ومی طریق پیر چنین عاشق را از

 !کشدمی پس پیر به عالم غیب پر
 به زیرخویش را بر سر مزاری و یا  .خیزدبرمیساعتی دیگر عاشق از خواب 

نی کند و از بیمی ضعف ،گیردمی او را گریه در .یابدمیبهشتی  درختی در باغ
 ،رسدمی «عاشق مست»او به مقام چنین ، شودمیری جاش خون ناو ده

 !دپذیرنمی او را در این مقامنیز دیگران 
عاشق به جستجوی  .شودمیبا این افسانه آغاز  «شاعران عاشق»حکایات 

پیش ها ماجرا ،آمیزدمی در این راه با درد و رنج ،پردازدمی معشوق خیالی
 !رددگمی و یا ناامید و مایوس دست خالی باز بیندمیو در انجام رویایی  آیدمی
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 بخش یازدهم 

 

 ها1«تابو»

و یا پلید دانستن بع ی اعمال ها تابو پرهیز از گفتن بع ی جمالت و واژه
داشتن بسیار و حرمت نهادن و یا به خاطر ایمن  این باور یا از سر دوست؛ است

 چنانچهگاه  ،ابو اصول و قواعد خاص خود را داردت .شدن از شر اوست
به احترام او نامش  ،خواستند از شخص یا وجودی بزرگ و ماورایی یاد کنندمی

ر آن موجود پلید و ش چنانچه .ندکردمیای دیگر بیان را غیرمستقیم و به گونه
اعتقاد  !نددخوانمی «شی دراز» ،او را به توصیف ،«مار»شد، مثال می محسوب

آور هفت گام بر این بود که با هر بار ادای مستقیم نام مار این موجود هراس
وضو  شیروانی و یا باور این که اگر عصرگاه به زیر! شودمی تربه انسان نزدیک

 !شوندمیگیرند، اجنه خیس 
  

 اعداد خاص

ی قدسی، یا هاکه برای نشان دادن احساس ،اعدادی خاصسخن راندن از 
 و ،ی اجتماعی داشتهاکه ریشه در بنیاد ،یی ویژههاآیینبه  هاآندر کاربرد 

یا به جهت موحش و غریب و گاه محبوب نشان دادن موجودی قدسی و 
کار چندان آسانی به نظر ها ابی این باوریریشهو  ،رفتمی ماورایی به کار

 .رسدنمی
 بودند،در باور ترکان بیشتر اعداد سه، هفت، نه و به خصوص چهل مقدس 

جستند که این هم می گاه از اعداد چهار و پنج هم به اموری خاص بهرهامّا 

                                                                                                    
1. Tabu 
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اعداد خاص همه حال چنین اندک و انگشت شمار نبودند  .بررسی است شایان
 .شدندمی بسیار بیشتر یادها و گاه در تنوع افسانه

که چهار سر داشت و بر هر  ،ست عظیمسخن از ماری «یخ طبریتار»در 
گویند ! میزبانی سر هفتصد هزار صورت و بر هر صورت دهانی و در هر دهان

 با او بود!هشتاد هزار شاخ 
 

 :* عدد سه

در  .رودمییی سه پا به ساحل دریاچه خزر سخن هااز االغها در افسانه
ی سه هاطرح قوچ .شودمییاد هم از گوزنی سه پا  6«گروجی بینهآ»حکایت 

رون بی شیری از دریاچهها است که در افسانه تأملقابلهم  شامانشاخ بر طبل 
 .اندآمده

خان نماد مردم اوغوز داغ خان از پسران .نددشمیپورا خوانده ها این قوچ
یرهای تیکی از این  .ش سه تیر چوبی بود که در زمین نصب شده بودندسرزمین
شناخته  «سول رول خان»مزین به سه نوار آبی رنگ بود که از آن هم چوبی 
 .شدمی

سه تیر  اکمانی طالیی ب رؤیابه شبی در  0«ایرکیل آتا»، اوغوزدر داستان 
همچنین در آیین مشهور و مهم مردگان، سه روز بعد از مرگ  .بیندمی اینقره

 .شودمیضیافتی خاص بر پا 
 

 :* عدد چهار

چهار خدای برتر، چنان سمبل چهار جهت را ها ی و تائوئیستآسمانترکان 
به طرف راستش چهارزنگوله  هم شامانخاص ی رقهخمانیاک،  .باور داشتند
ی دینی خود به زیر چهار درخت مقدس هاآییندر  «آباکان»ترکان  .نصب بود

 .بر آمد حیوان اسب نخستین بار از بهشتها در افسانه .نددشمیقاین جمع 
 !در آغاز چهار چشم داشتند هااسباین 
 

                                                                                                    
1. Avci binegr 2. Irik Ata 
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 :* عدد پنج

 عظیم و سلنگا، دو درخت 0«توغال»، محل تالقی دو رود 6«کومالن چو»در 
ن در آیی !پنج نوزاد زاییده شده اند هاآناز گفتند میکه  بود پسته و قاین

 هانآشد که یکی از میسه تیر چوبی به نام خدای بزرگ نصب ها اویغورقربانی 
، مانیاک .ندشدمیمعرفی  اونگول خان آنِبود که از ایمزین به پنج نوار پارچه

 .شتهم به طرف چپش پنج زنگوله دا شامانمقدس  یخرقه

 
 :عدد هفت* 

چنین آمده است که نخستین بار بزی با  آلتایمردم توفان  یدر افسانه
روز بر روی زمین چرخید و توفان هفت  رنگهایی آبییال ی آهنین وهاشاخ

 .هفت روز آتش زبانه کشد .هفت روز زمین بلرزد» :گفتمی او چنین انگیخت.
 «.هفت روز برف بارد .هفت روز توفان باشد و تگرگ بارد .هفت روز باران بارد

 .رای کشتی بسازنددر آغاز توفان هم هفت برادر نیک
به  بنا .ندوله و تیر آویزان بودهم شش، هفت و یا گاه نه زنگ شامانبر دهل 

 .و زمین بر هفت طبقه استوارند آسمانباوری 
در منزلش  آلداجی ،ارواح پلید چون کسی را مرگ در رسد،ها آلتایدر باور 
 از منزل خارج نشود و داخل نیاید. چیزیاز آن است که هفت روز  ،جمع شوند

 .داخل آید و ضیافتی به پا شود شامانهفت روز بعد خانه تکانی شود و 
 .رفته استسخن سر هم بسیار از اژدهای هفتها در افسانه

 
 :عدد نه* 

خالق جهان، در آغاز به مرکز جهان درخت کاجی با نه شاخه  ،قاراخان
ط ابمهم و ر استخوانبندی انسان، نه استخواندر ها آلتایباور  به .برافراشت

ه و مچ پا و نسر و کمر و زانو و پاش استخوان :وجود داشت که عبارت بودند از
 .ستدشانه و آرنج و کف دست و مچ 

                                                                                                    
1. Kumlanço 2. Tuğla 
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 -خدا تصاویر نه و یا سه دختر به توانمیهم  «شاماندهل » هایاز طرح
 .اشاره کرد اؤلگن

اشاره شد به دست راستش چهار و به دست چپش پنج  چنانچهمانیاک نیز 
جهان زیرین  شاماندر نظر گاه شد. می زنگوله داشت که در جمع نه زنگوله

 .بر نه طبقه استوار بود
 .که نژادی عظیم از آنان به وجود آمد شودمییاد  اوغوزاز نه  هانادر داست

 .اندنه گانه آسمانخدایان ها یاقوتباور  در
به اعداد خاصی در تناسب با عدد  اوغوز هایآیین ی ترکان درهانابه داست
 .میزقیصد اسب، نه هزار گوسفند قربانی و نود حوض پر از نه ،شودمینه اشاره 

در اعماق  به سنگی سیاه و نه شاخ هم آلتایدر روایات مربوط به قیامت 
 و پاره خواهد شد از نه محل که در پایان جهان این سنگ شودمیدریا اشاره 

 .بر اطراف هجوم خواهند آورد رنگیی آهنین و زردهااسببر  سوار نه
 

 :د چهلعد* 

کان از اژدهایی تر هایافسانهدر  .پرکاربردترین عدد مقدس چهل است
 این اژدها با شکستن طلسم نابودی .شودمیمرگ یاد شکست ناپذیر و بی

اگر  ،رودمیبه زمانی خاص، اژدها چهل روز در خوابی ژرف فرو  .پذیردمی
برکند و در آتش ل روز به ح ورش درآید و چهل موی از او چه آنقهرمان در 

طلسم اژدها شکسته شود و او را مرگ ها اندازد، با سوختن و دود شدن موی
 !در رسد

دختر ی ترکان بسیارآمده است، چهل قهرمان، چهل هاناعدد چهل در داست
 و...

 .شودمیاز چهل قهرمان یاد  ده قورقودد، در حکایات 6ماناسدر داستان 

با سی و نه کنیزش، در  0«ان خانساغ»در افسانه مردمان قرقیز دختر 
 !شوندمیای رفته و از آب آبستن مجموع چهل دختر به ساحل دریاچه
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ازای چهل بار اندازه دو دست باز با شانه راز طنابی خاص به د اوغوز آیین در
در حکایات و امثال هم چهل روز و شب طول مراسم عروسی و  .رودمیسخن 

 دید. توانمیو چهل استر را بسیار  اشتر ازدواج، چهل حرامی، چهل
 :عدد چهل بسیار در تعبیرات و امثال و حکم بزرگان آمده است

ل چه چهل آشپز و یک سرآشپز، چهل انبار، چهل بار ح ور، ،تأکیدچهل بار 
 دار، چهل درخت، چهل کلیدچشمه چهل به معنی حیوانی با پاهای بسیار، پا
 چهل ذراع درازا، عمق، (دست باز با شانه به اندازه دو)نج قارون، چهل کوالچ گ

ای سنگی به چاه اندازد و چهل عاقل عاجز از دیوانه ،رپسوختن چهل مو یا 
 !کنند چهل روز بویش اثر کند عروس را چون سیرآن سنگ باشند، درآوردن 

 
 هاو رویا هاخواب

 در رؤیاها .پیشگو باشند هاخوابخبر از آینده دهند و  رؤیاهادر باور عمومی 
ا که از چر ،نمایندمی بسیار مقدس و با اهمیتی خاص باستانی نیز نظر ترکان

 !دهندمیسرنوشت و آینده خبر 
آنان اوامر  .معروف در این مقام هم جایگاهی خاص دارند یکاهنان به شیوه
 .نددرسانمیند و به دیگران فتیامیدر رؤیاو وقایع آینده را از و دستورات الهی 

وتسال ق»بر  معبدبه زمانی تعیین شده در  شتند کهداکاهنی خاص یان سومر
دید به می رؤیاشد، او هر چه در می به خواب فرو (مقدس خوابگاه) 6«یاتاک

 !کردمیمردم بازگو و تفهیم  روز دیگرش به
 ایرکیل»یکی رویای  ،رویای خاص اشاره کرد هبه س توانمیدر این موضوع 

که   9«کاچول»ای، دوم رویای رینی بود با تیرهای نقرهکه کمان ز 0«آتا
که ماهی شاخداری بود  0«پائو»ستارگانی بودند با خبری خاص و سوم رویای 

 !رسانخبر
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 ایرکیل آتارویای 

کمانی  رؤیااوغوزخان شبی به ، از مشاوران 6«اولوغ تورک»یا  ایرکیل آتا
 .درازایی از شرق تا غرب بودکمان زرین به  .بیندمی سه تیر سیمین ازرین ب

ایرکیل آتا چون از خواب  .ای هم رو به سمت غرب در پرواز بودندسه تیر نقره
 .تفهیم کرد خاناوغوزبرخاست رویایش را به 

 
 کاچولی رویای

رویایش را چنین توصیف  .بود و جد بزرگ تیمور لنگ 0«تومه نه»او پسر 
بیند که از پهلویش سه ستاره بیرون می را کوبیلدر خواب برادرش  که کنند
 چهارم بیرون یپس ستاره .شوندمیاما زمانی بعد ستارگان خاموش ! آیدمی
گیرد و ستارگان پیشین هم از او می فراآید، نور این ستاره همه آفاق را می

 .ستیباق هنوز ثلثی از شب .خیزدبرمیاز خواب  آنگاه کاچولی .شوندمینورانی 
 این بار خود از پهلویش .بیندمی گیرد و رویایی دوبارهمی دوباره در او را خوابی

 پس ستاره ،شوندمیناپدید  هم او ستارگان اما، کشدمی هفت ستاره بیرون
بلی ق ستارگان ،و نورش فراگیر است بسیار درخشان که آیدمیبیرون  هشتم
روشن  را شانسرزمین  و گیرندمی دوباره نوری بودند از او جان و خاموش که
یان ب« تومه نه»رسد کاچولی رویایش را به پدرش می چون صبح فردا! کنندمی

 :کندمی هم رویای پسر را چنین تعبیر تومه نهپدرش  .نمایدمی و تفهیم
حاکم چهارم پدید آید که فاتح دنیا  پس .پادشاه برخیزند هس کوبیلاز نسل 

 می نیز باشد کههشتاما فرزند ؛ هم هفت شاه پدید آید کاچولیاز نسل  .شود
 .یش سالیان سال حاکم باشندهاجهان را در دست گیرد و فرزندان و نوه

 یگردرا به عنوان ولیعهد و فرزند  کوبیلپس از تعبیر خواب فرزندش  تومه نه
ین ای نیز با چننامهوصیت .گزیندرا به سمت فرمانده سپاهیان برمی کاچولی

امه پس وصیت ن .نمایندمی و ام ا تائیدانش همه دارد که پسرمی متن مکتوب
 .شودمیدار سپرده برای حفاظت به خزانه و خزانه
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 وپائرویای 

ها چینی یرا از ادارهها گؤک تورکبود که  6«یها -یوئن -لیا او»پدر  پائو
 :بیندیم پائو رویایی چنین مربوط به تولد پسرش .رهانید و به استقالل رساند

ه ک شودظاهر میآنگاه ماهی بزرگی  طلبد.میاز خداوند پسری  رؤیادر  پائو
این ماهی عظیم به قربانگاه نزدیک  .سرش روییده است بردو شاخ بزرگ 

 گردد.می ناپدید ناگاهو  شودمی
 شب بعد همسر پائو .بینندمی را فرخنده معبران همه به اتفاق خواب پائو

 .شودظاهر میآدمی  در هیئتاین بار ماهی  .بیندمی و همان ماهی را رؤیاهمان 
 درخشان در دست دارد که به همسر پائو این مخلوق عجیب شیئی 
 برزن چون از خواب  .دهد که پسری خواهد زاییدمی بخشد و او را مژدهمی
ای ه -بعد از سه ماه یوئن .کندمی را به همسرش بازگو رؤیاالحال فی خیزدمی

داشت و از آن بود که او  اینوشتهشود. به هنگام تولد به دست چپ متولد می
 را چنین نام نهادند.

 
 نور و روشنایی

ست که به چند نمونه اشاره بسیاری مربوط به نور و روشنایی هایافسانه
 :شودمی

تر از خورشید و ماه نوری روشن آسمانآمده است که از  اوغوزدر داستان 
روی در میان نور بود که بر سرش نشانی درخشان چون دختری زیبا .فرود آمد

 .خان او را عاشق شد و به زنی گرفتاوغوز .کردمیستاره قطبی خود نمایی 
ر د .نوری چون نور خورشید تابید اوغوزگاهی بر سرزمین اند که سحرآورده

اوند خد سویگرگ از  .میان نور گرگی با پشم و یال خاکستری رنگ ظاهر بود
 .شد و پیشرو لشکرش قرار گرفت اوغوزبود راهنمای 

در رسیده  گبود و زمانی پیش شوهرش را مر خاقان همسر 0«آالن گوا»
ای نورانی به صورت آدمی لهها درش به خواب بود،در چا شبانگاه چون .بود
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 اینگویند می .حرکت درماندو تنش بی بند آمدآالن گوا زبانش  .ظاهر شد
 .بار ظاهر شد و آالن گوا از او آبستن شد چندینله ها

-آلپکه همانا  6«افراسیاب»در افسانه چنین آمده است که قهرمان تورک 
اب ایران را از اسارت اعر ،قهرمان عرب 0«زینی گو» تونکا بود، با غلبه بر -ار

 .او تابید بر آسماناز  9«راکآلتون یا»رهانید و آنگاه نور 
شود که شباهنگام بر دو درخت از نوری حکایت می «اوغوزنه » یدر افسانه
 !درختان از آن آبستن شدند و پنج فرزند آوردند پس فرود آمد.

با سی و نه  که دختر ساگان خان خوانیممیهم چنین  قرقیز یدر افسانه
 .کنار رودی رسیدند نبود که به آفتاب هنوز طالع .درآمدند کنیزش به گردش

 .نقره درخشیدن گرفت چون آب و د آمدوفر بر رود اصنوری خ آسماناز 
از آن  بردند و آب فرو در شدند و دست در حیرت زیبایی آب از همه دختران

 !آبستن شدند
ازدواج مقدس و  یدرباره ،مربوط به انوار خاص الهی هایافسانهحکایات و 

که نوری چون  تونکا -ار -آبستنی و راهنمای گرگ و نظر خاص الهی بر آلپ
 .بسیار آمده است، درخشیددسته گل بر گرد او 

 
 خان و خاقان

زاییده شده و از آن فرود  آسمان در ، خاقان و قاآندر باور ترکان خان 
 با دست خان و خاقان .شوندمعرفی می آسمان انفرزنداند، ایشان آمده

 فتوصینشستند و پس از مرگ چون خدایان می خورشید و ماه بر تخت شاهی
مقام خانی مقامی بلند پایه بود و از آن بود که حتی برخی خدایان ! شدندمی

 .یشانو مانند ا ارلیک خان ،قاراخانچون  !شدندمی خوانده خانبا پسوند 
مقام حاکمی  .نام داشت هم بود که ایلهان آنقا ازدر این میان مقامی واالتر 

 یی خاص توصیفهایش با رنگهاسرزمینسالطین مقدس و شایسته که 
هر  ،ی توران چنینهاسرزمین ...و قیزیل خان، ساری خانشدند، چون می
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 ییهاخاقان بعد زمانیچنین بود که  .ندای بودکدام در حکومت خانی اسطوره
 .نام داشت 6«بومین» نخستین ایشان وظاهر شدند  ایلهان با عنوان و لقب

شد و  خدا گونهپس از مرگ  ،0«بیرشاک خان»پسر  در روایات قرقیزخان
کوت »را در عنوان  خاقان یستشامانترکان  .شناخته شدها تاتارمحافظ 
 .نامیدندمی (مقدس یخدا) 9«تانری

و ها پادشاهان چنان سایه .ی بودآسماندر باور سومریان مقام شاهی، مقامی 
ذهبی می هاآییننمایندگانی از جانب خدایان بر روی زمین بودند و سرپرستی 

رابط میان انسان و خدا مقام سلطان بود، سلطان برای  .را هم بر عهده داشتند
 .یی با خداوند داشتهامالقاتو مصائب از بالیا  مردمانشفاء بیماران و حفاظت 

 هاانانسافکند که خدایان از کردار می بنابر عقاید مصائب عظیم آنگاه سایه
ح ور ایشان در این راه بودند و بیپادشاه و خان مانعی  .شدندمی خشمناک
 .گشودمی رسمصائب 
 در باور سومری .بودند بینیروشنو پادشاهان همچنین نماد تعقل و  هااقانخ
 .بخشید بود که معرفت را به انسان انلیل -خدا
 

 قهرمانان و دالوران

 .دشدنمی سازی توصیفی چون جاویدی و تاریخفاتقهرمانان و دالوران با ص
گر قهرمانان بیدار .گرفتندمی به خود ایافسانهایشان با گذشت زمان صورتی 

 دالوران سرکوبگر ظالمین و مستبدان تعریفاین  .و معتمد مردم بودند
ند و حکومتی آوردمیرا دوباره گرد هم  ایشان ملل پریشان تورک .شدندمی

 .نمودندمی نوبنیاد و مقتدر برپا
 ختایشان بسیار س برای یافتن همسری شایستهشاید به آن سبب بود که 

بودند و یا در میان مردم پرورش  هانااز تبار خوانین و خاق قهرمانان .نمودمی
د شدنمی همه حال با اوصافی عظیم یاد در ند!خاستمیو از آنان بر ندیافتمی

 .آمدندمی به تعریف در گونهخداو پس از مرگ 
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 .آمدندمی به شمار هامادرانشان از الهه ،گگاه قهرمانان بزرها در افسانه
دو سوم وجود  .بود سون -سومر مادرش الهه نین ایافسانهقهرمان  گیلگمیش
 6«آی»هم  اوغوزمادر  .خدا و یک سومش از گوشت انسانی بود گیلگمیش

