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 سخنی از مترجم
 

هاي شفاهی  حماسه"از کتاب  10، و 2، 1ي سه فصل  چه پیش رو دارید، ترجمه آن
این سه فصل را . است آمده ست که مشخصات کامل آن در برگ پیشینا "آسیاي میانه

. ترجمه کردم) شاهرود(دختر  نزدیک چهل سال پیش به هنگام تبعید در پادگان چهل
. ي ترجمه گم شد و سپس چند سال پیش پیدا شد و به دست من رسید نوشته دست

ام که در پی  ي مجدد کرده متن آن سه فصل را بازبینی و بازویرایش اساسی و گاه ترجمه
 .آید می

اقوام و  هاي کسان و از رمزگشایی از نام ترین چالش عبارت بود بزرگ این کار،در 
را  منابع گوناگون و پرشماري براي این منظور. ها ي درست آنیافتن امال جاها، و
 Sergeiسرگئی استاروتسین  "هاي آلتاییک شناسی زبان فهرست ریشه"ام، از  کاویده

Starostin's Altaic Etymological Database دنیز قاراقورت  "فرهنگ اساطیر ترکی"، تاTürk 

Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurtهاي ترکی،  هاي گوناگون زبان هاي شاخه نامه ، واژه
گاهم در تعیین  واپسین تکیه .هاي گوناگون پدیا به زبان هاي فارسی، و البته ویکی فرهنگ

گمان خطاهایی نیز  بی. است کی بودههاي تر ها، قواعد هارمونی صداهاي زبان امالي نام
 .دارم

 "نون غُنّه"در نام کسان، در اصل  ngهاي کار کشف کردم که ترکیب  در میانه
د، نوشتن می "نگ"به شکل  با الفباي عربی هاي قدیمی ترکی بوده که در متن) تودماغی(

ها را به  ا آنه ي بزرگ فولکلور ترکی هنگام رونویسی از متن و ویلهلم رادلوف، گردآورنده
ي کتاب حاضر نیز به همان شکل از رادلوف نقل  برگردانده، و نویسنده ngشکل 

ي  همه .ام ساده نوشته "ن") هاي چینی جز در نام به(ها را  ي آن من همه. است کرده
 .ستمن ااز  ترجمه متن در سراسر[ ] هاي میان  افزوده

ي کتاب را نیز  یابم که بقیه دریغا که در شرایطی نیستم و نیرویی در خود نمی
را به  گمان زنان و مردان بلندهمتی هستند که دیر یا زود این کار اما بی. ترجمه کنم

 .فصل پیوست کتاب به قلم ویکتور ژیرمونسکی بسیار مهم است ویژه سه به. انجام برسانند
 

 1395استکهلم، تابستان 
 
 

  



 

 گفتار ناشر انگلیسی پیش
 

ي ادبیات شفاهی ترکان  ست درباره بخش نخست فصلی. کتاب حاضر دو بخش دارد
به قلم دکتر چادویک که  The Growth of Literature "رشد ادبیات"برداشته از کتاب 

هاي مختصري در آن شده، و بخش دوم یا بخش تکمیلی، دستاورد  بازنگري
ن حاکمیت اتحاد شوروي انجام ست که پروفسور ویکتور ژیرمونسکی در دورا هایی پژوهش

 .است داده
که تنها با ادبیات شفاهی اروپایی آشنایی دارند  ادبیات شفاهی ترکان براي کسانی
این ادبیات را مردمانی چادرنشین با . انگیز است بسیار جالب و متنوع و تا حدي شگفت

دکتر . اند هاي منظوم قهرمانی آفریده ي سرایش داستان یافته هاي رشد تکیه بر سنت
ها را تحلیل و تفسیر کرده و پروفسور ژیرمونسکی نیز حاصل  ترین حماسه چادویک مهم

ي  سینه به ها و چگونگی روند انتقال سینه پژوهش در آوازهاي حماسی و خوانندگان آن
 .است ها را افزوده آن

دکتر چادویک در بررسی ادبیات شفاهی ترکان پیشاهنگ دیگر پژوهندگان غربی 
هاي ترکی در  حاصل پژوهش او در حماسه. است گیرانه ادامه داده و این کار را پی بوده

ي این کتاب  مطالعه. ست یگانه هاي دنیا منتشر شده، کاري میان آثاري که به دیگر زبان
ي پژوهندگان ادبیات تطبیقی و منشاء ادبیات و نیز به پژوهشگران فولکلور و  را به همه

 .کنیم شناسی توصیه می انسان
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 بخش نخست

 هاي حماسی ترکان آسیاي میانه منظومه
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 گفتار پیش
 
 

هاي گوناگون  هایی از مردم آسیا هستند که به لهجه گروه "ترکان"منظور من از 
گویند؛ شهرنشین نیستند؛ و تا چندي پیش ادبیات مکتوب  هاي ترکی سخن می زبان

شان،  هاي تیان ، کوهSayanوبیش قبایل ترك آلتاي، سایان  بررسی من کم. اند بومی نداشته
ها، ساکنان  هاي میان آن ، و ایرتیش، استپObاوب  ،Yeniseiسئی  هاي علیاي یئنی دره

. گیرد و خزر، و قبایل ترکمن شمال ایران را در بر می Aralهاي آرال  آبریزهاي دریاچه
برند، اما فقدان یا دور از  سر می به Lenaي رود لنا  طور عمده در دره به Yakutها  یاقوت
شود که از این مردم جالب  ع از آن میي آنان متأسفانه مان رس بودن مطالبی درباره دست

ي آغاز بررسی من از  نقطه. طور گذرا به آنان اشاره خواهم کرد سخن بگویم و تنها گاه به
ي نوزدهم به دیدن  ست که جهانگردان بزرگ سده وضعیت فرهنگی ترکان از هنگامی

بت کردند، و چنان که در همان زمان رایج بود ث آنان رفتند و ادبیات شفاهی آنان را آن
هاي ناشی از انقالب روسیه و تأثیر آن در آسیاي مرکزي و شمالی  این پیش از دگرگونی

ي آموزش و پرورش، تأثیر آن در  جانبه جغرافیاي سیاسی نظام شوروي، گسترش همه. بود
طور کلی نادیده  دگرگونی بینش افراد، و زوال فرهنگ سنتی بومی را در این بررسی به

هایی که پس از انقالب روسیه تا امروز در سراسر سیبري رخ داده  رگونیدگ. ام گرفته
گرد بومی، در  ام در سخن از ادبیات و نقاالن دوره چنان شدید بوده که من ترجیح داده آن
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ها هنوز به جاهاي  اما شکی ندارم که این دگرگونی. کار برم بیشتر موارد فعل گذشته به
 .است ها نرسیده ها و جنگل ي کوهستان دورافتاده

: شوند گویند، اغلب به دو گروه تقسیم می هاي ترکی سخن می مردمی که به زبان
از سوي مشرق ایران و ) Oghuzي اوغوز  یا تیره(ترکان غربی . ترکان شرقی، و ترکان غربی

از . شوند گیرند و عثمانیان و ترکمنان و آذربایجانیان را شامل می افغانستان را در بر می
ست که  هاي بسیاري گنجند، زیرا که عثمانیان سده ن تنها ترکمنان در بررسی ما میاینا

اند از  ترکان شرقی عبارت 1Czaplickaبنا بر تقسیمات چاپلیتسکا. ادبیات مکتوب دارند
مردم ترکستان و آسیاي مرکزي تا مغولستان و چین، و همچنین ترکان ولگا که هم از 

ترکان شرقی ساکن آسیا، خود به . ی به این گروه تعلق دارندنظر زبانی و هم از نظر تاریخ
ترکان ایرانی، شامل ترکان ترکمنستان و برخی ترکان  -1: شوند دو گروه تقسیم می

ترکان " -2اند؛ و  بوده "ایران"هاي طوالنی زیر نفوذ  هاي ساحل خزر که سده استپ
، و مغولستان Jungariaرستان ها، سیبري جنوبی، جونغا شامل بیشتر ترکان استپ "تورانی
رود که این ترکان  علت وجود موانع کوهستانی در آسیاي مرکزي، گمان می به 2.شمالی

با این حال حتم دارم که به . اند تر از گروه نخست در معرض تأثیر فرهنگ بیگانه بوده کم
تم دارم  وابستگی فرهنگی آنان به چین و تبت در گذشته اهمیت الزم داده نشده، و نیز ح

 .است هاي اخیر فرهنگ روسیه تأثیري گسترده و اساسی بر فرهنگ آنان نهاده که در سال
برداشته  Radlovهاي رادلوف  جایی که بیشتر مواد خام این پژوهش از مجموعه از آن

ست  هاي زبانی ي خویشاوندي بندي او بر پایه تقسیم. ام بندي او را نیز پذیرفته شده، نقسیم
ي  ي مواد ادبی ویژه هاي تولید و ارائه گیرد که هر کدام شیوه ي زیر را در بر میها و گروه

 :خود را دارند
هاي  هاي کوه سئی و در دامنه هاي علیاي رود یئنی ها و دره ترکانی که در استپ -1

نامم، زیرا که بخش بزرگ  می Abakanاین قبایل را گروه آباکان . برند سر می سایان به
سر  گروه از میان ترکانی گردآوري شده که در همسایگی استپ آباکان بهادبیات این 

برم و  کار می اما باید یادآوري کنم که این اصطالح را تنها براي ساده کردن کار به. برند می

                                                 
1- The Turks of Central Asia in History and at the Present Day, pp. 20 f. 