 .شودمیوار زنی عظیم توصیف ، الهه(ما -خاقان) 0«آی قا آن»و یا  (ماه)

 تعریف بزرگ ایآفریده از هر منظر دیگرگونه قهرمانانکلی  نظری در
 ی خون درازایش لخته هنگام به کنند که قهرمانان شدند. چنین حکایتمی

 به سخن به آغوش مادر لب لحظات اول تولد در ایشان ،داشتند مشت
دالوری  دربود که چنین  بودند و در این شمار سمانا و اوغوز ،گشودندمی

 !دمانمیباقی نابهامی  ایشان
ز برخی ا .شدمی آلود توصیفاندام قهرمانان پر موی و پشمها گاه در افسانه

اع ای قهرمانان گاه از اع ای حیواناتی  .داشتند غیرانسانیایشان دست و پایی 
 .گرفتشکل میوحشی و نیرومند 

 -ار -آلپقهرمان  گویندمی شد.می در توصیف اندام قهرمانان بسیار اغراق
نشست و در آن حال می ایبر قلعه چنان بزرگ بود که در سمرقند تونقا

 ربرابپنج  ماناسبلندای قامت  .شستمی «زر افشان»ای به پاهایش را در دره
 د!شتوصیف میبود و پهنای سینه ایشان نه وجب  برابرده  گیلگمیشو 

و  برای قهرمانان اوصاف دالوری از همان آغاز کودکی نمودی خاص داشت
 ند، با حیواناتکردمی سوارکاری آنان تندتر از باد .یافتندمی چنین پرورش

افکندند و در انجام پیروز میدان می با دیوان پنجه در پنجهو وحشی و زورمند 
 .نمودندمی ایشان فراتر از انسان .بودند

که از شیر حیواناتی وحشی چون شیر و  شودمیگاه از دالورانی حکایت 
که در آغوش شیر پرورش  ،0«اوروز»پسر  9«باسات»چون  ،اندهدیگرگ نوش

 !یافت
رو و شکن خویش آنچه در پیشتورک با تیرهای سخت و صخره جنگاوران

و شمشیرهای چون ها از نیزه ایآفریدههیچ  .ندکردمیپشت سر بود شکار 
 گاه این قهرمانان چنان خود را در قدرتحتی  آذرخش ایشان در امان نبود.
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 ماورایی و قدسی را در خود هایقدرتیافتند که توان برابری و مقابله با می
 نیروهای عظیم ،نمودندمی آنان وجود قدسی عزرائیل را تحقیر ،دیدندمی

 !شکستندمی توفان و باد را ایهبالو  افکندندمی طبیعی را به زیر پا
از قداست و اهمیت  ،سیمرغ «زال»پسر  «رستم» ،قهرمان شهیر شاهنامهدر 

 :گویدمیخاص آهن در میان ترکان 
 شان،هاچهره و پاها و هادست کاله خودهاشان، شان،هاشمشیر که ملتی»
 «!از آهن باشد و همه همه

آهنین، بیرق جنگل و  یهنیز»ان ششدند، سخنمی در رزم آنان چون
 «شت باد!نو ی ائر دولوسوهباد»را  اوغوزبود و  «!یآسمانخورشید و چادر 

تو را به شمشیر چنان پاره کنم »ند که کردمیگفتند و دشمن را تحقیر می
 .ودرا چنین پسندیده ب و خداوند قهرمانان تورک «!که تکه بزرگت گوشت باشد

 ،شدمیو خطری حس  کردمیهر گاه زمان ایجاب  قهرمانان تورکاند آورده
 .ددنشمیآوردند و چنین در امان می هیئت حیوان دلخواه در درخود را 
 شانای یو سرخ شایستهآسمانی، خاکستری سفید، آبی  چونیی خاص هارنگ
ما ا .شد و نمادی چنین بودندمی یی که توان و نیرو از آنان ساطعهارنگ .بود
 امبر ن نیز چون صفتی .بود انگیزی و احترامسمبل هراس همچنان سیاه رنگ

 بر دشمن پیروزی تا شد و این قهرمانمی دهافزو قهرمان شکست خورده
 !داشتمی با خود پسوند تحقیر را بایستیمیخویش 

 زنان سوارکار .ح ور داشتندهم زنان بسیاری  در میان قهرمانان تورک
های کوب که در کنار شوهرانشان فداکاری، زنانی دشمنچابک و تیرانداز

از زنان قهرمان  رزمیو حکایات  هانادر داست .دادندمی بزرگی از خود نشان
 .شودمیبسیاری یاد 

که بسیار  رودمیدر کنار زنان و مردان قهرمان تورک از حیوانات هم سخن 
او نگاهبان،  .حیوانات قهرمان بود یاسب سرآمد همه.نمایندمی پر اهمیت

 -اسب قهرمان 6«چوپار» .رهاننده و در زمانی خاص همصحبت سوارش بود
 !رهانید سوارش را از زندانهایی به تنماناس 

                                                                                                    
1. Çopar 
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فرود آمده است و  آسمانب از قهرمان به آن سبب که باور داشت اس
 گاو نر و اسب بال قهرمان باشد!() که ،شنودمی نصایح او را به جان ،ستالهی

 ح ورجویان رزم هایافسانهند که در ودشیر هم حیوانات مقدس و با ارزشی ب
 .داشتند

 آلپ»د، همچنین پرنده وعقاب سرآمد ایشان ب در میان پرندگان قهرمان هم
 0«سونقور»طغرل و و ها آلتایدر  آن گردهقاو پرنده ها در قرقیز 6«قاراقوش

 .شودمیترکان بسیار یاد  هایافسانهدر 
اما جالب اینکه  ،قهرمانان همه حال جایگاه خاصی در اساطیر ملل داشتند

 .دار هم داشتنددالوران شخصیتی گاه م حک و خنده برخی از این
بزرگ  یهطویل ،قهرمان شهیر یونانی 0«هرکول»یا   9«هراکلیس»
که سه هزار گاو سی سال در آن رها شده را  1«الیس»پادشاه  0«آئوگیاس»
در یک  ،با جاری کردن دو رود و انحراف آب ،و ماالمال از مدفوع بود ندبود

 !روز پاک و تمیز کرد
در مناظری  تورکی هاناوری قهرمآبزرگواری، سخاوتمندی، ف ایل و رزم

 شد.یم ی شاهانه حکایتهانابا اغراق و زیبایی در داست ،وسیع با وقایعی عظیم
یافت.  توانمیدر اساطیر  قهرمان تورک آوریجنگی بسیاری از هانمونه

نگ به ج انکیدواش قهرمان شهیر سومری که با دوست بیابانی گیلگمیش
 .تهاسه، از این قصل سرو رفت و بر او غالب آمدز جنگانگیدیو هراس« خومبابا»

  

                                                                                                    
1. Alp karakus 
2. Sungur 
3. Heraklis 

4. Herkul 
5. Augeias 
6. Elis 
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 بخش دوازدهم

 

 اساطیری هایشهیر و قهرمان هایخاقانچندی از 

 .بود از پادشاهان اساطیری سومر :6«غاتآالل» ●

 .سومر بوداز پادشاهان اساطیری  :0«آاللین» ●

جنگید و سپاهش  ،0«یاباکو»بزرگ طایفۀ  0«بوتهاراچ»او با  :9«آلپاغوت» ●
 در ست. آلپاغوتهااز افسانه ایلهها تورکدر اطراف این قهرمان  .پریشان کرد

 .ست که سر دشمن اندازد و هیچ گاه گرفتار نشودمعنی جنگجویی

 ،فردوسی طوسیکه در شاهنامه  تورکقهرمان بزرگ  :تونقا -را -آلپ ●
ی ایران هاآمده است گویند او به قلعه چنانچه .شودمیخوانده  1«افراسیاب»

بر او  (یینورطال) 6«آلتون ایشیق» هجوم آورد اما فاتح نشد و از آن بود که
 ،گوزینی ا فتح سپاه اعراب و کشتن قهرمان ایشاناما زمانی بعد ب فرود نیامد،

 ،یآسماننور طالیی  ،یقشآلتون ای داد و این باراعراب رهایی از دست  را ایران
 .بر او فرود آمد

با خیانتی از طرف پادشاه  ،قهرمان ترکان ساکایی تونقا -را -آلپگویند می
 تونقا -را -آلپبه همراه  .( به قتل رسید100سال )ق.م  در «کیخسرو»ایرانی 
به آفاق ترکان  یهمه .هم کشته شدند 3«کاز»و دخترش  3«انبارس»برادرش 
 و بسیار گریستند. نشستندایشان سوگ 

                                                                                                    
1. Alalğat 
2. Alalin 
3. Alpağut 
4. Butharaç 
5. Yabako 

6. Efrasyap 
7. Altin isik 
8. Barsan 
9. kaz 
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تلخی این  ،محمود کاشغری حکیم سطوری چند در دیوان لغات الترک
م همه مرد» :نامه چنین استسطری از این مصیبت .کندمی بازگو مصیبت را
چنان  برخی ،دریدندمی زنان گریباننعره کشیدند،می زوزهها چون گرگ

شان منظر هاتند که اشکگریسمی نمودند، مردم چنانمی ناله گراننوحه
 «!دپوشیمیدر  راها دیده

 «نجاتی لوگال -پروفسور»در ترجمه ترکی از شاهنامه فردوسی که به دست 
ارت ، حکایت اسدرآمد« کنان آق یوز -دانشیار» صورت گرفت و به ویرایش

 :چنین آمده است تونقا -را -آلپبه دست  ،پادشاه ایرانی «نوذر»
الحال عزم جزم کرد و به یف 6«کارن»با شنیدن خبر عزیمت  رنوذ -پادشاه
د. چون در دل پادشاه هراس بود که مبادا به روز سختی شراه  دردنبالش 

ا خبر ر اما در این میان افراسیاب ،نمودمی گرفتار آید و بال ببیند بسیار تعجیل
به پس  ،استده و در راه بیابان آماش بیرون قلعه و آمد که پادشاه از مأمن

 آنگاه که به نزدیکو چون شیر غ بناک در پی او شد.  آوردگرد سپاهی  تندی
شمشیر دست در غ ب او عاجل از هیبت و  ،آلودپادشاه هراس رسید،پادشاه 

 ا طلوعتب را طلب کرد. آنگاه همه ش پادشاه نوذر سر بریده . افراسیاببرد
 مانآسرد تا گزد که میمین چنان گام بر زخورشید در نبرد شدند. افراسیاب 

نوذر به جدار غبار از چهره جهان برفت، پادشاه تاگرفت. در انجام چون می باال
 !در آمد افراسیاب -اسارت قهرمان

سومری  یگانهاو هفتمین پادشاه از پادشاهان ده :0«کی -دوران -آنمه» ●
 و ،پیش از توفان بود. او بنیاد کهانت را پی افکند و کاهنان را درس آموخت

نمودند و می ی دینی را اجراهاآیینعریان  کامالً ،ن زمانی بود که کاهنانآ
 ند.کردمیرا چنین اداره  ومسر

 ش یافتسالی در آغوش شیری پرور -اوروز بود. به کودکاو پسر  :باسات ●
ب انگیز که سباین دیو هراس تپه گؤزتوانست شد. در انجام او و چنین قهرمان 

 عجز و هراس مردم بود را غالب آید و جانش برگیرد.

                                                                                                    
1. Karen 2. Anmedurankei 
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 ترکان ، حافظ و ناجی0«بورتجینه»پس از مرگ  : 6«ین قایانبیج» ●
پس  !نشست و چون او نیز در گذشت مسندبر  9«کوستیل»کن پسرش ارگنه

 مد.آجین قایان در جای او بر یباز او نیز قهرمانی به نام 

 بود. (نه اوغوز) 0«دوکوز اوغوز»او از قهرمانان داستان  :0بوغوتکین ●
ها را بر گؤک تورک، خاقانی ها1«جوجن»بر مانی که با غلبه قهر :مینبو ●

او  ،گرفت 3«ایلهان»بود. اول کسی که عنوان  6«تومه نه»افراشت. نام دیگرش 
 .شودمینخستین خاقان محسوب 

. کورالسی بود، آهنگری از طایفه کناو ناجی ترکان از ارگنه :بورتجینه ●
 خان 3«داالی سوبین، آررو آلتان سیر یکتو»در باوری او را پسر شاهزاده تبتی 

« شجره تورکی»به کتاب  درباره بورتجینه 65«احمد وفیق پاشا» دانند.می
 :گویدمیچنین 

پدید آمد که  69«کورالس»، نسل کیان از، 60«نوغوز»و  66«کیان»فرزند 
 (ایل کورالس)« کورالس ایلی»بسیار شدند که همه را  هرتیره فرزندانش در

 ،و هر زمان خوانند. از این نسل پادشاهی ظاهر شد که نامش معلوم نیست
بیرون شدند. در  کناز ارگنه کهآنگاهشاهان از این ایل برگزیدند. ایشان 

دند، چون او را مرگ رسید در حاکمیت پسرش بو« بورته جینه»حاکمیت 
به شاهی رسید و پس  60«بیجین کیان»در آمدند، پس از او نیز  60«کوسدیل»

مد آ 66«ی مرگانکیچ»، پسرش آمد. زمانی دیگر 61«تاماچ»از او پسر دیگرش 
آمد و پس از  63«یوکه بودون»خان شد. پس از او نیز  63«هکوچان بور»و بعد 
آمد و پس از  06«چولماکا»برگزیده شد و بعد از او  05«سام ساوجی»مرگش 

                                                                                                    
1. Bicin kayan 
2. Burtecine 
3. Kustil 
4. Buğu Tekin 
5. Dokuz oğuz 
6. Cücen 
7. Tümene 
8. Ilhan 
9. Dalay Subin Arru Altan Sriketu 
10. Ahmet vefik Paşa 
11. Kiyan 

12. Noğuz 
13. Kurlas 
14. kusdil 
15. Bicin kiyan 
16. Tamaç 
17. Kıçı morgan 
18. Koçan böre 
19. Yüke Budun 
20. Sam Savci 
21. Kalmaçu 
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جایگزین  0«مینکلی هوجا»به شاهی رسید. پسر او  6«تیمور تاش»او پسرش 
را دو پسر بود. یکی از  ییلدیز برگزیده شد. 9«ییلدیز»او شد و پس از مرگش 

 ه بود،به یادگار ماند 0«دو بون بایان»پسرانش در گذشت که از او پسری با نام 
 وا در آوردند.واجی آیینی به همسری دختر عمویش آالن گو را با ازدا

ی دده هاقهرمانی که در حکایت :(دومرول شیردل)  0«دلی دومرول» ●
 در پایان بر او مغلوب شد.بود  را« عزرائیل». او که شودمیاز او یاد  قورقود

قهرمان اساطیری ترکان که فرمانروای  :(دوندارشیردل) 1«دلی دوندار» ●
 بود. بود. کیان پسر سلجوق اوغوزجانب راست سرزمین 

 3«ایلچه خان»پدرش بود.  قاراخانو پدر  اوغوز پدربزرگ :6«دیپ باکوی» ●
 ده است.خوانده ش

 .شودمیاز او یاد  :(داستان کوچ) 3«یستاندکوچ »در  :لی تکیناگ ●

 یل در ادامه خواهد آمد.صسومر که به تف ایافسانهپهلوان  :گیلگمیش ●
 بود. وز اوغوزکدوآفرینان از حماسه :65«پو -گکاپان» ●
 60«گوز خان»، 66«گور خان» ایهنامبود و سه برادر به  اوغوزپدر  :قاراخان ●
 بود.با او  69«اورخان»و 

بود. در  60«آپاک»ی قوم هاناقهرمانی از داست : 60«کارتاغا مرگن» ●
 باسبه یاری  ،اسب را مقام و نقشی واالستکه ی ترکان هاو حماسه هاآنداست

طالب دختر  61«آی موکو» برادرشد. در پایان داستان می بر دشمنان غالب
 گردد.می کند و سعادتمندمی و با او ازدواج شودمیآلتون خان 

 ظاهر شد. 63«دیپ باکوی»خان اساطیری ترکان که پس از  :66«کویوک» ●

                                                                                                    
1. Timur Taş 
2. Minelik Hoca 
3. Yıldız 
4. Dubun bayan 
5. Deli dunurl 
6. Deli dündar 
7. Dip bakuy 
8. Ilçe Han 
9. Göç destanı 

10. Kapang- po 
11. Gür Han 
12. Güz Han 
13. Or Han 
14. Kartağa Mergen 
15. Apak 
16. Ay Mökö 
17. Küyük 
18. Dip bakoy 
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خدایان برای نبرد با سلطان خداوار سومر که از طرف  :6«بانداوغال ل» ●
 او افکند. یدر پنجه زو، برگزیده شد و پنجهخدای توفان 

 خواهد آمد. در داستان ماناس :ماناس ●
پیچید، گاه او را همان  ایافسانهخاقان شهیر تورک که در صورتی  :مته ●
 دانند. اوغوز
 خواهد آمد. اوغوزدر داستان  :0«اوغوز خاقان» ●
 بود. سر ماناسپ ،ایافسانهقهرمان  :9«سمه تی» ●
را نخست بار گرد آورد و حاکم شد. پی اناو قوم سی :هوانگ -شه -تام ●

 یروز» :در تولد او آمده است ایافسانهچنین  .بود 0«هئو -لو -مو»پدرش 
ناگاه دانه تگرگی  .کرد آسمانبه شدت غرید، مادرش از هراس روی در  آسمان

 «ماه بعد این فرزند به دنیا آمد. در دهانش افتاد. پس مادرش آبستن شد و ده
 ترکان بود. ایافسانهشهیر و  هایخاقاناز  :0«تئومان» ●
ها که نخستین بار فلز و آهن را کشف هیتی ایافسانهپادشاه  :توپال خاقان ●
 کرد.
ه برادر و خواهر داشت. یکی از آن شانزد دیپ باکویاند آورده :توتولوشا ●

. دشمنان چون کردمیبرادران را گرگ مادری کرد. او بر باد و باران حاکمی 
ای شگفت نجات برایشان غالب آمدند و همه برادران کشته شدند او به گونه

بزرگ ایشان بود و دیگران تحت  که توتولوشا نداده شدازآنان پسرانی ز یافت.
 امر او.
 خاناوغوزباز زد. پس سر خاناوغوزقاآنی بود که از اطاعت  :1«آنقااوروم » ●

سحرگاه  ، سپاهان چادر زدند.6«موز داغی»به جنگ او رفت. در راه به زمین 
ی از آن گرگی آسماننوری به درون تابید. این نور  خاناوغوزاز شکاف چادر 

و ت !خانزاوغو» :و نرینه که خطاب به خان فرمود سپید موی بود، گرگی عظیم
الحال پس فی «، من در پیش تو رهنما خواهم بود!رویمی به جنگ اروم قاآن

گرگ سپید موی پیشاپیش سپاه بود. آنگاه  .لشکر گرد کرد و در راه افتاد اوغوز

                                                                                                    
1. Luğal banda 
2. Oğuz kaan 
3. Semetey 
4. Mo- Lo-Heo  

5. Teoman 
6. Urum Kaan 
7. Muz dağı 
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نبردی عظیم و خونریز  .رسیدند و نبرد آغاز شد 6«مورن»به ساحل دریای 
غالب آمد و  خاناوغوزدر انجام  .دشچنان که آب دریا به خون سربازان سرخ 

 کشته شد.« اوروم خان»
بود. پسرش را با هدایایی به پیش  او برادر اوروم قاآن : 0«اوروز بی» ●
این پسر  خاناوغوزفرستاد و فرمانبری خویش را چنین اعالم نمود.  خاناوغوز

نزدش آمد و به خواند چرا که او سخن پدر پذیرفت و  9«ساکالپ»را به نام 
 سرزمینشان از ویرانی نجات یافت. ،چنین
 در داستان کوچ اشاره خواهد شد. :0«یولین تکین» ●

  

                                                                                                    
1. Müren 
2. Uruz Bey 

3. Saklap 
4. Yulin Tekin 
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 بخش سیزدهم

 ، امثال و حکایاتهاناداست

نچه از اقوام آلتای، یاقوت، اویغور، گؤک تورک، افسانه و حکایات ترکان آ
از سومر آغازید و بنیانی بر ادبیات هیتی  ، کهخوانیممیو دیگران  اوغوز، قیرقیز
ها های باستان شناسی ظاهر شد و از متن کتیبهآنچه از حفاری ،شد و اتی