او ترکان ). Das Türkenvolk, p. 85(تفاوت دارد  Vambéryبندي وامبري  بندي با نقسیم این تقسیم -2
ترکان سیبري، شامل بیشتر قبایل ساکن پیرامون رودهاي لنا،  -1: کند شرقی را به چهار گروه بخش می

ترکان  -4 ترکان ولگا -3هاي جنوبی  ترکان ترکستان چین و استپ -Tobol 2سئی، و توبول  یئنی
هایی که نویسنده در این کتاب نقل کرده، امروزه  بندي ي تقسیم وبیش همه کم. [هاي دریاي سیاه کرانه

 ]مترجم فارسی. است ها را گرفته هاي نوینی جاي آن بندي اند و تقسیم کهنه شده
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کوچ  باور و اسب این قبایل اغلب شمن. نباید آن را به چارچوب جغرافیایی محدود دانست
هاي آنان اقدامات شدید  ي نوزدهم روسان در سرزمین هکه در اوائل سد بودند تا آن

 .استعماري انجام دادند
ویژه پیرامون  شان و به هاي تیان هاي کوه قیرغیزها که بیشترشان در دامنه -2
هایی نیز در  گویا گروه. سکونت دارند] آبگیر داغ[ Issyk-Kulقول  ي ایسسیک دریاچه

رود  شمار می گاه پیشین آنان به که اغلب سکونت اند سئی باقی مانده هاي علیاي یئی دره
هاي  اند و رمه برخی از آنان کشاورزاند، اما بیشترشان کوچنده). توضیح بیشتر در ادامه(

اما اطالع چندانی از پیامبر  1نامند، آنان خود را مسلمان می. بزرگ اسب و گوسفند دارند
وبیش هیچ یادي از این دو نماد  ر کمت یا از قرآن نداشتند، و گزارش شده که قبایل شرقی

 ).توضیح بیشتر در ادامه(کردند  نمی
؛ و Teleutها  اوت یا ترکان جنگل سیاه، و تله Chernها  ها، شامل چورن آلتاي -3

ها  و قوماندي Kireiها  ي ره تر دیگر ساکن در آلتاي از جمله کی برخی قبایل کوچک
Kumandist .ي هفدهم  ها در سده اوت باور بودند، اما تله شمنوبیش همگی  این قبایل کم

ي یازدهم تا  اند، از سده ها نیز که اکنون مسلمان ي ره ظاهر به اسالم گرویدند، و کی به
ترکان این گروه را در مقایسه با دیگر ترکان آسیاي . سیزدهم مسیحی نستوري بودند

شود که رسوم و  د و گفته میانگارن میانه اغلب فارغ از تأثیر پذیري از بیگانگان می
آنان در جایی که شرایط . اند ترین شکل آن حفظ کرده باورهاي کهن ترکی را در خالص

 .کنند، اما بیشتر ترکان آلتاي کوچنده و شکارچی بودند اجازه دهد کشاورزي می
که در جنوب سیبري  Tu-vintsyها  وین –و تو  2Cherkasyها  اهالی آلتاي، چرکاس

هاي ملی خود را دارند، خودمختاري فرهنگی دارند، و قواعد  برند، محدوده سر می به
 .اند اي به زبان بومی خود وضع کرده اولیه

ي  خزر و ناحیه –هاي بخش شمالی و شرقی آبریز آرال  ها که در استپ قازاخ -4
سان آنان اند اما رو تکرار قیرغیز نامیده آنان را به. روسیه سکونت دارند Orenburgاورنبورگ 

نخستین بار . است "مرزنشین"معناي  ي قازاخ به رود که واژه گمان می. نامند را کازاخ می
را غارتگران  "ها قازاخ"نامی از آنان برده و ) میالدي 1020(فردوسی شاعر ایرانی 

                                                 
ست  منظور اعتقاديآید،  میان می جا که سخن از دین قبایل گوناگون ترك به یاد داشت که آن باید به - 1

 .اند هنگام ثبت مطالب مورد بررسی من و پیش از تأثیر پذیرفتن از عواقب انقالب روسیه داشته که آنان به
 ].مترجم فارسی[شود  ها یافت نمی اکنون نامی از چرکاس. شوند هاي قفقاز یکی گرفته نباید با چرکس - 2
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این قبایل را خان یا امیر آنان تیاوکا  1.است نشین و سوارکار و مسلح دانسته استپ
Tyavka2 بخش کرد] یوز، صد[ "اردو"ي سیزدهم براي تسهیل امور اداري به سه  دهدر س :

ي  هاي میان دریاي آرال و کوهستان شرقی دریاچه ، که در استپ]اولو یوز[اردوي بزرگ 
ي میان توبول و  ، ساکن منطقه]اورتا یوز[سکونت دارند؛ اردوي میانه  Balkhashبالخاش 

؛ و اردوي کوچک ]سیحون) [Jaksartesاکسارتس یا ج( Syr Dariaایرتیش و سیردریا 
بیشتر آنان تا چندي پیش . که میان دریاي آرال و ولگاي سفلی جاي دارند] کیشی یوز[

ي زیست  تدریج شیوه ست که به اند ولی در جنوب و در غرب دیري چادرنشین بوده
و گرچه در تغییر دین آنان روندي تدریجی داشته . اند مهاجران روس را در پیش گرفته

بود، اما اکثریت افراد  هاي دور اسالم در میان قبایل جنوبی آنان ترویج شده گذشته
ي شانزدهم از مبلغان  در سده Kuchum Khanخان  هنگامی اسالم اختیار کردند که قوچوم

 .اسالم پشتیبانی کرد
 "لتاتارهاي توبو"هاي اوب و ایرتیش که اکثریتی از آنان را اغلب  ترکان دره -5
. گفتم "آباکان"ست که پیشتر در مورد گروه  قدر قراردادي اند، گرچه این نام همان نامیده