 ست که بتوان به آسانی تألیف نمود و گرد آورد.بسیار بیشتر از آنی پیداست،
در نظر ما این مهم تا کنون به انجام نرسیده و آنچه در دست ماست تنها 

 ست.از این ادبیات غنی ایپاره
ی تاریخی محجوب هاناداست در زوایای پنهانها بسیاری از این حماسه

ه پیران و بزرگان ما ک یدر کتبی نامکشوف و سینه اند و بسیاری دیگرمانده
 اند.، آرامیدهباشدمی گنجینه سر به مهر فولکلور ملل تورک

و غور در متون ها صحیفه ی مکتوب برهانابا پژوهش در نهان و پیدای داست
ر د ای از اساطیر این ملت را تحصیل کرد و ضبط نمود.شمه توانمیها کتیبه

نقاطی جالب توجه یافت که در آن قهرمان  توانمینیز مجموعه ادبیات شفاهی 
ن ای پارهگیرد. تعمق در پاره می ای به خودو اسطوره ایافسانهداستان صورتی 

 ای باشد.راهگشای مناظر اسطورهد توانمیها افسانه
 6«مهابهاراتا»ترکان، چنان  ایافسانهو حکایات  هاناپیداست در داست چنانچه

در هند با افراط و اغراقی گیج کننده مواجه نیستیم و قهرمان داستان  0«رامایانا» و
 د.دهباور و معقول خود را نشان میقابل  ت و رفتاری نسبتاًئدر هی

اید نممی ای، باز هم طبیعیوقایع عظیم با صورتی اسطورهها در این افسانه
 .شودمیداستان از حدود عقالنی خارج نها چندی از افسانهو شخصیت اصلی 

                                                                                                    
1. Mahabharata 2. Ramayana 
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 الیش -انوما -1

 .آفریده شده است سو -از قاتل همسرش آب تیاماتاین افسانه درباره انتقام 
 هاانسانی دریایی، عقرب هااسب، اژدها برای انتقام مارهای عظیم، تیامات
 کند.می ی دریایی را خلقهاو قوچ

 
 :* لوح یکم

 را نامی نبود، هاآسمانبلندای  کهآنگاه]
 در پایین زمین را هیچ نام بخشیده نبود، کهآنگاه

 ،سو -تین و پدر اول آبهستی نخس
 ،تیامات -6«موم می»در آغازین ما

 را بر یک مقام گرد آوردند. هاآبهمه 
 سدی نبود که سایه افکند، هیچ باتالقی نبود که به دیده آید.هیچ 

 .نداز خدایان هیچ کدام هنوز نروییده بود
 طالعی معین نبود، کهآنگاهنامی بخشیده نبود،  کهآنگاه

 روییدند. تیاماتو  سو -ایان از سینه آبهمه خد
 آفریده شدند و نام گرفتند. موهاالک -و الهه الک همو -خدا
 فصل رویش بود. ایشان را هکآنگاه
 کیسهار روییدند و از آنان پیشی گرفتند.و  آنشهار

 ها به درازا کشیدند.روزها گستردند و سال
 آفریده شد. آنو -پسری، همسان پدر، خدا

 را در هیئت خود خلق کرد. آنو، بزرگ پسرانش آنشهار -خدا
 مو را در صورت خود زایید.نودیمنیز  آنو -خدا
 تر بود.بسیار نیرومند آفریده بزرگ پدرش آنشهاراو از 

 او را درکی عظیم، معرفت و نیرویی بزرگ بود.
 او را رقیبی در میان برادران خدایی پیدا نشد.

 خدایان هم پیمان شدند. -برادر
 برهم خورد. تیاماتو چنین آرامش 

                                                                                                    
1. Mummi 
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 افروخته شد،ها خانه -صدای مهیب به خدا
 نابود شد. تیاماتو آسایش 

 صدای مهیب آنان را خاموش نکرد. سو -بآ
 ،هم صدایی بر نخاست تیاماتاز 

 اما صدای آنان را هیچ خوش نداشت.
 :را گفت موسو فریاد برآورد و منزل دارش، موم -آنگاه جد بزرگ خدایان آب

! شادی بخش جگر سیاهم! )یا قلبم!(، کدخدای من! بیا رو سوی ای موم مو»
 «نهیم... تیامات

 فرود آمدند. تیاماتآنان رفتند و در پیشگاه 
 خدایان به مشاوره نشستند. -روی در روی به جهت فرزند

 لب به سخن گشود، سو -آب
 :مقدس را از خبر گفت و )سخن آغازید( تیامات

 رفتار ایشان غمناکم کرد.»
 را خوابم نیست.ها روزها بر نیاسایم و شب

 پایان بخشم. ایشان را مرگ طلب کنم و اعمالشان را
 «گر بار آغازد و من نیز بر آسایم.تا سکوت دی

 چنین شنید، تیامات
 او برآشفت و بر سر شویش فریاد کرد.

 او از فزونی خشم غرید و از خویش بیرون شد.
 :و را اهانتی بزرگ در گرفته بود. )گفت(ا
 ؟() یمسازو فرزندانمان را نابود ها مان همه آفریدههادستبا چه گفتی؟ »

 «د نیک و با مهربانی گام برداریم.رفتارشان را پایان دهیم، اما به قص
 را فکری نو بخشید. سو -موم مو جواب گفت و آب

 (:دشمن را )؟( و بر علیه خدایان بود. )گفت مو -پیشنهاد موم
 پدر! این رفتارهای ناپسند را پایان بخش.»

 «ی.درخواب شوها آن زمان، به یقین، روزها برآسایی و شب
 چون این بشنود خندان شد. سو -آب

 را در آغوش گرفت. موخدایانش را دانست، از شور موم -رزندچون راه نابودی ف
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 بخشید. هاو نیز بر زانوانش بنشست و وی را بوس
 بازگو شد. خدایان -پیمان مجلس بر بزرگ پسر

 خدایان چون این سخن بشنودند در خشم فرو شدند.
 بنشستند. پس سکوت کردند و خاموش

 خدایی که به دانایی شهرت داشت، خدای عقل و حیات
 اند.خدایان ناتوان افتاده -، گمان کرد فرزنددانای همه چیز اِآ

 رو نهاد،بخشید و پیشهمه چیز را به صورت 
 .ندطلسم مقدس را از برای او باز آورد

 افسون خواند و )تصویر( بر آب رها کرد.
 افسون خواب بخشید. را خواب شده در غار ،سو -آب

 را خواب کرد و او در بیهوشی فرو شد. سو -)چنین( آب
 ؟( به درونش شکست.درماند )چون انسانی  مو -موم
 اش را پاره کرد.یش را از هم جدا کرد، تاج شاهیهااستخوان آاِ

 نورش خاموش کرد، طالعش نگون کرد.
 را غالب شد و او را مرگ بخشید. سو -آب
 تار کرد و سرش کوبید.را گرف مو -موم

 خویش بنا کرد.ی خانه سو -آب سر پس بر
 .«در دست گرفت افسارش را دست بست و مو -موم

 اِآ چون دشمنان را غالب آمد و مرگ بخشید،
 چون بر سرشان پرچم فتح برافراشت،

 در منزل خویش برآسود.
 ی مقدس را ثبات بخشید.هاسرزمینگفت و نام بخشید.  سو -او را آب

 قصر سایه افکن خویش را برافراشت.[
 

 :آیدمیزبان آشوری  بهدر بیست و پنج سطر  ی این متنادامه زین پس
 ،و همسرش ی الک هموهاناداست ،6«نادامکی»و همسرش  اِآعشق 

 ردوک آشوری.مهمچنین قصه 
 

                                                                                                    
1. Damakina 
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برای دانستن بهتر حکایت در سطور زیر گاه از تغییر اسامی هم بهره 
 ایم.جسته
 

 ( به بزرگی بنشستند.نادامکیو  اِآ) موهاالک]الک همو و همسرش 
 به )زیبایی( در معبد سرنوشت )فرود آمدند.(

 ی خدایان ظاهر شد.لوکالبزرگ دانایان آپ
 ردوک( پدید آمد.)م آشورسو نیز  -از برای آب

 آ( بود.)اِ آفریدگار او پدرش الک همو
 .( بود)دامکی نا موامادرش الک ه

 بانوان نوشید. -شیر خدا او از
 انگیز پروراند.او را دایه به هیئتی هراس

 درخشیدند.می آتش هایپارهچون به بزرگی رسید، چشمانش از 
 آ( چون در او نگریست،الک همو )اِپدر آفریدگارش 

 دلش شاد شد، پر شور شد.
 او را همه چیز بخشید و او را نیروی خدایان اعطاء کرد.

 را قد برافراشت و از ایشان پیشی گرفت.چنان که بلنداها 
 او را معیارهایی بیرون از تصور بود. چراکه

 فراتر از درک انسانی بود، تفسیر او در هیچ بینشی نبود.
 او را چهار چشم و چهار گوش بود.

 زد.می آتش فوران هایپارهگشود می چون دهان
 شنود.می گوشهایش چهار بار بیشتر
 دید.می ر بار بیشترچشمانش هم چنان، چها
 بود. ترینبزرگیش در میان خدایان هاچون به بزرگی رسید، اندام

 تر از همه یافتند.در گذشت. او را باالها بلندایش از باالترین
 ؟(بود )؟( پسر که که )پسر 

 پسر خدای خورشید، خوشید خدایان بود.
خدایان او را  ،ای از بزرگی و عزت بر تنش بود، )؟( به منزلگاه مقدسجامه
 ای از انوار خویش بخشیدند.جامه
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 ... او زاده چهار توفان بود.
 نیرومندترین مار شکار او بود.

 را به شور آرد. تیامات... 
 به شور آمد و شب و روز در تکاپو بود. تیامات

 اش را دامن زدند.... آتش آشفتگی
 ی شومی در ذهن شان جوشید.هانقشه

 :را گفتند تیاماتآن برادران 
او دور نشدی،  دست یازیدند، گامی از سو -آنان چون به قتل شوهرت آب

 بنشستی و گریستی.
 

در این میان سطوری شکسته، در این چند سطر شرح شکایت دیوان پلید 
 آید. دیوان به انتقام اندیشیدند و تیاماتبر علیه خدایان روشنایی می تیاماتبه 

عهد بستند که به دشمنی با آفرینش  تیاماتپذیرفت. برخی دیوان در ح ور 
 و خدایان برخیزند.

 
 نبرد شدند. در تیاماتیاری  بهآنان در هیئتی گرد آمدند و 

 د.اندیشیدنمی کاریآرام به پلیدخشم بسیاری با آنان بود. شب و روز بی
 از سر خشم فریاد برآوردند و نبرد آغازیدند.
 ها پیچید.نی در گوشجنگی سخت شروع کردند. صدای پلید دشم

 (تیاماتنامی دیگر از )6«کهودور -مو -اوم» پرداز همه چیز بود،نقشه
 ناپذیر در میدان ظاهر شد. مارهایی بزرگ زاده شدند.سالحی شکست

 رحم بود.شان تیز و بیهاناکه دند
 همه تنشان به جای خون سرشار از زهر بود.

 نمودند.انگیز دیوان مارها را در هیئتی هراس
 آنان را به آتش و نور آراستند، آنان را به صورت خدایان نمودند.
 چنان که هر کس در آنان نگریست در دهشت و هراس فرو شد.

                                                                                                    
1. Ummu- Khudur 
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ند. هیچ انسانی را یارای آوردمیشدند و هجوم می چنان که چون بلند
 ایستادگی در برابرشان نبود.

شیر بزرگ را، سگ خشمناک  ،را موهاالک، مار درخشان و الهه زنگی مار
انسان را، اژدهای  -انسان را برف و بوران شدید را، ماهی -گرد باد را، عقرب

 را ظاهر نمود. دارشاخ
 رحم در میان آورد.ناپذیر و بیسالح شکست

 مانند.رحمانه بود و بیبی تیاماتاوامر 
 او چنین ده هزار دیو آفرید.

 در میان خدایان، پسر بزرگش، آنکه یارانش را گرد آورد، تیامات
 تر از ایشان آفرید.را باال برد. او را بزرگ کینگو یعنی

 امیر سپاهیان رزمگاهش، سردسته یارانش،
 با هر نوع سالح، هاانسانجنگ جوی همیشه نبرد با 
 سر دسته نیزه افکنان رزمگاه،

 او بود. او بر سر مجلس بنشست.
تو را افسونی خواندم. تو را در میان همه خدایان ستودم و » :تاو را گف

 تقدیس نمودم.
 نیروی همه خدایان را در دست تو نهادم.

 واال باش، تو تنها بلند مرتبه منی.
 «خدایان آنو تو را بزرگ دارند.

 لوح سرنوشت را به او بخشید. لوح را بر سینه او گسترد.
 «ت برآمد در عمل بنماید.لبهر سخن از اوامر تو به انجام رسد، » :پس گفت
 را تسخیر کرد. هاآسمانمقام شد و بلند کهآنگاه کینگو

 خدایانش را تعیین نمود. -طالع پسر
 دهان گشایید تا خدای آتش از هیبت شما خاموش شود.» :او گفت

 «روز نبردها لرزه بر اندامش افتد.نیرومندترین پی
 (6گون آلتایشمس الدین  -تاریخ خاور نزدیک)
 

                                                                                                    
1. Şemsttin Günaltay 



 111 

 کوماربی -2

 6«. گوتربکپه»ظاهر شد و به دست  اتیی هااین داستان از بررسی کتیبه
یی از ها. بخشکردترکی آن را ارائه  یترجمه 0«سدات آلپ»نوشته شد و 

 :خوانیممیرا در زیر  کوماربیافسانه 
 

 :یآسمانپادشاهی  -* داستان یکم

 بود. او بر تخت شاهی بنشست. آسمانسلطان  9«آاللو»]روزگاری 
نظیر در برابرش برخاست، بر پاهایش سر فرود آورد خدای نیرومند و بی آنو
 ی مقدس به دست او بخشید.هاآبو شر
نبرد با آاللو برخاست.  به آنوحکومت کرد. سال نهم  آسماننه سال بر  آاللو
ر د را به جهان تاریک زیرین کشاند. آاللو او آنومغلوب شد و گریخت.  آاللو
مند نیرو کوماربی و ،هم بر تخت شاهی بنشست آنوی تاریکی فرو شد. هاخاک

او را شراب و غذا بخشید. در برابر پاهایش سر فرود آورد و ساغرهای شراب 
 برای نوشیدنش اعطاء کرد.[

 
 .شودمیآغاز  کوماربیو  آنوزین پس مجادله 

 
برخاست.  کوماربیجنگ به  آنوبود. سال نهم  آسمانطان سل آنونه سال 
ن تاب سخنا او نشسته بود. آاللوکه بر جای  آنونیز نبرد کرد با  کوماربی
 وآنکرد و گریخت.  رها خویشتن را کوماربیاز دست  آنورا نداشت.  کوماربی

از عقب او هجوم آورد، از پاهایش گرفت  کوماربیپرواز کرد.  آسمانپرنده وار بر 
 به زیر کشاند. آسمانو او را از 
ه همه ب آنو یمردرا به دندان گرفت و بلعید. نیروی  آنومردانگی  کوماربی

 شادمان آنواش را بلعید، نیروی مردی کوماربیجاری شد. چون  کوماربیدرون 
 کاشتم و نخستین .. در درونت تخمی.تو مردانگی مرا بلعیدی!» :گفتشد! و 

خدا را آبستن شدی.  سوم 0«تاشمی شو»بار تو را آبستن خدایی عظیم کردم. 

                                                                                                    
1. H.Güterbock 
2. Sedat alp 

3. Alalu 
4. Taşmişu 
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تخم سه خدای دهشتناک را در درونت نهادم. در پایان باز آیی و سر به 
 «کوبی! هاکوهی صخره
 شد و باز نیامد. آسمانچنین گفت و بر  آنو

چون این سخن بشنود، آنچه بلعیده بود باال آورد و بر زمین ریخت.  کوماربی
 زمین آبستن شد و سه خدای زایید. پس
 

 -و خداها اتی، خدای رود دجله 6«آران زاه»این خدایان، خدای توفان و 
 بودند.تاشمی شو 

 
 شده است، سطور بعدی پیداکامل یی شکسته و ناهاکتیبه ازاین افسانه 
 رسد.می سته به نظرناقص و ناپیو

 
رسد. او به نبرد خدای می آسمانالما زمانی به پادشاهی  -در این میان خدا

 .شودمی، اما در انجام خدای توفان بر او غالب خیزدبرمیتوفان 
 

 وآنخطاب به  کوماربیپسر . پس فرزند آیدمیدر ادامه سطوری شکسته 
 :گویدمیچنین 
او هفت بار  پدر خدایان، در حال نرینگی مرا زایید، مرا پروراند. کوماربی»

ی تاریک فرو برد و من رنج خاک را هفت بار بر خود هموار هامرا در خاک
را هفت بار بر خود  آسمانباال برد و من رنج  آسماننمودم. او هفت بار مرا بر 

 رنج من هفت بارها و رودها فرستاد و وههموار نمودم. او هفت بار مرا بر ک
 سیاه مرا زایید. خاک و رودها را بر خود هموار کردم. هاکوه

و تعقل او، نیروی  بخشیدند... در من است، دالوری نارا 0«نارا»مرا عقل 
 «در من است... آنومردانگی 

 .دوباره چند سطر شکسته و نقصان متن
 .داستانی چنین دارد کوماربیپسر  اولیکومی

 
 

                                                                                                    
1. Aranzah 2. Nara 
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 :ولیکومیا -* داستان دوم

 :آیدمیچنین  کوماربیداستان  از، بخشی اولیکومیداستان زین پس 
 عهد بست کوماربیخدای توفان را نقشه شومی در سر پروراند.  ،کوماربی]

فرزندی بیافریند که به نبرد با او خیزد. در شهر آشنا گام نهاد. پس قاصد 
 را پدر خدایان کوماربیبه دستوری در دریا شد. او  6«ایمپالوری»، کوماربی

 خواند و خطاب به دریا سخن گفت.
روی  چه از این سخنان بازگو. کوماربیبرو و به پیش » :دریا چنین پاسخ داد

ام به خود لرزید و کودکانم را هراس ؟( از او خانهشد )به خانه من با خشم وارد 
ه آماد شاخه سدر برای سوختن از پیش کوماربینکه از برای آدر گرفت. حال 

 «ام باز آید...ال باش تا به خانهبود، غذاها پخته بود، آوازه خوانان آمده بودند، ح
 به خانه دریا شد... برخاست و با ایمپالوری کوماربی :دریا چون چنین گفت

تختی حاضر آورند. به پیش او  کوماربیبرای جلوس » :دریا چنین گفت
 ..«ند... اطعمه و اشربه بیاوردند.سفره گستران

. اول بار نوشیدند، دوم بار آشپزان غذاها آوردند. ساقیان شراب و آبجو دادند
ار بدند، سوم بار نوشیدند، چهارم بار نوشیدند، پنجم بار نوشیدند، ششم نوشی

 نوشیندند، هفتم بار نوشیدند.

ای وزیر من! سخنانی برای  :را چنین گفت 0«شاموموکی»وزیرش  کوماربی
را  هاآبپا کن و برو را بهها تو دارم. مرا گوش کن، عصا را به دست گیر، کفش

 خبر ده از کودکی که خواهم زایید!

را شادی در گرفت...  گانالههدند... رسانیاریو زنان برای زایش نوزاد ها سنگ
ن به من بخشیدند... نامش چه نهم؟ این کودک را خدایا :گفت پسری زاده شد...

اما ؛ را نابود سازد، خدای توفان را بکوبد 9«کومیا»شهر شود...  آسماناو بر 
 ...را «تاشمی شو» -خدا

 :گفت 0«گولش، ماه» گانالههپس خطاب به 
ای آنکه کودکم بخشیدی! او را همه کس از جان پشتیبان باشند و این 
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 .نهادم آنان باشد. نام کودک را اولیکومیی هدیه
را  شما :شیررا برو و بگونزد خدایان ایر :را گفت ایمپالوری ،کوماربیپس 
 خواند. بگو که با شتاب آیند...می فرا کوماربی

این کودک را بر گیرید و او را هدیه  :آنان را گفت کوماربی .آمدندها ایراشیررا
و او را بر شتاب کنید و او را به خاک تاریک آشنا سازید و در این کار  دهید

 اوپل لوری بنهید.شانه راست 
 و زمین بر او ایستادند. آسماندیوی عظیم است که  لوری اوپل

 0«گان»قد افرازد. به یک ماه یک  6«آرشین»به یک روز یک  :پس گفت
 دراز شود.

آغوش او بر گرفتند. کودک  بشنودند، کودک را از کوماربیسخن ها یراشیرراا
 ...هاآسمانای بر سینه فشردند. او را رفعت بخشیدند تا جامه را چون

چون چشم گشود، نوزاد را بدید. تن نوزاد از  انلیلادند... هنب انلیلبر زانوان 
این  :ها را چنین گفتارشیر، ایرانلیل ساخته شده بود. 9«دیوریت»سنگ 

 است؟ او از کدام خدای برتر است؟ گانالههکودک کیست؟ آیا او پرورده 
 باوپل لوریراست  یش پایان یافت، کودک را بر شانههاچون سخن انلیل
 نهادند.

قد برافراشت. به یک ماه یک  یک آرشین یکودک آغاز به رشد کرد. روز
 تر شد.بلند« گان»

چون پانزده روز بگذشت تن سنگی او در دریا بسیار افراشته بود. آنچنان که 
 بود. هاآسمانرسید. باالی او تا می پوششی تا کمرگاه اوچون دریا 

 شد.می این نوزاد برای نبرد با خدای توفان پرورش داده
 :به زیر نگریست. او را بدید و چنین گفت آسمانی خدای خورشید از روازاین

 هیچ کس آگاه نیست... )؟(خدایان  .. از.خدای چابک این دریا کیست؟ تنش
 او را از شور... .انی نهادخدای خورشید در دریا شد و بر دست و پیش

از کتیبه شکسته و ناخواناست به این سبب ادامه متن  چند زین پس سطری
 رسد.می ناپیوسته به نظر
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خدای توفان به خدای خورشید در پیش خدای توفان ح ور یافت. 
 »...« :چنین گفت شوتاشمی -فرمانبردارش خدا

او بر تخت ایشان جلوس نکرد. به  .در این میان خدای خورشید به نزدیک آمد
 عجیب الخلقه بود. ایآفریدهآلود از رؤیت اطعمه و اشربه ایشان دست نزد. او غم

کدامین » :خدای توفان چون خدای خورشید را غمناک یافت، چنین گفت
؟ آرا غذا آورد که لب نزدیزیبا بنهاد که ننشستی؟ کدامین سفرهت ناخغالم ت

 «آورد که ننوشیدی؟ کدامین ساقی شراب تلخ
 

 .آیدمیدر ادامه دوباره چند سطر شکسته 
ت در دست ایشتار آنجا بود، به تندی برخاستند. دس]خواهر خدای توفان 
گ از سن ایآفریدهرسیدند. چون نگریستند، هاززی هم بیرون شدند. به کوه 

باال آمده بود. خدای توفان هراسید و گریست. قطرات اشک  آسماندیدند که تا 
 داد.[می او را نوازش ایشتاربارید. می چون باران از دو چشمش

 ش تاشمیپسرش را دستور داده بود با خدای توفان و فرمانبردار کوماربی
 نبرد کند. شو

اشک از دو چشمش چون رودها جاری شدند.  .]خدای توفان بر زمین نشست
 :را گفت ارایشت
کدامین کس او را بار دیگر در نبرد خواهد دید؟ کدامین کس بار دیگر رزم »

 «خواهد کرد؟...
 «...» :پاسخ گفت ایشتار

 کند.می خدای توفان با هیئت سنگی شروع به نبرد
آمد و همه شهر را در تاریکی  کومیاشهر ]تا اینکه کودک سنگی تا دروازه 

 غمناک بود. خدای فرمانبر تاکیتی هپاتاش فرو برد. همسر خدای توفان یهسا
 گردد...می برد و بازکاری از پیش نمی اما تاکیتی؛ کندمی را خبر

را خدای توفان  . هپاترودمیبه امر خدای توفان از برجی باال  تاشمی شو
اله ا ناش را نادیده گیرد بیآسمانزمانی کوتاه حاکمیت  شودمیکه ناگزیر 
 دهد.می چنین خبر
. در این میان تاشمی هراسدش آسمان زاچون خبر یافت، از فرو افتادن  هپات
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 یاری طلبد... اِآکند از نیروی می خدای توفان را توصیه شو
که شانه  کند( نزد اوپل لوریمی او عزم)دهد. می را از حال خبر انلیلنخست  اِآ

یند. بمی را آسماناش تکیه گاه بود برود. در آنجا سنگ باال آمده بود تا سنگی
 انلیلاز و زمین را  آسمانجدایی ی اندیشد.( تیشهمی یاری خدای توفان را)

د. او کنمی جدا کوبد و از شانه اوپل لوریمی گیرد، هیئت سنگی را به زیر پامی
 نیروی هیئت سنگی را در کند و چنین برای خدای هراسناک توفانمی جادو
فرستد. او از شکستن می را به قاصدی نزد خدایان شوشکند... پس اِآ، تاشمیمی

 دهد...می هیبت سنگی و نبرد دوباره خدای توفان با دیو سنگی خبر
و حاکمیت  شودمیچیره  در پایان خدای توفان بر هیئت مخوف سنگی

 گیرد.می اش را بازدوباره
 
 3«آلپ قارا قوش»و  2«اروشتوک» ،1«دهخاقان کِرِ» -3

 ،آلتایمردم  هایافسانه، از 0«کوغوتی»قسمت مهمی از داستان  خاقان کِرِده
 :شودمیوار چنین حکایت گزیده

 ایهپرند خاقان کرده اسب سیاهاقان کرده کرکسی است با خقهرمان داستان 
خان »ی گله هااسبگویند پدر شوهرش طلب خود را از  ،است عظیم و دالور

 !گیردمی دزدانه« اسب سیاه
. او ماهها و رودمی ی جوان به نبرد با خاقان کردههااسببرای بازگیری 

مقام  آنجا رسد.می آلتایهای کوه ینوردد. سرانجام بر سر قلهمی ها رهسال
بر سرش  ؛ وای بودو زمین بود. آنجا درخت تنومند و نقره آسماناتصال 
 ی بریدههابا نفسها یکی از جوجه .اشبا دو جوجه کردهن اقی خاآشیانه
مرا امروز اژدرهایی هفت سر خواهد بلعید! اما جوجه  :گفتمی گریست ومی
 ا فردا یک روز بیشتر خواهم زیست!من ت :گفتمی خندید ومی دوم

 ترحمها آمده بود، به حال جوجه که برای جنگ با خاقان کرده 0«قارا باتیر»
کند و می و او را نابود رودمیاو به جنگ اژدهای هفت سر دریایی کند. می

                                                                                                    
1. Kaan kerde 
2. Eröştök 
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 بخشد.می را نجات نوزادان خاقان کرده
ای بر را از چگونگی بازگشت مادرشان و اینکه هر بیگانه قارا باتیر ،نوزادان

سازند. زمانی بعد توفان و گردباد آغاز می آشیانه بیند، خواهد بلعید، آگاه
را سالم ها گردد. آشیان و جوجهمی باز بارد... خاقان کردهمی و باران شودمی

 ا باتیرقارها کشی ادان از نجات بخشی و اژد. نوزشودمییافته، شادمان 
 را دست دوستی قارا باتیر دهند. خاقان کردهمی گویند و او را نشانمی
 گرداند.می ی جوان ربوده شده را بازهااسب فشرد. خاقان کردهمی
او  خاقان کرده ، امّاشودمیدر راه بازگشت به دست حریفان کشته  ا باتیرقار

 کند.می بخشد و زندهمی را آب حیات
 
داستان  0«کارتاگامرگن»ساگای و ی مردم هانااز داست 6«آلتون بیرکان»

 دارند. م امینی شبیه به داستان خاقان کرده ،9«کاچ»مردم 
 

نین وار چنیز گزیده قیرقیزمردم  اروشتوکآلپ قارا قوش قسمتی از داستان 
 :شودمیحکایت 

ش بود، به کوه ازگشت به سرزمینچون از سفری در راه ب قهرمان ارشتوک
و بر او آشیان آلپ  هاآسمانرسد. در آنجا درخت چناری بود، بلند تا می قاف

ز از هراس اژدهایی که در حال باال آمدن اها جوجه .اشبا دو جوجه قارا قوش
اژدرها دشمن کند. می اژدرها را نابود گریستند. پس اروشتوکمی درخت بود،

خواست، اژدها هر سال نوزادان آلپ می بود و نابودی نسل او را آلپ قارا قوش
او  !نمودها اژدها را پاره کرد و خوراک جوجه اما اروشتوک ،بلعیدمی را قوش

 و آلپ قوش به آشیان گردباد آغازیدسخن گفت. زمانی بعد توفان و ها با جوجه
 را نیکی نمود. بازگشت و اروشتوک

 
 هت بسیاری با داستان خاقان کردهپیداست این داستان نیز شبا چنانچه

 (از تحقیقات پروفسور عبدالقادر اینان)دارد. 
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 :آسنا -توکیو -4

چنین  ایافسانهاست،  که در معنی گرگ ماده ، آسناهاتوکیوجد بزرگ  
 :دارد

به سواحل دریای ، نامندمی چینیان چنانچه 6«ییها -سی»ها توکیو]پدران 
تا اینکه حاکمی همسایه به سرزمین ایشان تجاوز نمود.  ،غرب سکونت داشتند

تا  عام نمود،قتلحاکم متجاوز زن و پیر و کودک و هر چه پیش روی دید. 
هم  اای این کودک رآنکه از این قوم تنها پسری ده ساله باقی ماند. دست و پ

بریدند و او را در باتالق انداختند. کودک از گرسنگی و خونریزی به حال مرگ 
گوشت انداخت. گرگ ماده هر  ایپارهافتاد. پس گرگی ماده ظاهر شد و او را 

های کودک بهبود یافت و . زمانی بگذشت زخمکردمیروز او را چنین تغذیه 
 او آبستن شد. او به بلوغ رسید. پس گرگ ماده از

زمانی چنین بگذشت و حاکم خونریز را خبر رسید که کودک زنده است. به 
رسیدند به کنار کودک گرگی ماده  ، چونجستجوی کودک و کشتن او فرستاد

یافتند. آنان خواستند گرگ و کودک، هر دو را به قتل رسانند، اما خدایی 
از دریای غرب به  مراقب ایشان بود، پس گرگ کودک را به دندان گرفت و

برد. به  0«چانگ -کا او» یکینزدسمت شرق رفت. کودک را به غار کوهی در 
ور محص بلند یهاصخرهپشت غار دشتی حاصلخیز و زیبا بود، اطراف دشت با 

 شده بود. گرگ ماده به آن سرزمین از کودکی دست و پا بریده ده فرزند زایید.
از غار بیرون شده هر کدام دختری از  ،کودکان چون به جوانسالی رسیدند

قبیله همسایه ربودند، پس دختران را به غار بیاوردند و با ایشان زناشویی 
 کردند.
-آهین»ت رسیدند. از ایشان رپدید آمد و گرگ زادگان به کث هانسلآنگاه 

 -کینز غار بیرون برد. چون به کوههای نان را اآبه سرکردگی درآمد و  9«شه
 هاکوهای از این در آمیختند و چون قله 0«جن -جو»با تاتارهای  شان رسیدند

نامیدند. سرگرگ نیز نماد  توکیوبود، خویش را در این معنی  تاکیا در شکل
 [!که اصلشان از گرگ بود شد، ق این ملتبیر
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 :کندمی مورخی چینی نیز این داستان را چنین بیان

 -چی -ای»برادر بود. از ایشان را شانزده  پو -کاپانگ]خان بزرگ این قوم 
 رسید و همه زاده گرگ بود. زمانی بگذشت و حاکمیت ایشان به سر 6«تو -سه

راند می باقی ماند که بر باد و باران حکم تو -سه -چی -ایرا مرگ بربود. تنها 
دو دختر از پریان تابستان و زمستان در همسری او بودند. یکی از همسران 

ری درآمد، دیگ« قویی پرنده»یکی از فرزندان به هیئت  صاحب چهار فرزند شد.
را بر پا کرد و سومی حاکمیتی دیگر به سواحل رود  0«کو -کی»حاکمیت 

 .9«چه -چو»
 -تسین»او به کوه  .بود، از همه کوچکتر 0«لوشه -تو -نو»چهارمین برادر 

د بو« پو-کاپانگ»که منزلگاه یکی از طوایف بزرگ پدرش  0«سی -چه -سه
کوه رسید مردمان را از فرط سرما قریب به موت یافت. پس  هفت. چون ببر

گرسنگی آتش افروخت و ایشان را گرمای حیات بخشید، طعام آورد و از 
محبوب مردمان کوهی شد. مردمان  لوشه -تو -نورهایشان کرد. چنین شد که 
 نامیدند. توکیواو را رئیس قبیله کردند و 

 ده همسر اختیار کرد. فرزندان ایشان نام از پدر گرفتند و در این میان توکیو
 را شکل بخشید. توکیوبا فرزندانش تبار  زنی از زادگان گرگ ماده

را مرگ در رسید، پسرانش به جهت انتخاب جانشین  لوشه -تو -اما چون نو
بر  همه تر ازپدر، به زیر درختی گرد آمدند. تصمیم بر آن شد که هر کدام باال

 اباالتر از همه جهید و ب د، انتخاب شود. کوچکترین ایشان آسنایهجدرخت 
 نام نهادند.[ 1«شه -آهین»رأی برادران برگزیده شد. پس او را 
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 (ده اویغور) 1«اؤن اویغور» -(نه اوغوز)دوکوز اوغوز  -9

 :کودکانی زاده درخت -

دختر زیبا روی بود. او  و او را دو ها]خاقانی بود جد بزرگ دوکوز اوغوز
برجی بلند برافراشت، دخترانش  دانست. پسمی دخترانش را سزاوار خدایان

جدا نمود و ایشان را تا باالی برج برد و به التماس، خدایش را  هارا از انسان
 بخواند.

ت گرگی خاکستری رنگ ظاهر شد و به همسری ئیپس خداوند در ه
ایشان  شد. نه اوغوز و ده اویغور صاجب دخترانش در آمد. خدای از دختران،

 0«کومالنچو»با گذشت زمان بسیار شدند. نسل این نه پسر همه در سرزمین 
 9«توغال»هولین و از آن کوه دو رود یدند و در آنجا کوهی بود به نام مسکن گز

دو درخت افراشته بود.  دو رود نیز النهرینبینجاری بودند. در 0«سلنکا»و 
 آسمانناگاه به شبی خاص نوری از  .و دیگری درخت کاج نیکی درخت قای

ر اش ببر درختان فرود آمد. یکی از درختان آبستن شد و با گذشت روزها تنه
آمد. پس از نه ماه و ده روز دری از درخت آبستن گشوده شد و در او پنج 

 !ن ظاهر شدنداای در دهی نقرههانوزاد با پستانک
 مصور بود. اینقره ایگرداگرد درختان دایره

 کان نه اوغوزشد. پس کودکان را ترمی نوای موسیقی از درختان ساطع
گاو نر تبتی ) 0«قوتور تکین» (،شاهین مانند)سونقور تکین پروردند. نامشان 

و  (قوچ مانند)  6«اور تکین» (،زنجنگاور شاخ)  1«توکاک تکین» (،مانند
از پدر و مادر  ،الگی رسیدندنهادند. کودکان چون به پانزده س 3بوغوتکین
ابید! دری» :مردم ایشان را نزد دو درخت مقدس بردند و گفتند .یدندخویش پرس

کودکان درختان را تعظیم نمودند و  پس «یکی پدر و دیگری مادرتان باشد!
پدر و مادر محبوب خواندند و در آغوش گرفتند. پس درختان مقدس هم لب 

 به سخن گشودند و در حق فرزندانشان دعای خیر نمودند.

                                                                                                    
1. On Uyğur 
2. Kumlanço 
3. Toğla 
4. Selenka  

5. Kutur Təkin 
6. Tukak Tekin 
7. Or Tekin 
8. Buğu Tekin 
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را به خاقانی برگزیدند،  بوغوتکینمردم  ،روزها چنین بگذشت و در انجام
هر قوم و شمار چادرهاشان  بود و زبان بینیروشنچرا که او صاحب معرفت و 

خبر  هاسرزمینسه کالغ داشت که او را از همه  بوغوتکیندانست. می را
 گفتند.می شد سخنمی ند و از زاد و ولد و مرگ و میر هر چه واقعآوردمی

فید عصایی سبه رؤیا، پیری دید سپید پوش با  بوغوتکیندر شبی خاص 
 :فتگمی داد ومی سته نشانبه شکل پ رنگ در دست، این پیر سنگ یشمی
 ند!وبر چهار طرف عالم حاکم ش ،ترکان چون این سنگ در دست گیرند

 
 :آسمانو دختر  بوغوتکین* 

ده شد ای گشوناگاه پنجره که بر بستر خواب بود بوغوتکینشبی خاص به ]
 پساو را رؤیا انگاشت.  بوغوتکینی وارد شد. آسمانو از او دختری زیباروی و 

دختر زیباروی برای بیداری او  !چشم بر هم نهاد و خویش را در خواب نمود
نومید دوباره از راه پنجره  پس !در خواب بود بوغوتکینبسیار تالش کرد، اما 

شب بعد دختر زیباروی دوباره بیآمد و این بار نیز بوغوتکین خویش  بازگشت.
 را در خواب نمود، دختر هم نومید از بیداری بازگشت.

از وزیرش دانست، می مدن دوباره دختر را محتملآچون  بوغوتکینسحرگاه 
هراس از او نشاید! بلکه خبری خیر و مسرت بخش » :چاره خواست. وزیر گفت

و ح ور او از برای دانایی شما مبارک است! فردا شب چون باز آید،  در اوست
 «بیدار باشید، آن زمان سبب فرودش را دریابید!

رفت  به استقبال ار دختر زیباروی درآمد. این بار بوغوتکینب شب سوم دیگر
 ایالههن گفته وزیرش دختر زیباروی ناو او را حرمت نهاد. او دانست که چ

 !وارد شده بود که از برای نزول دینی نو بر بوغوتکین ایالههی. آسماناست 
رد، در ک چنین بوغوتکین «به دنبال من گام بردار!» :را گفت الهه، بوغوتکین

را از معارف ژرف  رسیدند. الهه بوغوتکین (ید/ کوه نورکوه سپ)آق داغ راه به 
 و ناپیدای دین نو گفت و او دریافت.

ی دیگری هم چنین پیش آمد و نزول وحی بر دوام هاپس از آن شب، شب
و اسرار دین نو  هانااو بنی و شدمی رهنمون آق داغبه را  بوغوتکینبود و الهه 
 آموخت.می را چنین
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و زمین، آنچه  آسماناز علوم » :گفتمی شب آخر، الهه وداع گویان، چنین
عالم را آغاز  یبود، آموختی! دیگر مرا نخواهی یافت! سحرگاه فتح چهار گوشه

نین حقایق را بر جهان ورزی آموختم. شما نیز چکنید! شما را عدالت
 «بگسترانید!

برادران را فرا خواند و هر کدام را سر دسته سپاهی  بوغوتکینچون صبح شد 
رد گ خود نیز سپاهی عظیم بوغوتکینکرد و به فتح چهار گوشه عالم فرستاد. 

 [ین نهاد. ایشان همه در این راه به فتح و ظفر دست یازیدند.آورد و روسوی چ
 
 داستان کوچ -0

ان از نوادگ (یولون شاهزاده) 6«یولون تکین»، بوغوتکیناز سی نسل پس 
 بر چین حکم 0«تانگ» یدر آن زمان سالسه .ایشان بر تخت شاهی بنشست

 راند.می
ین، ی حاکم چروازاینچینیان از عظمت امپراطوری ترکان در هراس بودند، 

، پسر خاقان (شاهزاده گالی) گالی تکینرا برای ازدواج با  کیولیندخترش 
تورک فرستاد. در راه سفیر چینی راز قدرت و عظمت ترکان را در صخره بزرگ 

دانست.  (کوه خداوند) 0«تانری داغی»از کوه  (مقدس یصخره) 9«قوتلو قایا»
 سلطان من شما را ارزشمندترین» :را گفت یولون تکین پسای اندیشید، حیله
ای باشد که شما نیز او را هدیهکه دختر خود بود فرستاد. نیک  اشدارایی
باشد! این صخره، نزد  نید، در نظر ما تحفه مقبول صخره قوتلو قایافراهم ک

 «ن هدیه سلطان مرا نیک قبول افتد!که قیمتی ندارد! اما ای شما
س مکان مقد دانست که قوتلو قایاام حیله افتاد. او نمیبه د یولون تکین

چگونه » :صخره پیشکش شد. پرسید سپ !ترکان از سی نسل پیش بوده است
سفیر چینی به اطراف صخره، هیزم  «به آسانی!» :سفیر گفت «حملش کنید؟!