طور عمده  اند و به یافتگان در میان ترکان ترین اسکان شان ثابت ي زیست آنان از نظر شیوه
ل هایی از آنان از سا اند، اما گروه بیشتر اینان مسلمان. پردازند به کشاورزي یا بازرگانی می

 .اند به بعد مسیحی شده 1720
هاي شمال ایران و افغانستان، میان دریاي خزر  و سرانجام ترکمنان که در دشت -6

بخش بزرگی از آنان چادرنشین و . اند ساکن] آمودریا، جیحون[ Oxusو اوکسوس 

                                                 
با  "قازاخ"سی نشان نداده و تالش من براي یافتن در شعر فردو "قازاخ"نویسنده منبعی براي وجود  - 1

در عوض با . اي نرسید ي فردوسی به نتیجه هاي ممکن ك، ق، خ، ا، یا فتحه در شاهنامه ي ترکیب همه
تر در  این قوم پیش. شود یاد می "آالن"نام  ترکیب مرزداري و تاختن و غارتگري در شاهنامه از قومی به

شود که  است، اما زبان آنان ترکی نیست و گفته می دیرتر به قفقاز کوچیدهزیسته، و  سوي شرقی خزر می
 .ست هاي ایرانی یکی از زبان

ي دهخدا با  لغتنامه. اند نامیده "قزاق"ها را  جا قازاخ وبیش همیشه و همه هاي فارسی کم در متن
ارزم از جمله خیوه و بخارا نشین خو از شهرهاي ترك] ها قزاق[ها  بسیاري از آن«: نویسد تحقیري آشکار می

جا نیز  در این» .دهد معنی می» طاغی«و » جو حادثه«و » خانمان بی«ها در زبان ترکی  اند و نام آن فرار کرده
ریشه  هم] kazakh[قازاخ را  American Heritageفرهنگ . شود منبعی براي معناي ترکی این واژه ذکر نمی

من براي پرهیز از تشابه نام این قوم با . داند می "سودبرنده] شخص["ي معنا و به "قازانماق"ي ترکی  با واژه
 .]مترجم فارسی[نویسم  می "قازاخ"در فارسی، نام آنان را  "قزاق"دیگر معناهاي 

 .]مترجم فارسی[است  Tauekel/Tavakkul/Tevekkelخان  منظور نویسنده توکل - 2
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تدریج  زیر انقیاد روسان در آمدند، به 1881که در سال  اند اما پس از آن پرور بوده اسب
 .اند همگی مسلمان. یافته را در پیش گرفتند هاي زیستی اسکان شاورزي و شیوهک

شان با  شان با چینیان در مشرق و روابط از تاریخ ترکان چیزي بیش از مناسبات
 Tungusها  نویسندگان اروپایی اغلب آنان را از مغوالن و تونغوس. دانیم اروپا در مغرب نمی

دهد که تمدن ترکان در گذشته در  طالعات ما نشان میي ا اما همه 1.اند تمیز نداده
سئی که  تمدن شهرنشین باستانی در یئنی. است سطحی باالتر از امروز بوده

ي پیش از  ي هزاره اند و حاکی از رونق آن در درازاي همه شناسان کشف کرده باستان
چه  اما آن. شود درست یا نادرست، اغلب به ترکان باستان نسبت داده می 2دوران ما است،

جا مانده از  هاي به تر است، رد و نشان تر است و از همین رو براي پژوهش ما مهم تازه
ي نخست عصر ما در  اینان ترکانی هستند که در طول هزاره. Uigurاویغورهاست 

. زیستند هاي جنوب غربی می ها و آبادي مغولستان شمالی و غربی و سپس در بیابان
آنان روابط بازرگانی هم . اویغورها شهرنشینان بسیار متمدنی داراي خط و ادبیات بودند

در قاراقورام  840تا سال  خاندان سلطنتی آنان که. با هند و هم با چین داشتند
Karakoram ] قاراقورومKarakorum [ در مغولستان شمالی پایتخت داشت و سپس به کوچا

Kucha ]هاي گوناگونی پیش از  در ترکستان چین و جاهاي دیگر کوچید، در دوره] کوشان
ین تغییر دین خاقان یا فرمانرواي آنان به آی. هاي بودایی و مانوي داشت ي دهم دین سده

 3.رخ داد و ترویج این آیین در میان اویغورها از آن هنگام آغاز شد 763مانوي در سال 
و انتقال مرکزشان به  840در سال  Orkhonحتی پس از شکست اویغورها در اورخون 

مکان  هاي تکله و بیابان Gobiهاي گوبی  ها و آبادي ترکستان چین، نفوذ آنان در بیابان
Taklamakan اریم و آبریز تTarim اي از خاندان  شاخه. بود و کوهستان بزرگ غرب گسترده

 .شان کاخ تابستانی داشتند هاي تیان ي سیزدهم در دامنه سلطنتی اویغورها حتی تا سده
سوي جنوب، آبریزهاي تورفان  ها پیش از کوچیدن اویغورها به تمدن اویغوري سده

Turfan ي ختن  و تاریم، و ناحیهKhotan گمان بر چادرنشینان  غال داشت، بیرا در اش
گمان نیرومند هم  نهاد و این تأثیر بی هاي همسایگی خود نیز تأثیر می ساکن کوهستان

                                                 
1 - A. B. Boswell, The Slavonic Review, VI (1927-8), 68 ff. 