سرکه ریخت و آتش زد. پس صخره مقدس متالشی  هاآنبسیار گرد آورد، بر 
 ای به چین فرستاد.سنگ را با دقت جمع کرد و در ارابه هایپارهشد. سفیر 

                                                                                                    
1. Yulun Tekin 
2. Tang 

3. kutlu kaya 
4. Tanrı dağı 
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در آوردند. هدیه  سنگ را به صورت ایهپارهجادوگران و سحربازان چین 
 ن سنگآای از ای از جهان فرستاده شد. هر سرزمین که تکههر تکه به گوشه

اما در این سوی، پس از هفت روز یولون ؛ یافت، فراوانی و برکت در خود دید
ید. به خاقانی رس بوغوتکینان یکی دیگر از نوادگ پسرا مرگ بربود  تکین

به ا هاز او برکت از سرزمین ترکان رخت بربست، همه سرسبزیدریغا که پس 
دگرگون شد. همه پرندگان،  آسمانزردی گراییدند، رودها خشکیدند و رنگ 

 هاانسانهمه  «کوچ! کوچ! کوچ!» :چارپایان و نوزادان گاهواره فریاد برآوردند که
 گرفتار بیماری بودند و مرگ دهان گشوده بود.

بود. مردمان دانستند که آب و خاک  هاآسمانبر  «کوچ کنیم!»فریاد 
سرزمین از ایشان روی برگردانده، چادرها بستند، لوازم و اشیاء جمع کردند، 

 اموشخ «کوچ!»نهادند و کوچ آغازید. شبانگاه فریاد  هانابر پشت حیو کودکان
 6«تورفان»تا اینکه ترکان به سرزمین  شدمی شد و سحرگاه دوباره آغازمی

ن ساک . ترکان مهاجر در سرزمین تورفاندیگر نیامد «کوچ!»رسیدند. فریاد 
 بنا نهادند. (پنج ماهی) 0«بش بالیک»شدند و شهری به نام 

 
 کنارگنه -7

ها شدند. همه مغلوب تاتارها ]آمده است که در نبردی عظیم گؤگ تورک
 .نده ماندندز اوغوزو  کیان ،کشته شد و تنها دو پسر ایلهان سپاهیان ایشان

 .ددنمآرا بر اسب نهادند و بر اردوگاه پیشین در  ده روز پس از نبرد، کودکان
 ند، آنچه داشتند گرد آوردند.فی شتر، اسب، گاو نر و گوسهاگله

و  چون در اردوگاه بمانیم دشمن ما را خواهد یافت» :یکی از برادران گفت
تر آن به پسدشمنان باشیم.  هاگر به زمینی دیگر رویم به هر جانب در نظرگا

 «وییم که کس را به آن راهی نباشد.پناهگاهی ج هاکوهباشد که در میان 
نهادند. در راه  هاکوهشان رو سوی هابرادران چنین عهد بستند و با گله

بگذشتند و در انجام  هاکوهاو را دنبال کردند. از  ،گوزنی ماده ظاهر شد
 سرزمینی مسطح پیش روی دیدند.

                                                                                                    
1. Turfan 2. Beş Balık 
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آمدند، چمنزاری فراخ بر  ترپیشن زمین سبز را یک ره بیش نبود. چون آ
یی بسیار، جویبارانی پرآب، درختان میوه و هاشان گسترد. چشمههادیده
یی از حیوانات در او بود. برادران دلشاد، خدای را شکر گزاردند و در هاگله

م کردند و از پشچمنزار سکونت گزیدند. در زمستان از گوشت حیوانات تغذیه 
 نوشیدند.ها آنان پوشیدند و در تابستان از شیر گله

 پسران بیش از نوغوز شمار را کیان .منزار بودندسال ساکن چ ارصدچه ناآن
و قسمتی دیگر  0«نوغوزلر»قسمتی و پسران نوغوز  6«کیات» بود. پسرانش

 شدند.می خوانده 9«دورلگن»
شاوره به مپس  سبز نگنجیدند. ایشان در کثرت شدند و دیگر به سرزمین

 ،کنبیرون از سرزمین ما، ارگنه ،ایمشنیده پدرانمان» :هبنشستدند ک
گاه پدرانمان بود، زین پس یی که منزلهاست زیبا و فراخ. زمینییهازمین

جوییم و از راه  پس .نشاید هاکوههراس شایسته نیست و خزیدن در شکاف 
 «این زمین بیرون شویم.

چون راه خروج جستند، نیافتند. آهنگری  اما سخنان مقبول عام افتاد.این 
من راهی دانم که از میان معدن » :نام، چنین گفت 0«بورته چینه»در میانشان، 

چون در  «ن را آب کنیم گذرگاه نمایان شود.معدن آهن باشد، اگر سنگ آه
 سخن آهنگر را راست یافتند. ،تجسس برآمدند

گرگ ماده  .رگی ماده ظاهر شد. در عقب او رفتنددر روایتی دیگر، روزی گ
سنگ آهن از شکافی بیرون شد. چون شکاف کاویدند، در اطرافش معدنی از 

ا ههمه اندوخته پسبا رهنمایی بورته چینه، هیزم و زغال اندوختند. یافتند. 
به نزدیک معدن سنگ آهن  ،بیاوردند. ردیفی هیزم با ردیفی زغال بر رویش

آتش زدند و در آتش ها جمع کردند. هفتاد دم آهنگری ساخته شد. هیزم
ی آهنی ذوب شد و در انجام راهی گشودند که شتری با هاسنگ پسدمیدند. 
 عبور کند. ست از آنتوانمیبارش 

                                                                                                    
1. Kiyat 
2. Noğüzler 

3. Dörülgen 
4. Burteçine 



 112 

 پسگویند روز نهم از ماه مارس سفر آغازیدند و آن روز را عید دانستند. 
ت و آنان برف نشان سر گرگ بر افراشت و به جنگ تاتارهابیرقی با  ینهبورته چ

 را مغلوب ساخت و چنین انتقام خویش بگرفتند.[
 
 قاآن اوغوز -8

او  .زاده شد، رخسارش آبی رنگ بود و دهانش چون آتش سرخ اوغوزچون 
د و ینخستین شیر از سینه مادر بنوش .را چشم و زلف و ابرو سیاه رنگ بود

در چهل روز پرورده  و طعام خواست. اوغوز قاآناز سینه او روی گرداند دیگر 
شد. او همه حال در گردش بود، پاهایش به نیروی گاو نر، اندامش چون گرگ 

 هایش پوشیده از پشم و موی بود.اش چون سینه خرس بود، پهلوسینه و
 های اسب یود و مرکب همراهش اسبی تنومند و اخته بود.نگهبان گله
به سرزمین ایشان،  .چنین بگذشت و او به جوانسالی رسیدها روزها و شب

یی عمیق بود و رودهایی پرآب و چارپایان و هااو دره در بود کهعظیم جنگلی 
 اژدها برای خوراک .کیانتنین اژدهایی بزرگ و موحش به نام همچ ،پرندگانی

بلعید. می را نیز هانانساساخت. او حتی می و طعام خود کردمیرا پاره  هااسب
عهد بست که دیو پلید را به قتل رساند. روزی دیگر نیزه، تیر و کمان،  اوغوز

به نبرد دیو برفت. در راه اسب  شمشیر و سپرش را حاضر نمود و سوار بر
ین و کار آمدش او را به تنه درختی بست و در رگوزنی شکار نمود، با کمر ز

را دیو برده بود. پس  چون باز آمد، صیدشسحرگاه با طلوع خورشید  راه شد.
به پشت درختی کمین کرد. دیگر بار چون دیو آمد، او را بدید. با  اوغوز
اش ضربتی بر سر دیو فرود با نیزه اوغوزحمله برد.  اوغوزهایش رو سوی شاخ

با شمشیر سر دیو ببرید. روز دیگر چون  اوغوزآورد و دیو را مرگ در رسید. 
ی دیو را طعام خود ساخته، کرکس را نیز هابازآمد، کرکسی دید که روده

 بکشت.
مشغول عبادت خداوند بود که به ناگاه هوا تیره و تار شد. نوری  اوغوزروزی 

که در میانش  تر از خورشید و ماهنوری روشن ،فرود آمد آسمانآبی رنگ از 
 روی نشسته بود. باالی سرش نشانی چون ستاره قطبیدختری زیبا

ست نشمی نمود که چون لبخند بر لبشمی درخشید. این دختر چنان زیبامی
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ش هم آسمانگریست می نمود و چونمی مآبی رنگ نیز از او متبس آسمان
 !گریان بود
، هااش دل بست روزها و شببه یک نظر دل در او باخت و به همسری اوغوز
سپری شد و از او سه فرزند حاصل آمد. این فرزندان خورشید، ماه و  چنین

 ستاره نام گرفتند.
و در میانش درختی ای دید در شکار بود که از دور دریاچه اوغوزروزی دیگر 

دختری چنان زیبا که هر  .، دختری زیبا روی بر نشستهو در کنار درخت
او را هم دل باخت و به همسری  اوغوز پس .کسش بدید، از خویش برفت

صاحب سه پسر شد. سه پسر آسمان،  اوغوزگذشت و ها گرفت. روزها و شب
را از  ارگاه بود، پدرش قاراخانککوه و دریا نام گرفتند. روزی که اوغوز در ش

 ان را گرد آورد و از حال پسربزرگ قاراخانپیوستن پسر به دینی نو خبر دادند. 
 اخانقارهمسر  .را قاصدانی برای یافتنش فرستادند هاسرزمینهمه  پسگفت، 
 :بزرگان طوایف را گفت اوغوزنگاه آرا از تصمیم پدرش باخبر کرد.  اوغوزپنهانی 

هر که با من است نزد  .پدرم لشکری گرد آورده و برای کشتن من برخاسته»
 خود با طوایف اوغوزعموزادگان  پس «با اوست در او بپیوندد. من آید و هر که
لشکریان پدر و پسر روی در روی هم ایستادند. سرانجام لشکر  .به او پیوستند

به شادی پیروزی  .به تیری در نبرد کشته قاراخانپیروز میدان شد و  اوغوز
همه  پس. ندو آیین ظفر برپا نمود ندو طوایف را گرد آورد مردمان همه اوغوز

آنگاه چهار  «خود بدانید!زین پس مرا سرکرده » :ح ار را امر کرد و گفت
هرکه در امر من » :را به اطاعت واداشت که حکامجانب را امیرانی فرستاد و 

 «باشد، صله گیرد و دوست در حساب آید، هر که روی گرداند دشمن نماید.
را مقبول ندانستند، ترک دیار گفته و در شرق به سرزمین  اوغوزگروهی دین 

« تاتار»قب ایشان سپاهی آراست، به زمین در ع اوغوزکوچیدند. ها «تاتار»
آن زمان به  داخل شد و ایشان را مغلوب ساخت و اموال به غنیمت برد. در

را هدایایی از طال و نقره و  اوغوزراند، او می حکم 6«آنآلتین قا»جانب راست 
بود با لشکریانی بسیار و  فرستاد به جانب چپ اوروم قاآن عقیق و زمرد

                                                                                                    
1. Altın kaan 



 111 

چهل  .سپاه آراست اوغوز پسسرباز زد.  اوغوزاو از اطالعت شهرهایی بزرگ. 
 رسید. (کوه یخ) 6«بوزداغ»روز تاخت تا به دامنه کوه 

فرود آمد. درون  اوغوزی آفتاب بر سپاه سحرگاه نوری خاص چون روشنا
روشنایی گرگی نرینه با پشم و یالی خاکستری رنگ ظاهر شد. گرگ 

تا به کنار  خاکستری خود را راهنما معرفی نمود. پس در عقب او به راه شدند
آب نهر  چنانچهرسیدند. به آن زمین نبردی خونین آغازید.  0«ایدیل موران»

گریخت. سرزمین  اوروم قاآندر انجام گرایید. میبه سرخی  هاانساناز خون 
 یاوروز ب را برادری بود به نام  روم قاآناوشد.  اوغوزو خزائن و مردمش از آن 

ارانگ ت»نفوذ، در میان زمینی امن و بی به و او را پسری بود که به سفارش پدر
پسر روی سوی شهر امن زمانی بعد ، بر سر کوهی عظیم پناه جست. 9«موران
سعادت ما در سعادت شماست. خدای این زمین را به » :ترا گف اوغوزبنهاد و 

 نام پسر ساکالپ پس «سر فرود آرم و خویش را فدا کنم. شما بخشید. تو را
 شد.

بگذشت. در آنجا خاقانی بزرگ نیز بود که « ایدیل»با سپاهیان از  اوغوز
 در آن «ایدیل چون سیل جاری شوم!ر ب» :به دنبال او هم برفت و گفت اوغوز

بود با درختانی بسیار. سپاه عظیم از درختان  0«اوشیوتنگ»زمین محلی به نام 
ن تو نیز خاقانی چو» :خندان گفت اوغوزبریدند و سوار بر آن از رود بگذشتند. 

حرکت ایشان ادامه یافت تا ناگاه دوباره  «خوانند! 0«قپچاق»من باش، تو را 
و خلق را بیاور! در  ان گام بردار!با سپاهی» :گرگ خاکستری ظاهر شد و گفت

 روبرو شدند. ایت باراکبرفتند و با سپاه  «ا خواهم بود!گاه شما رهنمپیش
ن زائن و خلقش ازآسرزمین و خ .و او کشته دمغلوب ش سپاه ایت باراک

د؛ اما اسب دالور رم کر یسوارقصد بر اسب نر محبوبش  خاناوغوزشد  اوغوز
اش از پنهان شد. در آنجا کوهی بلند بود و سر قلهها کرد و در صحرا از دیده

از نبود اسب محبوب،  اوغوزخواندند. می داغیو از آن او را بوز برف پوشیده
کوه یخی برفت. نه روز گذشت و  اردویش به فتح محزون بود که دالوری از
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همه تن دالور از برف پوشیده بود، از آن  .بیاورد اوغوزدالور بیامد و اسب  پس
 کرد. نوازش بسیاری از بخشید وها خواند و هدیه قارلوکاو را  وغوزا

ند ای دیددیگر بار لشکر آراست و در راه شد. چون زمانی برفتند، خانه اوغوز
 .درب خانه را کلیدی نبود .یش از نقره و آهن خالصهابامش از طال و پنجره

در این مکان » :او را گفت اوغوزخوانده شد.  6«تومور دوکاگال»از دانایان اردو 
پیرامون این ] 0«کاالچ»ب و به او لق «نزد اردو باز آ! پسبمان! در خانه بگشا و 

 مد.[ بخشید.آمطالبی خواهد  9«شو»نام و معنی آن در داستان 
نمایان شد و به  روزی دیگر دوباره گرگ خاکستری .ر در راه شدنددیگر با

 0«چورچیت»زاری سر سبز رسیدند که راهنمایی اردو رسید. این بار به کشت
و ها و گاوها، طالها و نقره هااسبشد و در آنجا مردمانی بودند با میخوانده 
برخاستند. با تیرها و شمشیرهایشان  اوغوزایشان به جنگ  .ی بسیارهاالماس

چورچیت »سر پیروز میدان شد و  اوغوزاما در انجام ؛ نبردی عظیم آغازیدند
غنائم بسیاری حاصل شد. چارپایان باربر در اردوی هم ببرید. از این نبرد « خان
پارماک لیق چوزوم »اندک بود، تدبیری اندیشیدند و از عقالی اردو  اوغوز
ساخت، غنائم در او انباشت و  ارابه عالم حسابگر نامی پیش آمد. او 0«بیلیک

 ساختند و غنائم خویشها وختند و ارابهچارپایان به او بست. دیگران نیز از او آم
 بخشید. 1«کانکلی»اد و به او لقب ترا پسند اف خاناوغوزبار کردند. 

 یهاسرزمینبه  .همچنان رهنما بود« گرگ خاکستری»سپاه به راه افتاد و 
ی بسیاری درگرفت و در هارسیدند. دیگر بار جنگ 3«شاکیم»و  6«تانگوت»

ای پنهان از سرزمین، کشوری نیز بود با ثروتی پیروز شد. در گوشه اوغوزانجام 
نی یاشد و در او چارپامی خوانده 3«باچاک»بسیار و هوایی گرم. این کشور 

زیستند و پرندگانی شکارگر، پوست مردمانش سیاه رنگ بود و می وحشی
شد و گریخت و  اوغوزمغلوب هم نام داشت. او  65«مازار»خاقانشان 

 سوار بر اسب شد و عزم وطن کرد. اوغوز پساش را رها کرد. نسرزمی
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که همه حال در کنار او بود و  پیری سالخورده و مجرب بود اوغوزدر اردوی 
 هم  0«اولوغ تورک»خواندند و گاه می 6«ایرکیل آتا»پیر را  .مشاورش

این  .ایخاص، به رؤیا کمانی زرین دید با سه تیر نقره نامیدند. پیر در شبیمی
 ایآن سه تیر نقره !نمود و از شرق تا غرب درازا داشتمی کمان بسیار عظیم

 هم به سمت شب )مغرب( در پرواز بودند.
 وزاوغ .را نصیحتی کرد اوغوزپیر چون از خواب برخاست، رؤیایش بازگفت و 

 دیگر کهن سال» :سحرگاه پسرانش را خواند و گفت نصیحت پیر بشنید و
ستاره به سمت شرق بروند  و ماه و به سر رسید. خورشیدشدم و خاقانی من 

 «، کوه و دریا به سمت غرب!آسمانو 
رپایان و چاپس از شکار  خورشید ماه و ستاره .پسران اطاعت پدر کردند

ن را کمان زری اوغوزپرندگان بسیار، کمانی زرین یافتند و نزد پدر بیاوردند. 
کمان زرین از آن » :گفت اوغوز د.سه قسمت نمود و هر کدام را به یکی بخشی

 9«بوزوک»نامتان  !پرواز دهید آسمان، تیرهاتان را بر نشما باشد! چون کما
ه صحرا ب ،برادران کوچکتر نیز پس از شکار چارپایان و پرندگان بسیار باشد!

را سه  ایتیر نقره این بار نیز اوغوزای یافتند و نزد پدر بیاوردند. تیری نقره
ما ش آنای ازتیر نقره» :به یکی بخشید. پس گفت او هر کدام رقسمت نمود 

 0«وچوکا»باشد! کمان سبب پرواز تیر باشد، شما نیز چون تیر باشید. نامتان 
 «باشد!
ر گوسفند قربانی شد. همه خوانده شدند. نهصد اسب و نه هزا بزرگان آنگاه

 و چنین جشن برپا شد.نمودند لبریز  یمیزقنود حوض از 
چهل روز و  .بنشستندها اوچوکو به سمت چپ ها ت راست بوزوکبه سم

اش را میان پسران تقسیم سرزمین اوغوز پسچهل شب شادی ادامه یافت. 
 چه بس .ای فرزندان من! عمری دراز زیستم و بسیار جنگیدم» :نمود و گفت
دشمنان از من  .پا پرواز کردمی تیزهااسبتیرها پراندام و با ها در جنگ

مودم در انجام همه را فدای خدای ن .گریستند و دوستان از من دلشاد شدند
 [«...و سرزمینم را به شما بخشیدم
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 1«خاقان شو» -5

قند گذشت و روسوی سرزمین ترکان مراسکندر کبیر(، از س) چون ذوالقرنین
، خاقان شوای درآمد که از آن خاقان در قلعه ،0«باال ساغون»نهاد، به نزدیک 

بود. رسم چنین بود که هر سحر به پیشگاه قصر شاهی  بزرگ ترکان، ساکا
خاقان شو را از ح ور  پسشد. می سیصد و شصت بار طبل و دهل نواخته

! ؟ به نبرد برخیزیم؟باشد چه نافرمان خاق» :خبر کردند و گفتند ذوالقرنین
ساحل رود  دانستند که خاقان خود بهو ایشان نمی «ت؟امر شاهی چیس

که او را از  گماشته معین کرده و چهل تن نگاهبان کمینگاهی 9«هوچانت»
پنهان از چشم درباریان و  دارانخبر دهند، چرا که کمین عبور ذوالقرنین

خاقان را و  .هیچ دل نگران نبود وخاقان شی روازاینند. مامور بودمشاوران 
شد. چون خاقان می حملای بود که در سفر و ح ر با همراهان حوضی نقره

 ،ندکردمینهادند و حوض از آب پر می به پیشگاهش ،آمدمی بر زمینی فرود
. خاقان درباریان را چنین پاسخ کردمیآنگاه چند اردک و غاز زیبا در او شنا 

 «زنند!می ی زیبا را ببینید! چه زیبا در آب غوطههااین غازها و اردک» :داد
بردند که خاقان هیچ رغبت و نظری در جنگ ندارد.  اطرافیان چنین گمان

 بگذشت. خاقان د هوچانتاز رو نگاهبانان خبر آوردند که ذوالقرنین پس
سپاهیان از گریز  ،بکوبند و رو سوی شرق نهادها الحال دستور داد بر دهلفی

پس سواران خسته در عقب خاقان به راه شدند.  .خاقان آشفتند و از نبرد نومید
 دشتی خالی بود. ،ه اردوگاهسحرگا

هنوز برپا  «باال ساغون»و  0«ایسپی چاپ» ،0«تاراز»و در آن زمان مداین 
نبود و مردم ایشان کوچ نشین بودند. چون خلق با اردو همراه شدند. درآن 

با اهل و عیال ماندند چرا که شبانه حیوانات خود را نیافته وادی بیست دوکس 
بار  ردم دوسوار بکوچند یا در وادی بمانند، که بیدر مشاوره بنشستند بودند. 

در هر سرزمین پای گذارد،  ذوالقرنین» :حال رسیدند و گفتندخستهبر پشت 
دو مرد قال آچ  پس «روزی بیش ساکن نباشد که او مسافری بیش نیست!
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نام  6«خلج» یگردزمانی  و است و بمان! باربگشاخوانده شدند که در معنی 
 گرفتند.
کان بر ی ترهابیآمد، ایشان را یافت با گیسوان بلند و نشانه ذوالقرنینچون 
 باشد.می شبیه و مانند تورکخواند که در معنی  0«ترکمن»آنان را  پسروی. 

بالش به دن که ذوالقرنین تا سرزمین چین کوچیده بود در آن سوی خاقان شو
آلتون » ت به کوهسخ یجنگ برفت، خاقان گروهی سرباز به نبرد او حاضر نمود.

صلح نمودند  ا در انجام خاقان شو و ذوالقرنیندرگرفت، ام (خون زرّین) 9«قان
ذوالقرنین سفر کرد و  پسبر پا کردند و زمانی ساکن شدند.  اویغور و مداین

در آن سرزمین، او به نام خویش  باال ساغون. بیامد تا سرزمین خاقان شو
تا باالی شهر پرواز ها لکلک چنانچهن طلسمی بنهاد، آشهری برپا کرد و در 

ویش خ تأثیرو در  ن نتوانند شدن و طلسم تا به امروز نشکستهآکنند و در 
 !است

 :خوانیممینیز  در دیوان لغات الترک حکیم کاشغری
 نانجوا بود. پس خاقان جمعی از والقرنین تا دیار چین به دنبال خاقان شوذ]

 لشکری از جوانان» :به نبرد با او حاضر نمود. وزیرش گفتش را دالور سرزمین
ی ویجگان ایشان سالخوردگان و پیران جنبایست در میمی ی، امادالور آراست

خاقان چنین کرد و لشکریان در نبرد  «جرب و آزمون دیده نیز حاضر باشد!م
 غالب آمد. اه لشکر خاقان بر سپاهیان پیشرو ذوالقرنینشدند. شبانگ
ود آورد فر ذوالقرنینسرباز دالوری از لشکر تورک چنان شمشیری بر گویند 

که او را تا شکم دو نیم کرد؛ سرباز را کمری زرین بود، شمشیر آن نیز برید و 
بر زمین ریخت سحرگاه چون سربازان  پیش رفت؛ زرها به خون آغشته شد و
ن خو سپهم نشان دادند به ب جمتع ،تورک بیامدند، زرهایی یافتند خونین

ن آلتوکوه عظیم و آن رزمگاه خونین را  سخن گفت! و چنین شد که آن زرین
 نام نهادند. قان
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 گیلگمیش -10

بود،   6«اوروک»ر سومری، سلطان شهر یشه یقهرمان افسانه گیلگمیش
دو سوم وجودش  . گویند گیلگمیششودمیمعرفی  سون -نینمادرش الهه 

این سلطان رعایایش را به کارهای  .الهی بود و ثلث تنش از گوشت انسان
به تنگ  شان بود. مردمان اوروکهاداشت و بار ثقیلی بر شانهمی سخت وا

 ،واستند رقیبی بیافرینند از برای گیلگمیشآمدند و به التماس از خدایانشان خ
 .شوندباشد که از بار سنگین وظایف خالی 

 .افریند از برای گیلگمیشیرا امر فرمودند رقیبی ب آروروآنگاه خدایان، الهه 
گل برداشت، مردی آفرید  مشتی پس .شیوه آفرینش او دانست وآرور -الهه

 بنهاد. انکیدوو نام او  چون خدا ان اورتا
روزی  .زیستمی ی بود. او با وحوش و حیوانات صحرالمرد جنگ انکیدو

شکارچی بازگشت و  .انگیز او بدید و بسیار هراسیدشکارگری هیئت خوف
نگل زنی به ج انکیدوباخبر کرد. به توصیه پدر، برای به دام انداختن را پدرش 

از توحش رهید و به  انکیدوبه کار بست و ها فرستاده شد. زن هوسناک حیله
 شهر آمد.

 با گیلگمیش گالویز شد، اما در انجام گیلگمیش نخست انکیدودر شهر 
 هم فشردند. ایشان دست دوستی پسغالب آمد. 

انگیز جنگل سدر، ، دیو خوف0«خومبابا»روزی دو دوست عزم کردند به نبرد 
اهر شد، در ظ خومبابا ک جنگل رسیدند، ناگاه نگاهبانبروند. چون به نزدی
بیماری در گرفت. او ی را اجنه انکیدو پسکشته شد.  نبرد شدند و نگاهبان

ا از ر گیلگمیشکرد ر تالش دوازده روز بیهوش بود، چون صحت آغازید، بسیا
مصمم بود. در انجام نبردی  گیلگمیش -تصمیم خود منصرف کند، اما پهلوان

یده رب تان پیروز شدند و سر خومبابار گرفت. دوسانگیز دسخت با دیو خوف
 شد.

را عشق ورزیدند، اما او روی  گیلگمیش -پهلوان ایشتار -پس از پیروزی الهه
برد. الهه از پدر درخواست  آنو -شکایت نزد پدرش خدالهه بر آشفت و گرداند. ا
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 . پسفرود آرد «رد و مرگ گیلگمیشبرا برای ن یآسماننمود گاو نر مقدس 
اش هی غالب آمدند، سینآسمانبر گاو  انکیدوو  آغازید، گیلگمیش نبردی دوباره

را دیگر بار  ایشتار -دریدند و قلبش را تقدیم خدای خورشید نمودند. الهه
 م در گرفت، اما این بار کاری از پیش نبرد.خش

در خواب شد و رؤیایی دید. در رؤیایش به مجلس خدایان بود  انکیدو پس
ار را دیگر ب انکیدو !ن عهد بستند به مرگ او و بخشودن گیلگمیشو خدایا

 بیماری در گرفت و این بار در اندک زمانی در دهان مرگ شد.
بسیار تلخ نمود، او خویش را نیز  برای هم رزمش گیلگمیش انکیدومرگ 

از خدایان درخواست نمود اذن دهند  پسچنین فانی دانست و در غم فرو شد. 
و مالقات زمانی هر چند کوتاه بر روی زمین برآید و با ا انکیدوروح دوستش 

از روح او توصیف جهان زیرین را خواست  کند. خدایان پذیرفتند. گیلگمیش
 نمود.می بس هولناک انکیدوید. پاسخ خیان پرساز احوال دوزخ و دوز و

 ایچارهتا برای رهایی از مرگ و جاویدی  ترک وطن گفت گیلگمیش پس
 افزود.می گذشت و بر هراس و اضطراب اومی اندیشد. روزها

 یرا به یاد آورد، آنکه از توفان رهیده بود و در جرگه ناگاه اوتاناپیشتیم
مرگ شعله آرزوی حیات بی .مرگ از او پرسد زاربود. در راه شد تا  جاویدان

 تر.شد و غمش افزونمی ترتهخرفته رفته در جان او افرو
انگیز یی هراسهاانسان -ماشو رسید. در ورودی کوه عقربروزی به کوه 

ن انساتن این » :یکی همسرش را گفت هاانسان -بودند، و در انتظار! از عقرب
دو سوم وجودش از خدا و » :همسرش جواب گفت «خدایان است! از گوشت

 «ست!ثلث او انسانی
 ند.، گیلگمیش را با خوش رویی پذیرا شدهاانسان -ی عقربرو این از

 .نسان از سختی راه گفت و خوف اوا -و عقرب ،از راه گفت و مقصد گیلگمیش
 ساعت طول از سمت تاریک کوه گفت و راهی با بیست و چهار انسان -عقرب

 که کسی را از او رهایی نیست.
او در تاریکی فرو شد. دوازده ساعت گذشت و به  نومید نشد. گیلگمیش

خدای خورشید را از  ای زیبا بود. گیلگمیشو در آن باغ میوه روشنایی رسید
 کرد.ن تأثیرخدای خورشید از بیهودگی تالش او گفت و در او  .قصد خود گفت
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د. سبب پریشانی او پرسی الهه کرد سیدروی -الهه رو سوی قلعه گیلگمیش
سرانجامی راه گفت و ز بیناالن و گریان از قصد خود گفت. الهه ا گیلگمیش
 التماس کرد و نشان راه خواست. گیلگمیش .بازگشت

رده! ر نکوبعو که تا کنون کسی از ا رو گفتانگیز پیشالهه از دریای هراس
ت، با او از اس اوتاناپیشتیم قایقران را بینی، او شاناپی -اورگفت، به ساحل دریا 

 دریا بگذر و اگر نیافتی باز گرد.
 او آموخت .را یافت و او را از قصد خود گفت قایقران در راه شد و گیلگمیش

که تبرش در دست گیرد و از جنگل تنه درخت گرد آورد و با طناب به هم 
و نیم  یک قایق سوار بر پس .چنین کرد گیلگمیشبسازد.  قایق وصل کند و

 کردند. در انجام به سرزمین اوتاناپیشتیم رسیدند. اوتاناپیشتیم راه طی ماه
ز ا گیلگمیشرت کرد و لبخند زد و سبب پرسید. چون ایشان را بدید حی

 مرگ گفت.آرزوی حیات بی
اه که ر از فنای همه هستی گفت و بیچارگی انسان از مرگ اوتاناپیشتیم

راز مرگ اصرار ورزید و  گیلگمیشست و آدمی ناگزیر از اوست. ی نیگریز
 :تتوفان را توصیف کرد و گف یواقعه اوتاناپیشتیم .خواست و از توفان پرسید

 «آن خود دانستند.مرگ را به کس نبخشیدند و ازت بیخدایان حیا»
فت روز برخیز! ه» :گفت اوتاناپیشتیمبار بار اصرار ورزید و این دیگر گیلمش

 «بر زمین باش! خوابو هفت شب بی
 چنان خسته راه بود که بر زمین افتاد و در حال به خواب رفت. اما گیلگمیش

ر از هبه خواست شو و سوخت گیلگمیشهمسر اوتاناپشیتیم دلش به حال  
خواب بود. در هفت روز و هفت شب در  گیلگمیشبرای او غذایی فراهم کرد. 

 ست.در حال برخا او را لمس کرد گیلگمیش اوتاناپیشتیمانتهای هفتمین روز 
و راه گریز، امّا اوتاناپیشتیم با او از بازگشت پرسید می همچنان از راز مرگ

 شتیماما اوتاناپی؛ به راه شد قایقرانبه وطن سخن گفت بیچاره گیلگمیش با 
ه حیات د باو را گفته بود که در عمق دریا گیاهی است که اگر او را بیاب ترپیش
 .شودمرگ نائل بی

سنگی ثقیل بر پای بست و در عمق دریا فرو شد و گیاه  شیگیلگم پس
او از این حال  ،آنگاه سنگ از پا جدا کرد و بر سر آب بر آمد .حیات بیافت
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 دلشاد بود.
ای زیبا ظاهر شد. ه شدند دریاچهچون در را .به خشکی رسیدندقایقران  با

ات به حی برای شستشو تن به آب زد در این میان بوی خوش گیاه گیلگمیش
مار  پس .بلعید و گریخت مشام ماری در نزدیکی برخورد. او بیآمد گیاه حیات

 دولآپریشان، نومید و غم  جوانی و حیات جاوید دست یازید و گیلگمیشبه 
خویشتن به  پس .او دانست که از مرگ گریزی نیست .بازگشت به اوروک

 وشت سپرد و خاموش شد.سرن
 

 :چنین توصیف شده استها در یکی از کتیبه گیلگمیش ،قهرمان داستان
ی جهان هاست که همه حکمتچیزی از دیده او پنهان نیست. او دانایی

همه اسرار دانسته و پرده اسرار به پیش او  .آموخته و به فرزندانش تعلیم داده
او از سفری دراز آمده و خسته حال  .احوال پیش از توفان را داناست ،دریده

 بر سنگی نگاشته. ا در خود نمانده و همه وقایع سفر،فتاده، ام
را به ا هترین ف یلترا به کمال رساند. خدایان نیک خدای بزرگ گیلگمیش

او بخشیدند و در این کار از هم پیشی گرفتند. خدای خورشید او را واالترین 
خدایان عظیم  ،او را دانایی بخشید ،یرین اِآآموخت. خدای اقیانوس زها حکمت

 آفریدند. را چنین گیلگمیش

 طول ؛ و...اش نه وجببلندای قامتش یازده برابر آدمی بود و پهنای سینه
یلی تر بود و سبپاییناش سینه ... ریشی دراز و پرپشت داشت که از.هایشگام

وجودش خدایی و یک دو سوم  تنومند بود. اندامش از هر نظر .زیبا بر چهره
 ا سیاحتر هاسرزمیناو همه  .سومش انسانی بود. کمرگاهش بس تنومند بود

سرش را راست  ی اوروکهارسیده بود. به جاده کرده و پس به شهر اوروک
 هاانسان همتا بود وبی هایشنعره چون گاو نر وحشیها به جاده .داشتمی نگاه

رو به  شمار مردم اوروک رو این از ،نداشتنداش آسایش یکدم از او و کارگری
 [.کاستی نهاد

 (6مظفر رم ان اوغلو :برداشت از ترجمه)
 

                                                                                                    
1. Muzeffer Ramanaoğlu 
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 ماناس -11

او مشتمل بر دوازده  یرادلف افسانهدر نظر  ،بود ]ماناس از قهرمانان قیرقیز
 6«خان پیاکی»باشد. پدرش می ( مصراع60000هزار و چهارصد و پنجاه و دو )

 .شودمیمعرفی  0«چوری چی»و مادرش 
به هنگام تولد  واج ایشان ماناس به دنیا آمد. ماناسچهارده سال پس از ازد

مانند او. ست بر قهرمانی بیو این اشارتی مشتی خون در دست داشت
 لفیرانی از دوبه گاه زاده شدنش س ،شیرخواره بود که لب به سخن گشود

ایش و بلند تنومند شد او دادند در اندک زمانی همسایه آمدند و بشارت پهلوانی
 !تا پنج متر باال رفت

در پانزده  .زنی و سوارکاری آموختده ساله بود که تیراندازی و شمشیر
و  تاختمی که بر سپاه دشمن هلوانی کامل بود. جنگجویی بزرگسالگی پ
د و هیچ تیری در جوشن یرسهیچ سواری به گرد او نمی .دریدمی صفوفشان
 .شدنمیاو فرو 

تن دید، برای و پیل جنگجو ا چنینرچون پسرش  خان پپدرش یاکی
 گماشت. اشنام دالوری را به همراهی 9«باکای»محافظت و دوستی او، 

 
 ، در ادامه ماناسشودمیآغاز  نین داستان با زاده شدن و توصیف ماناسچ
کند و صاحب پسری به می ازدواج 0«کهکانی»، با دکنمی نبرد 0«چهگؤگ»با 
 رسد، اما او دوباره زندهمی را مرگ فرا ماناس پس، شودمی 1«تیسمه»نام 
 پذیرد.می رسد و این چنین داستان پایانمی گردد و به حیات بازمی

از همه نیرومندتر بود. نبرد ایشان قسمت  چهگؤگدر میان دشمنان ماناس، 
 دهد.می قابل توجهی از داستان را تشکیل

ی قابل هاهم از بخش 6«کوکوتی خان»همچنین آیین سوگ و خاکسپاری 
فن کوکوتی دآیین ) 3«کوکوتی خانین یوغو»افسانه است که با عنوان تأمل 
 .آیدمی (خان

                                                                                                    
1. Yakıp han 
2. Çuri çi 
3. Bakay 
4. Gökçe 

5. Kanike 
6. Semetey 
7. Köküti han 
8. Köküti hanın yoğu 
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جراهای عشقی، اعیاد و محافل ها، مادر داستان شاهد توصیفاتی از رزمگاه
ازدواج، باورهای شمنیستی، رسوم قبایل،  ومسرانس و شادی، پیوندها و 

 .. هستیم..وظایف کاهنان و
آق ، از مشاهیر ایشان شوندمییاران او تعریف  به نزدیک ی ماناسهااسب

 یاد کرد. توانمیرا  0«چوبار»و  6«آک بودان»، آک کوال، بوز
 9«اریوالی»و  ،افسانه بسیار از یاری و همراهی سمه تی پسر ماناس در

 .رودمیدوست دالورش سخن 
 

 پینوتله -12

. چون هاو رستنیها پسر خدای بزرگ توفان بود، خدای فراوانی پینوتله
دلتنگ شدند و  سرد، خدایان معابدها خاموش شد و اجاقها ناپدید شد، آتش
اش را و گاو خور مردند و گوسفند برهآ، گاوها در جانبیگوسفندان آغل 

 اش را طرد کرد.گوساله
و  ، گاوهاخشکیدند، دیگر گندم و جو نروییدگم شد، مزراع  پینوتلهچون 

د، را فرزندی حاصل نیامها دیگر همبستر نشدند و آبستن هاانسانگوسفندها و 
 ا هیچ آب نبود.رها شدند و فلزها پوسیدند، دیگر چشمه جانبیدرختان 

 و خدایان از فرط گرسنگی به خود هاانسانقحطی سرزمین را بلعید. 
 پا کرد و هزار تن از خدایانگاه الهه بزرگ خورشید، ضیافتی برآن .پیچیدندمی

را دعوت نمود، اما خدایان هر چه از اطعمه و اشربه خوردند و نوشیدند، نه 
 !سیر شدند و نه سیراب

برآمدند، اما او خشمناک  پینوتلهدای بزرگ توفان، در جستجوی پسر خ پس
 ایشان را ترک گفته بود و هر چه از برکت و نیکی بود، با خود برده بود.

بودند. الهه خورشید نخست  پینوتلهدنبال خدایان از بزرگ و کوچک به 
رآ های بلند ببرو به جستجوی او بر کوه» :عقاب را به جستجو فرستاد و گفت

عقاب رفت اما او را نیافت و  «را بگرد!ها رو رو و دامنهی عمیق فهاو در دره
 «را نیافتم! پینوتلهخدای قادر! » :بازگشت عقاب خطاب به الهه گفت

                                                                                                    
1. Ak budan 
2. Çobar 

3. Eryolay 
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 «چه کنیم؟ از فرط گرسنگی خواهیم مرد!» :خدای توفان، الهه اعظم را گفت
جوی خواهی کن! خود به جست هر چه» :ی خورشید، خدای توفان را گفتالهه
 «برآ! پینوتله

اش را یافت و خدای توفان خود به جستجو رفت. به شهر او وارد شد، خانه
مد و آخود ی در زد، اما کسی در خانه نبود، از در بسته روی گرداند و به خانه

 بر تخت نشست.
 «وی!را بج وتلپینبرو و » :ه دیگر بار عقاب را برای جستجو خواند و گفتاله

خدایان بزرگ و کوچک به جستجو بر آمدند اما » :ه را گفتخدای توفان، اله
ست، خدایان را نیز نیافتند، این عقاب چگونه تواند؟! اگر او را چشمان تیزی

 «است!چنین بصیرتی 
برو، بر کوههای بلند » :الهه عقاب را به جستجوی او فرستاد و گفت پس

های بلند جستجو کرد، اما این بار نیز عقاب پرواز کرد، برکوه «.جستجو کن
 «من ناتوان از یافتن اویم!» :فتگنیافت. باز آمد و 

ا بجوی! ر پینوتلهو خود  روب» :ن بار زنبور را به جستجو فرستاد و گفتای الهه
را به  او .او را بر گیر و بیاور !اگر او را یافتی بر پاها و دستهای او نیش فروکن

 «ا بشوی و پاک کن! پس نزد من بیاور!موم آغشته کن! او ر
خدایان بزرگ، خدایان کوچک، او را جستجو » :خدای توفان، الهه را گفت

 «کردند، اما نیافتند این زنبور چگونه تواند؟!
 را خواهد پینوتلهتو زنبور را به خود واگذار. او » :الهه، خدای توفان را گفت

 «یافت!
زنبور پرواز کرد و جستجو آغازید. همه اطراف را گشت، رودها و  پس
 !را فروشده در خواب یافت پینوتلهاو سرانجام  .را جستجو کردها چشمه
 از آتش فروزانها با شتاب به خانه خود بازگشت آنگاه اجاق پینوتله، سپ

، و آخورها از گوسفندان و گاوان پر شدند مادران کودکانها شدند، آغل
 زاییدند.ها هالو گاوها گوسها گوسفندان بره
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 :1«ایلوان کاش» -13

ق.م( مربوط  6055به سال ) اتیو  هیتیلوان کاش، افسانه مردم ایی افسانه
 .شودمی

 و المزول ایهنامبه  ندو خدای توفان را نوادگانی بود ناالهه خورشید، آرین]
 نان بود.آنیز فرزند  9«شاراینو»زیبایی و هوا  یو الهه 0«زین توهی»

در نبردی  0«کیسکی لوسا»ا خدای توفان در شهر ب، مار بزرگ، ایلوان کاش
 !سخت به هم شدند. در انجام خدای توفان ناپدید شد

با شش اسب ی ادر ارابه آسمانمحبوب و محترم، بر  ی، الههاینوراش
 خاکستری، همه حال در گردش بود.