 .و منابع مورد استناد آن .Minns, The Archeological Journal, X (1930), I ffنگاه کنید به  - 2
3 - Chavannes and Pelliot, Journal Asiatique, 1913 (I), pp. 191f., 193 ff., 317 ff.; نقل از  بهBurkitt, 

The Religion of the Manichees, pp. 50, 97 f. ي طرحی از تاریخ و فرهنگ کوچا نگاه کنید  براي مطالعه
ي بحثی پیرامون عناصر بیگانه در  براي مطالعه .S. Lévi, Journal Antique, 1913 (2), pp. 311 ffبه 

 .Brockelmann, Asia Major (1925), pp. 110 ffفرهنگ دیرین ترکی نگاه کنید به 



 گفتار ، پیش۱فصل                                             ھای شفاھی آسیای میانه حماسه ... | ۶

اما در بررسی ادبیات شفاهی . بود اما اکنون معیاري براي سنجش میزان آن نداریم
ن اهمیت ناچیز شمرد. باشیم یاد داشته نشینان الزم است که این عامل را پیوسته به کوچ

مردمی بزرگ و تمدنی عظیم که هزار سال پیش از روي نقشه ناپدید شد و حتی تاریخ 
نگاران غربی نفوذ فرهنگی  تاریخ. دست فراموشی سپرده، آسان است وبیش آن را به کم

اند، اما در این زمینه  که شاید و باید تأیید نکرده اویغورهاي باستان را هرگز چنان
خواهیم . ست نگاران ما راهنماي معتبرتري هاي تاریخ یسه با نوشتههاي بومی در مقا سنت

عنوان پیشروان تمدن شرق یاد  ي حماسی ترکان، از اویغورها به ترین مجموعه دید که مهم
گرد و چادرنشین قیرغیز پیوسته با شگفتی از فرهنگ مادي،  ي دوره کند و خواننده می

 .گوید رها سخن میي اویغو دوستانه سیاست مترقی، و خوي صلح
سئی  هاي یئنی ي قیرغیزها سرچشمه اند که سرزمین اولیه بسیاري بر این عقیده

ي هفدهم  سوي جنوب در سده ي کوچ آنان به رود که واپسین مرحله گمان می. است بوده
هاي پیشین این  اما مرحله 1.است روي روسان در سیبري رخ داده زمان با پیش و هم
دانند که در  قیرغیزها را همان مردم مقتدري می. دانند ها می ش از اینها را بسیار پی کوچ

کیچ "تر  شوند، یا شاید درست نامیده می] Khakasیا [ Hakasهاي چینی هاقاس  سالنامه
ي  سئی را در طول سده ي یئنی که گویا نواحی پیرامون سرچشمه K'ic-gia-sze2 "غیا شه

ها را که مرکزشان قاراقوروم واقع در اورخون در نهم در اشغال داشتند و حکومت اویغور
ویژه همان شاخه از  نیز قرغیزها را به 3.منهدم کردند 840مغولستان شمالی بود در سال 
سوي  سئی به ي یئنی ي دهم از سرچشمه دانند که در سده جنگجویان سلحشور ترك می

وي اویغورها در نخستین عملیات ترکان که به شکست نیر 4.جنوب غربی سرازیر شدند
وتاز جنگجویان وحشی بود و بررسی دقیق سیاست و  شمال انجامید چیزي فراتر از تاخت

 – 5دهد تا جایی که اسناد و شواهد در دسترس اجازه می –دستاوردهاي عملی آنان 
دقت  نشین نیز در آن زمان توانایی حرکات به سازد که حتی ترکان کوه روشن می

بایست  در واقع آنان می. اند یافته را داشته ه، و جنگ سازمانشده، سیاست سنجید حساب
البته رادلوف نیز نشان . باشند تر از قیرغیزهاي همین اواخر بوده مردمانی بسیار متمدن

                                                 
1 - Radlov, Proben V, V; cf. Czaplicka, The Turks of Central Asia, p. 48; cf. also Venyukov 
(Michell, The Russians in Central Asia, p. 273). 
2- Radlov, loc. cit. 

 .ي پیشین را بنگرید صفحه -3
4- Radlov, loc. cit. 
5 - Chavannes and Pelliot, Journal Asiatique, 1913 (1), pp. 285 ff. 
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که قیرغیزهاي امروز و ترکان آباکان در  1"حماسی"هاي  است که عشق به منظومه داده
سئی باز  هاي یئنی در اصل به هاقاساي مشترك دارد و  اند، شاید سرچشمه آن سهیم

کند شاید همگونی  ست، اما چیزي که آن را تأیید می این ادعاي بغرنجی 2.گردد می
هاي هردوي قیرغیزها و ترکان آباکان، با ترکان آلتاي است که میان  ساختار منظومه

 3.دو قرار دارند آن
اي تردید در آن و موردي بر –ي شمالی درست باشد  ي وجود سرچشمه اگر نظریه