شهر وارد شد و از آنجا به   0«هاتوساش»شهر به  اینوراش -روزی الهه
او را  3«هوپانیسا»یا  6«هوپاشی یاش»در آمد. جوانی دید به نام  1«زیگوراتتا»

 پسندید و دوستی آغازید.
د. ش انتقام خدای توفان، خواستار مرگ ایلوان کاشبه قصد  اینوراش -الهه
نین محبوب عاشق چ .محبوبش را از قصد با خبر کرد و یاری خواست پس

 تقدیری را پذیرفت و هر دو به قصد انتقام برخاستند.
ضیافتی بر پا کرد و ایلوان  3«اینار»یا  شاراینو -با نظر هوپاشی یاش، الهه
ها با فرزندان خویش امد و چنان از اطعمه سفره کاش دعوت شد. ایلوان کاش

راخ وبلعیدند که به هنگام بازگشت، از فرط چاقی نتوانستند نصف بیشتر در س
 شان فرو روند. نصف تن بیرون مانده و نصف در سوراخ گرفتار آمدند.هاخانه

هاشان را به هم گره در حال دم ،چون مارها را چنین یافتندانتقام جویان 
 !زدند

 انآسمعنایتی نکرد، او خدای  ایلوان کاش بسیار التماس کرد، اما اینوراش
در دست آمد و مارها را  ای از نینیزه را نیز فرا خواند و او با 65«یانتانوش»
 ش بگرفت.[پدربزرگچنین انتقام  اینوراشو  شتبک

                                                                                                    
1. İlvan kaş 
2. Zintohi 
3. İnuraş 
4. Kiskilussa 
5. Hatusaş 

6. Zigoratta 
7. Hopaşı yaş 
8. Hopanisa 
9. Ianr 
10. Yantanuş 
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 :شودمیروایتی دیگر از افسانه چنین بیان 
 .در نبردی سخت بر خدای توفان غالب آمد روزی مار بزرگ، ایلوان کاش

خدای  پسمار بزرگ، قلب و دو چشم مغلوب را بیرون آورد و با خود برد، 
ازدواج کرد. پسری  6«آسیوانز»برآمد. او با دختر  ایچارهتوفان در اندیشه 

آنگاه  !حاصل آمد که چون بالغ شد، با دختر مار بزرگ آیین همسری بست
 :خدای توفان پسرش را چنین امر کرد

او چنین  پسچون به خانه همسرت داخل شدی. قلب و دو چشم مرا بجوی! 
 ر باز آورد.کرد و قلب و دو چشم پد

خدای توفان قلب و دو چشم خود باز گرفت، به صورت پیشین باز آمد و در 
غالب آمد. در این میان  حال رو سوی دریا نهاد، نبردی کرد و بر مار بزرگ

 :نزد پدر شد. التماس کرد و گفت آسمانرهایی پدر زن خود، بر  یپسرش برا
 را با مار بزرگ بکشت.ن هم پسرش خدای توفا «، مرا رها مکن!پدر همسر»

 
 تویوناولو  -14

رو  این از .شودمی، (خورشید) گونش ،آی تویونعاشق دختر  اولو تویون
 :که گویدمیرا  0«سجن»ش درزی مارو
را برای من بخواه! هر چه از  و دخترش گونش برآ آی تویون آسمانبر »

 «سنگین پیش رو نهاد بپذیر! شروط
 دخترت ،پسرم» :وارد شد و گفت رفت، به منزل آی تویون آسمانبر  سجن

 «اش خواهی بخشید؟!را پسندید! او را به همسری
پذیرم! اما از تو دو نشان خواهم! یکی مروارید موج و می» :گفت آی تویون
 !«هانامروارید بیاب دریا و دیگری

اده س شروط را بسیار اولو تویون .زد پسرش باز آمد و از شروط گفتن سجن
و ارواح بود، گرد پنداشت. هر چه بر روی زمین و در زیر زمین از اجنه و پریان 

ارمغان خواسته را  کهپذیرد می قهرمانان! از میان شما کدام» :آورد. پس گفت

                                                                                                    
1. Asivanz 2. Secen 
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 رابدریا و دیگری س مروارید بیاورد؟ یافتن این دو بسیار آسان است! یکی موج
 «مروارید بیابان!

ن دیگر بار تکرار کرد، ای کسی نپذیرفت! اولو تویونسکوت کردند و ح ار 
د. سوم بار گرگی و کالغی این وظیفه بر عهده گرفتند. نبار نیز جوابی نشین

 گرگ صید موج خواست و پاهایی بلند طلب کرد. کالغ، نیز برای یافتن سراب
 :آنچه خواسته بودند بخشید و گفت تویونچشمانی تیزبین خواست. اولو 

دالوران در راه شدند،  «نان من! مرا موج و سراب بیاورید!قهرما بشتابید!»
ال صدها س .جستند و بسیار پژوهیدند، اما نه گرگ موج یافت و نه کالغ سراب

 شروط به اولو تویون ارمغانی حاصل نشد و چنین شد کهچنین بگذشت و 
 [!گونش را به همسری بر گیردجای نیاورد و نتوانست 

 (6رضا نور -تورکبرداشت از تاریخ )
 

 2«آوجی بینه گر» -19

 بود. 9«گزدوک»پسر « بینه گر»خان خانا  -6]* 
 خوره،می از شیر آهوی سفید فقط (هاری گرفته) 0«اومار»برادرت 

 تونه اونو بگیره!می فقط سگ دایی
 
 اومد از داییش یه سگ خواست، گربینه -0 *

 اونجا مثل مهمون نبود،
 خوای!می اونی که سگآهای! » :دایییش گفت

 «گر بمیره!دشمن منم مثل بینه
 
 از اونجا بیرون اومد، رفت به کوه گوزنا، -65*

 یهویی یه گوزن سه پا پیش اومد،
 اونارو دید با هفت دشمن.

 وقتی دنبالشون کرد، اونا رفتن سر کوه،
 وقتی سر کوه رفت، مه اومد و تاریک شد،

                                                                                                    
1. Riza Nur 
2. Avci Bineger 

3. Gezdok 
4. Umar 
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 گوزن سفید یهویی ناپدید شد! -60* 

 اونو دیده بود. گربینه راستی
 می دونست که اون گوزن واقعی نیست،

 آلود بود.مه شاخای اون
 
 ،کردمیمثل عروس زیبا هزار جوره ناز  -05* 
 تو شیطونی یا جنی؟» :گهمی گربینه

 م بزنمت،یا تفنگ طالیباگه گوزنی بمون 
 «قلبت رو بازش کنم.

 
 زد. اگوزنم واسه جواب از این حرف

 
 من نیستم، یگوزنی که دنبالش !«گرای بینه)» -00* 

 نمی مونم تا بتونی با تفنگ زرینت منو بزنی،
 گردی،خواهش دارم بر 
 
 ولش نکرده و دنبالش بود. گربینهاما بازم  -95* 

 فت.ربه دنبالش از کوههای بلند باال 
 :ا کرد و گفتنیگ شودوباره اون گوزنه پشت سر

 گردم،خوام برمی من ،گردنبالم نیا بینه»
 «کنم.می اگر بازم بیای منم نفرینت

 
 :م گفتگربینه -90* 
 خوای بکن،می هر کاری»

 «دم!من که حرفاتو گوش نمی
 :بعدش گوزن سفید اینجوری حرفاشو زد

 خوردی،می تو از همون بچگی از گوشت ما) 
 
 ما غریبای کوهی ازت راحت نداشتیم، -05* 
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 حاال گوش کن
 باشد، دره باشد،پایین پات ژرف )

 باشد، اونجوری که دستت نرسه. مثل کوهان شتر باال باال سرت
 ، اونجوری که گنجشکم نره.شههر طرفت تاریک و تنگ ب

 
 !هباش جوریولی این هعمرتم دراز باش -00* 

 همه گوشت تنت غذای کالغها و کرکسهای حریص بشه.
 گذره!(حاال اگر ما رو ول هم کنی، خدا ازت نمی

 مه اومده و کوهو گرفت، تاریک شد، :موقعاون 
 اون گوزنم یهویی غیب شدش.

 
 رقیب شد،شد، یه کوه بی یه کوه باال سرش -05*

 پایین پاش ژرف شد و دره شد،
 دو طرفش تاریک شد و تنگ شد،

 پانزده روز
 خورد.می همه گوشت تنش رو داشت

 
 حال وحشتناکی بود، مردم ده اومدن، -00* 

 برادرش اومار
 طنابو انداختن، اما بهش نرسید،

 شد!اومار از برادرش دور نمی
 «داداشم پایین بیا!» :فتگو هی می کردمیبهش التماس 

 
 خورد،ن نمیاصال تکو گربینهاما  -15* 

 :بازم نیگاش کرد و بهش گفت اومار
 گم!می اگه پایین نیای اون وقت منم بهت»

 فروشم!می دختر بزرگتو توی مشرق
 فروشم!می کوچیکتم توی مغربدختر 
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 «برم!می زنتم پیش چشات -10* 
 ،بینممیخیری تو حرفات ن» :دهمی جواب«بینه گر»

 راهی نیس بینی واسه پایین اومدنمی خودت
 عشقمه عزیزتر از جونم

 اگه بهش دست بزنی
 
 اگه برگرده واسه من -65* 

 ره.می شش تا خبرچی واسه دوستش
 راهشزنه وقتی شنید واسه 

 محبوبش بمیره، اونم از جون بگذره!وقتی قسم خورد 
 :صداش کرد ،حرفایی گفت گربینهاومد و به 

 
 عزیزم! رسوا شدی؟! ناخان خا -60* 

 کنه،می واسه رسیدنت دلم تاپ تاپ
 زلفامو برات افشون کردم

 
 با اشکات -35*

 اون پیرهن ابریشمی رو که واست دوختم،
 ببنده!اگه پاره کنه و چشاتو 

 م! سینه سفید مثل پنبه منوعزیز
 
 !«رکنم، برگرد بپمیپیشت باز » -30*

 وقتی شنید، سر و گوشش جنبید، بلند شد، گربینه
 تفنگ زرینشو برداشت و انداخت،
 پیرهنشم به دو چشمش بست،

 پرید، بعدش از صخره
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 درسته خیلی با سختی باال رفته بود، -35* 
 از اون باال پایین اومد،

 دوستشم اونجوری دیدش و
 خنجر تیزی به قلبش فرو کرد.

 
سعادت  :نوشته و اقتباس ،6«قاراچای»فولکلور( مردم )از ادبیات شفاهی 

 0جغتای
 

 4«هوآ -آالن»یا  3«آالن گوآ» -10

را دو فرزند حاصل شد،  1«مینکلی»ییلدیز خان پسر ، 0«بورتجینه»از سالله 
هر یک از  ! امّاو پیش از پدر مرگ فرا رسیداما فرزندان را عمری به دنیا نبود 

فرزندان را پیش از مرگ، فرزندانی دیگر حاصل شده بود، از برادر بزرگتر پسری 
به  ،شدمی خوانده آالن گوآ»ادر کوچکتر دختری که از بر و 6«دوبون»به نام 

 یادگار ماند.
 ایهناماین دو فرزند را به ازدواج هم درآورد و دو پسر به  ییلدیز خان

دواج شد. پس از زمانی اندک حاصل این از 3«بکچی تای»و   3«وتایلگبی»
ی بسیاری به خواستگاری او آمدند، هانابمرد و او بیوه ماند. خ شوهر آالن گوآ

 اما هیچ کدام را نپذیرفت.
چون شبی خاص را در قصر گذراند، سحرگاه نوری دید که  گویند آالن گوآ

 آالن .جوانی بود سپید روی و شهال چشم مد و در اوآاز شکافی بر اتاق فرود 
ا زبانش بند آمد و خواست فریاد زند و زنان هم اتاقش را بیدار کند، امّ گوآ

حس بود، با این ها و پاهایش بیا دستصدایی بر نخاست، خواست برخیزد امّ
پس  !جوان زیباروی با او همبستر شد .دانستمی دید ومی وقایع را خوب همه

با خود فکر کرد اگر این موضوع باز  نوری شد و از شکاف پر کشید آالن گوآ

                                                                                                    
1. karaçay 
2. Saadet cağatay 
3. Alan gova 
4. Alan-hoa 
5. Bortcine 

6. Minekli 
7. Dubun 
8. Bilglutay 
9. Bekçitay 
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وان زیباروی جاین واقعه رازی شد و در دلش بماند.  .گوید، کس باور نکند
از شب نخست آبستن شده  دین شب دیگر هم به بستر او آمد. آالن گوآچن

 .سبب پرسیدندبود. چون چند ماه بگذشت، آثار جنین نمایان شد، اطرافیان 
م! بسیاری از کردمیاگر خواستار همسری بودم خود اختیار » :پس گفت

بزرگان مرا به شهبانویی طلب کردند و من نپذیرفتم. آنی نیستم که ایل و دو 
پسرم را تحقیر کنم و هرگز آن نخواهم. اگر روزی چند در اطراف خانه ام 

 «کرد!و خداوند مرا شرمگین نخواهد باشید، خواهید دید 
 اش به نظاره نشستند.پذیرفته شد، سه تن در اطراف خانه سخن آالن گوآ

 که در خانه یآسماننوری دیدند  زی چند سپری شد، ناگاه به سحرگاهچون رو
و چنین بود که  ،شد آسمانبر داخل شد و ساعتی دیگر برآمد و  آالن گوآ

 را راست یافتند! سخن آالن گوآ
 

 :چنین آمده است در تاریخ پنهان مغولآالن گوآ  یآبستنافسانه 
صاحب پنج فرزند شد. پس از مرگ  6«بون مرگندو»آالن گوآ از همسرش 

شوهر پنج فرزند نخست، از آبستنی بیسه پسر دیگر نیز زاده شدند! شوهرش 
به سخن چینی کردند. مادر احوال ایشان  مادرشان شبهه ناک شدند و شروع

م، دانمی د!یسه فرزند را شبهه ناک یافت» :فتدریافت، فرزندان را خواند و گ
و شکم مرا  اشند که از سوراخ چادر فرود آمداما این فرزندان حاصل نوری ب

چون نور خورشید و ماه،  نوازش کرد، نور در تنم داخل شد و به هنگام خروج
کنید؟ چون در فکر می چون سگی زرد موی بود! شما نادانسته چگونه سخن

 هایانسانفرزندان خدای دانید! چگونه ایشان را سر سیاه، چون  شوید ایشان را
ت وند، مردم نیز حقیقایشان چون خان ش ؟د و اینگونه سخن کردیدیعادی یافت
 و را باور کردند. زمانییرفتند و اذپنج فرزند نصیحت مادر پ پس «را دریابند.

 را مرگ فرا رسید. بگذشت و آالن گوآ

 
 

                                                                                                    
1. Dubun Mergan 
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  1«شکار گوزن» -17

 ازیپردشخصیتای، با ی اسطورههایافسانهالهیات بودایی،  تأثیردر سایه 
به زبان اویغوری بیشتر  ظاهر شدند، در این میان افسانه شکار گوزن نمادین
 است. تأملقابل

که کشتن  ،دهدمی آموزش را پندست که دانشداستان از زبان معلمی
 موضوع مثالی از معلم موز در اینآدانش  ست بس عظیم.جانداران گناهی

را  0«پاالدانتی»بشناسد، او نیز حکایت که مجازات خداوند را بهتر  خواهدمی
 :کندمی بازگو

خدم و حشم خویش، در شکارگاهی شد. پادشاه  با پاالدانتی -روزی پادشاه
گوزن بسیاری شکار کرد و در بیشه زاری دیگر آمد. در آنجا نیز پانصد گوزن 

و دشاه اپچابک نمایان شد. در میانشان گوزنی طالیی رنگ و بس زیبا بود که 
بود در هیئت گوزن. پانصد گوزن  9«بودها»نمود. او خود می رهنمای دیگران
ها از هراس گریختند. جمع ایشان شش بار پریشان شد. گوزن از شکارچیان

ر همظها مرگ به پادشاه خویش پناه آوردند و از او چاره طلبیدند. پادشاه گوزن
 !دانست رهایی ایشان را در فدا نمودن خویشایثار و پاکی و ف ایل بود، او 

ی از زشترد، را پند گفت و امر به نیکی کبرفت و امان خواست، او  نزد پادشاه
در دل سنگ سلطان اثر نکرد، اما سخن  .تن جانداران گفتو گناه عظیم کش

سلطان با چشمان دریده پر خونش شمشیر ستم از نیام برکشید و سر گوزن 
 مقدس را قطع نمود و بر خاک غلطاند، اما به ناگاه دست راست سلطان هم از

 یاز کرده هراسناک سلطان !مچ کنده شد و با شمشیر خونین بر خاک افتاد
خویش پشیمان شد و فریاد برکشید. دیگر کار از کار گذشته بود، زمین هم 

یی سوزان برآمد و هاشکافته شد و دوزخ شکارچیان دهان گشود و از او شعله
های عظیم ویران کوه .بلرزید، چهار آتش برخاست زمین جان پادشاه درگرفت.

 ابلیس سلطان بر باد شد و از جان گذشت.شدند و بر روی هم افتادند. امید 
 لعید.بدوزخ شکارچیان دهان گشود و همه را 

 

                                                                                                    
1. Geyik Avi 
2. Dantipala 

3. Budha 
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 دم اتیمر هایافسانهو  کوماربیاز داستان  -18

 :1«آپو» -1

 .شودمیآغاز  ی اعمال مردم پلیددربارهداستان احتماال با پیشگفتاری 
شهر ی که به ساحل دریا نام، بسیار محترم و متمول مردی بود آپو] پس

زیست، او را از نعمات دنیا همه بود جز می  9«لوللو»به کشور  0«شودول»
 فرزندی و همه حال حسرت فرزند با او بود.

 سؤالی کوی رفت! همسرش از کودکانمی به بستر خواب هایشکفش او با
 از خواب بر رفت! چون آپومی پرسید! اما او هم با البسه به بسترمی نامفهوم

تو نیز » :گفتمی پرسیدو آپومی همسرش از او نیز همان سؤالخاست، می
ای سپید عزم جزم کرد. بره روزی آپو «دانی!زنان و هیچ نمیزنی چون دیگر 

 رد. خدای در هیئت آدمی بود، آپوخدای خورشید ب برگرفت و به قربانی نزد
 نزد او زبان به شکوه گشود. پس خدای خورشید او را گفت که بسیار شراب

 و او را مژده داد به فرزند پسری. نوشد و مستی کند و برهنه در بستر شود
نهاد و  (پلید) 0«کوتو»را دو پسر دوقلو زاده شد! نخستین را نام  پس آپو

 شد! (صادق) 1«دوغرو»یا  (خوب) 0«ایی»دیگری را نام 
که  :برادرش را از پیشنهاد خدای شهر گفت پلیدپس کودکان رشد یافتند، 
 امر به جدایی داده بود!