 Buriatها  هاي دور همسایگان نزدیک بوریات بایست از گذشته قیرغیزها می –وجود ندارد 
سر  ي بایکال به هایی بودند که در آن زمان پیرامون دریاچه ها مغول بوریات. باشند بوده
ها  این نزدیکی تا حدودي به برخی آشفتگی). برند سر می جا به و امروز نیز همان(بردند  می
در واقع اگر بخشی از . ها رواج دارد انجامد که در تمیز دادن دقیق قرغیزها از بوریات می

ي  هاي دریاچه ها پیش از حرکت قیرغیزها به سمت جنوب و اسکان آنان در کرانه بوریات
باشند، و اغلب  به این منطقه کوچیده Alatauهاي آالتائو  ي کوه قول واقع در دامنه ایسسیک

شود، در آن صورت تمایز اصلی میان این دو تا حدودي از  طور نیز پنداشته می همین
هاي  ست که چینیان و قالموق نامی) Pulutپولوت ( Burutروت بوریات یا بو. رود میان می

Kalmuk از آن میان ( "روس"که نویسندگان  اند و حال آن امروزي به قیرغیزها داده
 Dikokamennyeنیه  آنان را دیکوکامن) Venyukovو ونیوکوف  Valikhanov 4خانوف ولی

هاي اصیل نه ترك، که )اتبوری(اما بوروت . نامند می] هاي صعب ساکنان کوهستان[
ها آن  ترین توضیح براي این آشفتگی در نام رسد که پذیرفتنی نظر می بنابراین به. اند مغول

درستی برخی قبایل مغول بوده که پیش از مهاجرت  است که منظور چینیان از این نام به
ي  اچههاي هفدهم و هجدهم و پیش از آن، پیرامون دری سئی در سده قیرغیزها از یئنی

                                                 
ي ماجراها و  هاي منظوم بلند است که درباره داستان "حماسی"معلوم منظور رادلوف از اصطالح از قرار  - 1

 3و  2هاي  نگاه کنید به فصل. است رویدادها و قهرمانان اعم از واقعی و طبیعی، و فراطبیعی سروده شده
 .همین کتاب

2 - Proben, loc. Cit.; cf. Czaplicka, The Turks of Central Asia, p. 69. 
3 - See further Kogutei: Altaiski Epos, ed. Zazubrin and Dmitriev, p. 7. 

ي واپسین خان اردوي میانه بود و در یک  اي قازاخ از خاندان سلطنتی و نوه خانوف شاهزاده ولی - 4
او نخستین قازاخ بود که از فرهنگ . هایی انجام داد نیه پژوهش آموزشگاه نظامی روسی روي دیکوکامن

هاي  و توانست فصلدانست  سطح باالي اروپایی برخوردار شد و ضمن قازاخ بودن زبان قیرغیزي را نیز می
 R. B. Shaw, Journalنگاه کنید به . را ثبت کند و به روسی ترجمه کند Manasي ماناس  بزرگی از منظومه

of the Asiatic Society of Bengal, XLVI (1871), 243; cf.هاي بعدي کتاب  هاي صفحه ، و نیز به پانویس
 .حاضر
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چنان هم براي ساکنان اولیه  اند، اما این نام پس از آن نیز هم قول سکونت داشته ایسسیک
ست، زیرا این  البته این آشفتگی ناخوشایندي. است کار رفته و هم بر قبایل مهاجر بعدي به

عنوان  اند که گاه به قبایل ادبیاتی غنی و شواهدي از آداب و رسوم بومی به یادگار گذاشته
گونه  و بدین 1است، ها استناد شده هاي ترکی به آن نام سنت هاي مغولی و گاه به نتس

ترك در مناطق  –هاي موجود در همپوشانی مغول  هاي بیشتري بر آشفتگی آشفتگی
 .است شان افزوده شده هاي تیان کوهستانی جونغارستان، ترکستان چین، و کوه

ي هفدهم  ه از زمان چنگیزخان تا سدههایی از شکوه و جالل و تشریفاتی را ک جلوه
هاي میانه  توان از آثار جهانگردان سده هاي چادرنشینان رواج داشته می در بارگاه

البته این . رفتند دستچین کرد که براي ارتباط دولتی یا تبلیغ دینی به سراغ آنان می
اما این  2دهند، یها را به روشنی از هم تمیز نم ها همیشه ترکان، مغوالن، و تونغوس نوشته

و البته این . که در آن هنگام تمایز آنان تا چه میزان روشن بوده، خود جاي بحث دارد
گیرد که اتباعشان  بحث خویشاوندان نزدیک حکمرانان و رهبران اصلی را در بر نمی

احتمال . شد هاي شرقی را شامل می هاي غربی و بسیاري از استپ ي مردم استپ همه
که با  3دادند ترین بخش از اردوهاي بزرگی را تشکیل می هاي واقعی کوچک دارد که مغول

بخش . رفتند اش همچون بهمنی عظیم پیش می نبوغ و رهبري چنگیزخان و جانشینان
اند،  اند، بدون شک ترك بوده ي آنان در میان سپاهیانی که جهانگردان اروپایی دیده عمده

 .رود که تونغوس بودند می هایی که چین را شکست دادند گمان و گروه
اثرات ویرانگر تهاجم تاتارها بر اروپاي شرقی چشمان ما را بر دیدن دستاوردهاي 