م تنها را سه برداشت، اما خوببسیاری گاو نر  پلید .آنگاه میراث تقسیم شد
 خدای خورشید از باال شاهد اعمال ایشان بود.! و ای ضعیف بودگاو ماده
 گاو ماده ضعیف نیکو شود و بار آور... :او گفت

، نزدیک شد و در انجام گاو نیکو حال شد، خدای چون او را چنین یافت
 سخن کرد...

با » :ده ماه سپری شد. گاو کودک انسانی زایید! گاو خشمناک چنین گفت
مرگ کودک خواست، اما  پس «رپایان چون این دو پای زاده شد؟!وجود چا

 خدای خورشید مانع شد و کودک را رهانید...

                                                                                                    
1. Appu 
2. Şudul 
3. Lulllu 

4. kötü 
5. İyi 
6. Doğru 
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اش در او را به خانهگیری کودک را از آب گرفت! خوشحال روزی ماهی پس
خویش تظاهر  یکه کودک را زاده ندبرد. با همسرش حیله کرد شهر آرونا

کنند و به رسم دیرین از همشهریان هدیه گیرند. چنین شایع شد و حیله 
 نتیجه داد!

گیر خوب یافت و پس از ماجراهایی ماهیگیر رشد گویند کودک نزد ماهی
 یاری کرد. پلیدبا را در نبرد 

 
 :1«کشی» -15

مردی بود، او چون ازدواج کرد دیگر به شکار نرفت و آیین قربانی به  کشی
جای نیاورد! روزی به اصرار مادر به قصد شکار بر کوه شد. سه ماه گردید، اما 

 خدایان او را خشم گرفتند و مانع شدند. او چیزی نیافت!
 :هایی پلید در گرفترا کابوس کشی

 را به مادر باز گفت. کشیها چون از شکار بازگشت ماجراها و کابوس
مادر نیز رؤیاها را ! رؤیاهایش را تعبیر کرد و از مرگ زود هنگام خود گفت

 فرزند تصدیق کرد... شنید و تعابیر
 

 کتیبه نامکشوف است. یشکستهادامه داستان در قسمت 
 

 :2«گورپاهانزاه» -20

 !چون انسان بود. او چون عقاب پرواز کرد... رود دجله
 بنا کرد و بر بلندای نرد بام بنشست! 0«نو آدو»شد، شهر  9«آکاد»میان او در 

 کنیمی از چه فریاد» :! را گفت، گورپاهانزاه«دجله»گورپاهانزاه سجده کرد 
 «ریزی؟می و اشک از چشمان پاک فرو

چون  دجله پسسخن کرد.  با دجله 0«آیالنوا»چون سلطان  گورپاهانزاه
 عقاب دیگر بار پرواز کرد!

                                                                                                    
1. Keşşi 
2. Gurpahanzah 
3. Akad 

4. Nuadu 
5. Ailanuva 
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 شادی او را طعام و شراب بخشیدند. گانالههبرفت.  6«ناها» -او نزد الهه
د. در ورودی رسانیاریرا در کشتن مار  0«ایمپاکرو»، پدر زنش گورپاهانزاه

 هنزاگورپاهاو کمان بر پا شد. در زورآزمایی  تیری ضیافت نوروز و مسابقه آکاد
ند. در قصر شد ایمپاکرو با پسشصت سلطان و هفتاد قهرمان را مغلوب ساخت. 

 ...سخن گفت 9«تاتیزولی»او در اتاق خواب با همسرش 
 

 متن در قسمت شکسته کتیبه پنهان است. یادامه
 

 :4«هدام مو» -21

 . در اینشودمیتوصیف ها او نابودگر شهر ،ست حریصافسانه ماری هدام مو
 وقایع افسانه ظاهراً. شودمییاد  0«کولوتتا»و همراه او  ایشتار -حکایت از الهه
ام در انج .ست و مصاحبتیماجراهایی ایشتارافتد. میان مار و می در دریا اتفاق

 ماند...می ناپذیر از خوردن بازمار حریص و سیری
 ای از ابهام است.لههاپایان افسانه در

 
 مردمانی با سر سگ! -22

ست شایع از مردمانی ایافسانهدر مجموعه فولکلور ترکان شمالی و شرقی 
 و نان شایع که از ترکان باشقورتچ ایافسانهبا سر سگ و پاهایی از گاو نر! 

کس نیست که این افسانه نشنیده باشد. به خصوص در قرن سیزدهم  سیبری
نقل محافل عامه  چنانچهکنیم، می میالدی با محبوبیت این حکایت برخورد

در صفحات  در مغولستان سفیر  1«پالنوکارپینی»م(  6009بود. به سال )
ز ا پ. کارپینی .نویسدمی این افسانه ییش دربارههاسفرنامه خود از شنیده

 .گویدمی باشقورتیا سرزمین  روایت این افسانه در صحراهای قپچاق
نویسد و روایت این می هم از مردمان جنگجوی اوزبک 6«لقاضی خاناابو»

                                                                                                    
1. Naha 
2. İmpakru 
3. Tatizuli 
4. Hedemmu 

5. Kulutta 
6. Plano karpini 
7. Ebülgazi Han 
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خان از داستان اوغوز هم انعکاسی در حکایت ایت باراک حکایت در میان ایشان.
 بینیم.از این افسانه می

در ادبیات یونان باستان مشاهده کرد.  توانمیاز بازتاب این اسطوره را  یذرات
ردوسلو » یرشهم پیش از میالد مسیح، ادیب و شاعر اردر اواخر قرن چه

غریب با مردمانی نیم قومی دیدم » :نویسدمی آپولوندر داستان  6«سیمی
 «سگ، نیم انسان!
چینی نیز باز یافت. به سال پنجم از  هایافسانهدر  توانمی این اسطوره را
 ایافسانهم(  051، در سال )9«وان»از سالله  0«گمین -تان» -سلطنت پادشاه
تار توفانی که در سفر دریایی خود گرف 0«آن -پو»سرزمین  بهاست از مردی 

مردمی دید  ،ای افتاد، او چون به ساحل گام نهادجزیره سهمگین شد و به
شان با سر هاچون مردمان چین مرکزی! اما زبان ایشان نامفهوم بود و نرینه

 نمود!می سگ ظاهر شدند و صداهاشان چون صدای سگان
تر به روزگارانی بس کهن بایستیمی ابی اسطوره مردمان سر سگیریشهدر 

ق.م( از زبان )ی متنوع این افسانه از قرن چهارم هامیان روایت باز گشت.
تشابه   0«واکانویس»ب.م( از زبان )تا قرن چهارم « ردوسلو سیمی»

ا باور ب پ. کارپینی :گفت توانمینماید. حتی می ست که قابل تعمقبسیاری
نقل کرده است! ممکن است  این افسانه را از مردمان صحرای قیپچاق ،تمام

  استنباط شده باشد. 1«ایسکیت»لکلور مردمان این افسانه از فو
 

 :(دختر یتیم) 7«اؤکسوز قیز»افسانه  -23

 که برای آوردن آب ،دختر یتیمی بود ترکزاد روزی از روزهای سرد زمستان،
نه او گرس متورم شده بود. رفت. تنش نیم عریان بود، پاهایش از شدت سرمامی

 .زلبریحال بود و چشمانش از اشک 
رفت که ناگاه گردبادی برخاست! چشمان ماه بر او می سطل به دستدختر 

 !افتاد که گرفتار توفان بود. ماه دلش به حال دختر فقیر یتیم سوخت
                                                                                                    
1. Rodoslu simmiy 
2. Than Gemin 
3. Van 
4. Phu- an 

5. Vakanüvis 
6. İskit 
7. Öksüz kız 
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 «ست!دانم که این ظلم کار نامادریمی» :با خود گفت
 :زار را امر فرمودنهاد، ماه بوتهمی زار گامدختر یتیم لرزان بر بوته

ی مد، راهآزار در هیئت اسب برناگاه بوته «نزد من بیاور!آن دختر برگیر و »
ی رو به ماه گشوده شد و دختر یتیم با شوق بر اسب سوار، ایشان به ماه آسمان

 !مدآرسیدند و دختر سطل در دست به ح ور ماه بر
لرزید و حالی می ماه از عشق دلش .او یماه عاشق دختر یتیم شد و شیفته

از تحول او  آسماناشکال و احوال گوناگون ماه بر اکنون هم شد. می به حالی
 !و عشق اوست

است. با رشد دختر یتیم  آسمانی آغازین ماه چون کمانی سیمین بر هاشب
. در این حال ماه شودمی. گاهی دختر به سرای داخل شودمیتر ماه نیز بزرگ
، آن کندمی مستیو  آیدمیگاه دختر به شوق  .بیند غمناک استکه او را نمی

نگرانی او کسی  سازسببست ماه را رقیبی .مان ماه شاداب است و بدر کاملز
 روازاینی! او نیز عاشق دختر یتیم است آسماننیست جز خرس سپید 

در مجادله  .خواهد ماه را بگیرد و خفه کند! اما بازوانش توان آن را نداردمی
ها سه روز خرس سپید بر او غلبه بیست و پنج روز ماه بر او غالب است و تن

 پنهان و در محاق!ها دارد. ماه در این سه روز هراسناک است و گرفتار و از دیده
 پذیرد.می و انجام شودمیاین ستیز هر ماه چنین آغاز 

 
 :1«میشآآلپ»آلپامیش یا  -24

و  0«رکبامسی بی»نیز چون  9«آلپامشا»یا  0«آلپ آمسی»یا  آلپامیش یافسانه
 ی متنوعی میان قبایل تورک حکایت شده است.هابا اسامی و روایت 0«بؤیرک»

معرفی  اوغوزاز پسران  ،آی خانپسر  یا بای بؤیرک آلپامیشدر باوری 
 .شودمی

روزی  نمود.می بسیار غمناک رو این ازپسری نداشت و  گویند آی خان
اه وزیر به رمسلطان ه :زد او آمد و از سفر گفتن 1«بالچیک خان»وزیرش 

                                                                                                    
1. Alpamiş 
2. Alpamsi 
3. Alpamşa 

4. Bamsi beyrek 
5. Böyrek 
6. Balçık Han 
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در راه با خ ر پیامبر روبرو شدند. خ ر، سلطان را دو سیب  .سیاحت شد
بخشید و از نظر پنهان شد. یکی از دو سیب را سلطان تناول کرد و دیگری را 

 نهادند. ام ایشان صاحب پسری شدند و نامش بای بؤیرکهمسرش. در انج
دو خان بزرگ  0«ی ساریبا»و  6«بای بؤرو»روایت دیگر چنین است که 

ویش را استغاثه ل روز خدای خچه ناتورک از داشتن فرزند محروم بودند آن
شد و بای ساری  آلپامیشصاحب پسری به نام  کردند، در انجام بای بؤرو

ایشان دختر و پسر را در کودکسالی به  .9«چینآی بار»صاحب دختری به نام 
 .شدندی به مکتب فرستاده نامزدی هم در آوردند. کودکان در سه سالگ

لطانی و بزرگی او را اصول س .در هفت سالگی از مکتب فارغ شد آلپامیش
 :پس حکایت او چنین آغاز شد .اندازیآموختند و هنر تیر

تیر  0«آسکارا»کوه  یبه پا خاست، او به قله هابه نبرد با کالموک آلپامیش]
 پید داخل شد که در اوباتالقی س به پرتاب کرد و کوه فرو ریخت! در راه

هجوم آوردند و او اسیر شد ها ا به ناگاه کالموکامّ ،یبا بود در خوابدختری ز
عاشق او شد و به رهایی او خاست.  س، در این میان دختر کالموک خانو محبو

رهید. او را  آلپامیشدختر خان طنابی طویل به سیاهچاله او آویزان کرد و 
بود. اسبش آوردند او سوار شد و به  0«بنلی بوز»یا  چوباراسبی دلیر به نام 

 بسیار پریشان شدند.ها رد دوباره خاست کالموکنب
در هیئت  آلپامیشچون آیین ازدواج آغاز شد و ح ار به نشاط پرداختند. 

نواخت و رو به می نزدیک شد. او ساز به چادر آی پارچین (آشیق) 1«اوزان»
نام که لکنت زبان داشت.  6«بادمجا»ی بود اما در چادر زن؛ سرودمی چادر شعر

گفت و این موضوع تکرار شد. پس  آلپامیشیی به هااو نیز با زبان شعر پاسخ
به چادر عروس نزدیک شد، در آنجا همه کس به نشاط بودند جز عروس که 

همدیگر  ،ناگاه عروس او را بشناخت .ای به غم و اندوه فرو شده بوددر گوشه
پس از ازدواج به نزدیک پدر  آلپامیشند، همه متحیر شدند. را در آغوش گرفت

 رفت و به جای او بنشست.

                                                                                                    
1. Bay börü 
2. Bay sarı 
3. Ay Barçin 
4. Askara 

5. Benli boz 
6. Ozan 
7. Bademca 
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 :1«جستنی بی» -29

با غرش و یورش شیران غرید و هجوم آورد. به پشت « جستنی بی]»
 ایستاد. 0«اوچایان»ی شهر هادروازه
از اجنه دید. اجنه گوشت  شماردر چار سوی ظاهر شد و به راهها بی پس 
 شان را به تن خویشهانوشیدند و رودهمی ند و از خون اوکردمیان تناول سان

ه ب .خراششان گوشهانمود و نعرهمی انگیزشان دهشتهاپیچیدند. صورتمی
فرو ها شان چون آتش بر شانههاشان بیرقی بود و از نر و ماده زلفهادست

شان مارهایی هاهای عظیم تاریک برخاسته و در دستریخته. تنشان چون کوه
 .ین چون تازیانهگآبزرگ و زهر
ترس هراس در دل راه نداد، چون یوز بیچون ایشان دید، هیچ جستنی بی

 هی! کیستی» :در میان آنان شد! اجنه با دیدن او گرد آمدند و چنین گفتند
ای لذیذ در میان ما ظاهر شوی، از خرد شدن تو؟! چگونه توانستی چون لقمه

 «های سخت و سنگین صخره سای ما نهراسیدی؟به زیر دندان
سخن ایشان شنید، اما او را هراس در دل نبود، ایشان را چنین جستنی بی
 :پاسخ گفت

هی اجنه! زود پاسخ دهید! چه سان مردم شهر مرا مرگ آوردید؟ چه کس »
شما را اذن ورود داد؟ تیغ تیز مرا بنگرید! او را بر سرتان فرود آورم و شما را 

صبرم به  ییافتم کاسه رپاره کنم! چون از جور شما بر مردم شهرم خب پاره
 «سر رسید!

و پریشان نمودند. زهره دیوان  نداجنه چون سخن درشت او شنیدند، برآشفت
ها به هم فشرده، آرنج همترکید، غرولندکنان مشت فشردند، دست در دست 

ک پتن و گرز و ی آتشیاهرهانده، با بیرقها تشناک طالیی بر شانهآزلفان 
 هجوم آوردند.سنگین در دست بر جستنی بی
 بارانابک او را نیزهاید؟! چاز چه ایستاده» :دیوان همدیگر را چنین گفتند

 «اش کنید! او را به جهان دیگر فرستید!پاره کنید، پاره

                                                                                                    
1. Cesteni bey 2. Uçayan 
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را از گیسوان  6«کیاوروم»توان برخاست، دیو  یبا همه یجستنی ب اما 
برگرفت و به باال پرتاب کرد. تیغ از نیام برکشید و سرش بر باد داد. دیگر اجنه 

 چون توان او دیدند و طالع خویش، هراسیدند و گریختند.[
 

 باساتو  تپه گؤزحکایت  -20

ی شباهنگام با سپاه خویش روازاینهجوم آوردند.  اوغوز]روزی دشمنان بر 
را پسری خردسال بود که در راه  0«اوروز قوجا»رش ترک اردوگاه گفت. سردا

ماند و مجال بازگشت نبود. کودک خردسال در راه مانده را شیری به دندان 
 !گرفت و پروراند

در دشت چوپانی او را  .دیگر بار به اردوگاه باز آمد اوغوزروزها سپری شد و 
 لنگان راه غرید،می شیری دیدم هبه بیش»بدید و چابک حال خبر آورد که 

-می و از خونشان کردمیرا شکار  هااسبنمود. او می رفت و چون انسانمی

خان من! شاید آن شیر، پسر » :نیز با او بود چون بشنید گفت اوروز «!نوشید
 «در راه مانده من باشد!

یر ش آن گفته بود اوروز چنانچهل رهسپار کنام شیر شدند، الحاسواران فی
پسر به خانه آورد. بسیار  م ایشان گرفتار آمد اوروزپسرش بود! شیر به دا

اما پسر در خانه نماند و به کنام شیر ؛ و ضیافتی به پا شد ندشادمان شد
 دیگر بار پسر باز آوردند. !بازگشت

پسرم! تو انسانی، چون حیوانات » :دده قورقوت بیامد و پسر را گفتپس 
 کایان»ر مهترت را نام اداه شو! برمنما! بیا و سوارکاری بیاموز! با دالوران همر

نیز عمرت  باشد. نامت را من نهادم، خدای باسات یزناست، نام تو  9«سلجوق
 «دهد!

کونور قوجا »را چوپانی خادم بود که به نام  در دشت بود و اوروز اوغوزروزی 
و پریانی  0«اوزون پینار»ای بود به نام و چشمهشد می خوانده 0«ساری چوبان

ش را سبب هراس دانست. یاهاو بز رمیدند. بود در او، ناگاه گوسفندان چوپان

                                                                                                    
1. Urumki 
2. Uruz qoca 
3. Kayan selçuk 

4. Konur koca sarı çoban 
5. Uzun pinar 
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به ناگاه پریان دید که بال در بال هم در پرواز بودند، چوپان  .نزدیک چشمه آمد
 بر ایشان افکند و یکی از پریان به دام انداخت.باالپوش خویش  الحالفی

گر بار دی .ود و چوپان بر سر چشمهدیگر بار در دشت ب اوغوززمانی گذشت و 
ای دید بر زمین که آرام آرام این بار توده ناچوپ ،شدندپریشان  گوسفندان

گوسفندان  .نمود. او را هراس در گرفت و گریختمی ترتر و عظیمبزرگ
و دیگر بزرگان در سیاحت  6«بایندرخان»با  حال رها شدند. آن زمانپریشان

 رتحیبه  .بود. چون به نزدیک چشمه رسیدند هیئتی عجیب دیدند در خواب
ز اورو جمع شدند، دلیری از ایشام لگدی بر او زد. هیئت عجیب بزرگتر شد.

 دل نگران شد و از زیر بر او لگد زد. قوجا
د. یرون شالخلقه بکرد و توده پاره شد و از او پسری عجیب تأثیراو  یضربه

او را به  اما بر سرش تنها یک چشم داشت. اوروز ،داندام او چون انسان بو
خان من! او را بر من عطا کند. به » :آغوش گرفت و در ردا پیچید. پس گفت

اوروز،  «از آن تو باشد!» :گفت بایندرخان «اه پسرم باسات خواهم پرورد!همر
ون پستان در دهان گماشت. دایه چ ای بر اواش آورد و دایهرا به خانه گؤزتپه

 بار خونش بنوشید و سومدیگر  ،همه شیرش بنوشید او نهاد، نخست تپه گؤز
ه از شیر همه را بکشت. چاره کردند ک ،ای چند آوردندمکید! دایهبار جانش 

ک دیگ هم کافی نبود. چون به نوجوانی رسید، گاو سیرابش کنند، روزی ی
ری را یگو د کردمیمان نبودند که یکی را دماغ پاره اش از او در هایبازیهم

 جوید!می گوش
بردند و ناله کردند. اوروز هر چه تنبیه  خلق از او درماندند، شکایت نزد اوروز

 کرد و هراساند چاره نشد، ناچار طردش کرد.
 :را مادر پری بود! بیامد و انگشتری به او بخشید و دعا کرد و گفت تپه گؤز

 «از تیر در امان باد! تنت از تیغ در امان باد!پسرم تنت »
ع الطریق! مردمان اگریخت به باالی کوهی شد و قط اوغوزاز ایل  تپه گؤز

و جفاها نمود. دلیرانی به نبرد او شدند، چون تیر انداختند در او فرو  ردکاسیر 
 ؤزگطعام تپه پسنشد! چون تیغ زدند در او اثر نکرد! همگی طعام او شدند! 

                                                                                                    
1. Bayındır Han 
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خشمناک در آمد،  گؤز. ایل گرد آمد و به نبرد او شد. تپهشد اوغوزردم ایل م
 !ردبمشصت مرد در حال درختی عظیم از ریشه برکند و برایشان انداخت، 

ور ک ی بر چشم او فرو کرد و تپه گؤزرفت. سیخ باسات به نبرد اونجام در ا
 شد، پس سرش برید.

 [همه بزرگان شادی کردند.
 

 پایان
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