است، هرچند که  شگرف فکري رهبران آنان هم در سازماندهی و هم در دانش جنگ بسته
علوم زد، از دیرباز بر ما م وپا می رواداري دینی آنان در دورانی که اروپا در بنیادگرایی دست

ي ابراز  نامه. است ادب اجتماعی آنان نیز به همین میزان چشمگیر بوده 4.است بوده
براي پسر او ایوان  Vasily IIIدر سوگ واسیلی سوم  Mamai Khanخان  همدردي که ماماي

                                                 
که در  Kurt Lubinskyاما جالب و مصور از کورت لوبینسکی  اي  موجز براي نمونه نگاه کنید به مقاله - 1

. است نام برده شده "هاي مرزهاي مغولستان با سیبري)Kalmuckهمان قالموق ( Oiratها  اویرات"آن از 
ي  در مجموعه. دانند ها می شناسان امروزي آنان را از مغوالن غربی یا قالموق ها قالموق هستند و قوم اویرات

 .اند یکی دانسته شده Nogaiها  ها با نوغاي ي قیرغیزي ماناس، اویراتها منظومه
2 - Boswell, The Slavonic Review, VI (1927-8), 68. 
3 - Czaplicka, My Siberian Year, p. 54. 

ي این جنبه از فرهنگ ترکی منصفانه داوري  ست که درباره نگار غربی تنها تاریخ Buryشاید بري  - 4
 .است کرده
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 1.ي آن است ي ذوق سلیم و فرهنگ واالي نویسنده دهنده مخوف فرستاد نشان
، ابن ]Pian de Carpini ]Pian del Carpineان دو کارپینی هاي میانه چون پی جهانگردان سده

اند که امیران  روشنی تمام شهادت داده ، بهWilliam of Rubruckبطوطه، و ویلیام رابراك 
کردند و در بارگاهشان آداب معاشرت  چادرنشین با رواداري و فروتنی با آنان رفتار می

هاي فرستادگان روس به دربار  نوشتهدر . آوردند جا می بسیار سنگین و رنگینی به
ي هفدهم نیز تأکید  و امیران مغول در همسایگی او در سده Altyn Khanخان  آلتین

هنگامی که  2.شود فروشی یافت می مشابهی بر تشریفات سنگین و رنگین و عشق به جلوه
 هاي منظوم برسیم، خواهیم دید که آنان دقت بسیاري براي تشریح به بررسی داستان

ترین حرکات  ها و ورود مهمانان و جزئی اهمیت و روزمره از قبیل ضیافت جزئیات امور کم
هاي میانه و فرستادگان  هاي جهانگردان سده روایت. کنند شان صرف می و رفتار بزرگان

دهند که سخن  روشنی نشان می به Spatharyویژه روایت اسپاتاري  ي هفدهم، به روس سده
معاشرتی چنین دقیق و پر وسواس به هیچ وجه بخشی از  جا آوردن آداب از به

ست  هاي شاعرانه نیست و بازتابی صادقانه از آداب و رسوم بارگاه اقوام بدوي کاري ظریف
ي  باشد، با همه ي عادت روزمره نداشته که از این دست کارهاي پیش پا افتاده را اگر جنبه

صل دیگري در این باره بیشتر خواهم در ف. آورند جا می سربلندي یک انجام وظیفه به
 .گفت

نامیدند و رؤساي زیر دست او را، که گویا  شان را خان می ترکمنان رئیس
] þegnas ]thegnsهاي  شدند و نقشی شبیه به ثینا خدمتکاران شخصی او شمرده می

نامیده  sirdarرهبران لشکري سردار . خواندند می naibانگلوساکسون داشتند، نایب 
آنان پس از چندي در کنار . شدند ي کارآیی و شایستگی انتخاب می ند و بر پایهشد می

یعنی  ak-sakalsها "آغ ساققال"ي  ثروتمندترین و صاحب نفوذترین مردان قبیله به جرگه
بودندکه  sultansها  ها، سلطان حاکمان قازاخ. آمدند سفیدان یا زعماي قوم در می ریش
هاي  ها خود زیر دست خان بودند و خان از میان سلطان نسلطا. شان موروثی بود عنوان

یا  manapsها  قبایل قیرغیز را ماناپ 3.شد اصیل و داراي دودمان اشرافی انتخاب می
. کردند که در آغاز انتخابی بودند اما دیرتر این مقام موروثی شد سفیدان رهبري می ریش

 batyrsهم بودند که ناظر اجراي مقررات بودند، و باتیرها ] ها بیگ[ bisها  در میان آنان بی

                                                 
1 - Karamzin, Histoire de l'Empire de Russie, VII, 315. 
2 - Baddeley, Russia, Mongolia, and China, II, 204 ff. 
3 - Levchine, Description des Hordes et des Steppes, p. 398. 
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 –آغا "ها  باالتر از ماناپ. کردند که عملیات نظامی را رهبري می] باهادیرها، بهادرها[
 .ي قبایل را داشت بود که رهبري اتحادیه aga-manap 1"ماناپ

دهد که  نشان می هاي آنان رسید، اما دقت در سنت جانشینی از مرد به مرد می
 Kysylهاي اهل شهر قیزیل  تاتار اگر نام کودکی از  2.است تر زنانه بوده جانشینی پیش

]Kyzyl [اش، و  نام دائی -2نام مادرش،  -1ترتیب نام خود، و سپس  را از او بپرسند، او به
دلیل نبودن نوشتار و ثبت احوال، این مردمان اهمیت  به 3.گوید نام پدرش را می -3

هایی که خون خالص دودمان  میان سلطان 4.هاي خود قائلند زیادي براي حفظ شجره
ي اختالط خون خان با خون بیرون از دودمان  هایی که زاده خان را داشتند، و سلطان

گوید که دو قیرغیز به هم که  وامبري می 5.شدند خان بودند تفاوت جدي قائل می
و مخاطب  "اند؟ پشت پدري تو که بودههفت "رسند نخستین پرسش این است که  می

تربیت  ساله باشد همیشه پاسخ را آماده دارد، وگرنه او را بسیار بی حتی اگر پسري هفت
رود که مقام زن در نزد آنان باالتر از چیزي بود که در نگاه نخست  گمان می 6.شمارند می
. دوش آنان بود رسید، هرچند که بخش بزرگی از کارهاي سنگین همواره بر نظر می به

شد که مقام زنان در میان چادرنشینان ارجمندتر از مقام زنان ترکان  گفته می
افریقایی  Tuaregهاي  شان در میان طوارق ظاهر چیزي مشابه مقام و به 7یافته، اسکان

ي هشتم  هاي اورخون نیز به مقام رفیع زنان در میان ترکان سده نوشته سنگ. است بوده
در سخن از پدر و ) khan, kanیا خان، قان ( khaghanجا خاقان  این. است اشاره کرده

پس از مرگ شوهر، . دهد را به مادرش می "خردمند طایفه") ي گرداننده(مادرش، عنوان 
تمامی به  مانند و چنین پیداست که آموزش و پرورش آنان به دو پسر خردسال از او می

 8.شود مادرشان سپرده می
ون مناسبات شخصی میان اربابان و افراد عادي چیز زیادي ي چند و چ درباره

چه میان رئیس  رود که این رابطه از لحاظ دستمزد و دارایی با آن دانیم، اما گمان می نمی
هایی  و پیروانش برقرار بود شباهت] اسکاندیناوي و شمال اروپا[ Teutonicها  توتون

                                                 
1 - Vambéry,   Türkenvolk , p. 266; cf. Czaplicka, The Turks of Central Asia, p. 49. 
2 - Michell, The Russians in Central Asia, pp. 273 ff. 
3 - Radlov, Proben II, 645, ll. 1285 ff. 
4 - Levchine, op. cit. P. 147. 
5 - Ibid. P. 348 
6 - Vambéry, Travels, p. 369; cf. Vambéry,   Türkenvolk , p. 285. 
7 - Vambéry,   Türkenvolk , p. 268; cf. also Barthold, Anhang to Radlov's Die Alttürkischen 
Inschriften, p. 15. 
8 - Barthold, op. cit. 
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دند نقش محافظان و درباریان او را پیروان نزدیک رئیس که بر گرد او بو. است داشته
اي جالب از  نمونه Fraserفریزر . کرد داشتند و او در برابر، نیازهاي مادي آنان را تأمین می

است، هرچند  تفاهمی کامل را که در این زمینه میان ترکمنان وجود داشته، ثبت کرده
کات در برابر یک دو 50او . است چه را دیده درست نفهمیده که پیداست که او خود آن

شود از این که رئیس او خبر معامله را که  دهد، و چندشش می اسب به یک نایب می
کند،  هاي طال را پخش می گیرد، با بدجنسی سکه شنود پول را از خدمتکارش می می

دهد، پنج سکه  دارد، هفت سکه به یکی از پسران خودش می دوازده سکه براي خود بر می
ها  ماند، و او این که تنها چهار سکه می دهد تا آن همین شکل ادامه می به پسر دیگر، و به

عنوان مرحمتی بزرگ  گرداند، و نایب آن را به را با حالتی سخاوتمندانه به نایب بر می
نایب در پاسخ انفجار خشم و شگفتی من از شنیدن این «: نویسد فریزر می. پذیرد می

من هر چه دارم از خان دارم؟ اگر صد تومان  که چی؟ مگر نه این که": داستان، گفت
tomauns از چیزي که به من رسید . از اموال او را باال بکشم، هیچ باکیش نیست

گمان خان این را به  خوشنودم، زیرا در واقع این اسب پیشکشی بود براي شما، آقا، و بی
بود و  غول کردهخود مش چنان ذهنم را به این موضوع آن ".کند شکلی براي من جبران می

. تعریف کردم Meerzaچنان برافروخته بودم که آن را با ابراز بیزاري فراوان براي میرزا  آن
از کجا . گوید نایب راست می. کنند آه، مردان بزرگ خیلی از این کارها می": او گفت

 1»معلوم که خان فردا اسبی به ارزش شصت تومان به او نبخشد؟
در نزد رئیس نامید،  "اندوختن اعتبار"توان آن را  که مییک چنین نظام بانکداري، 

ي ایجاد خطر براي  تواند مایه اي که در آن پول ارزشی ناچیز دارد و می در جامعه
این وضع را یک قازاخ کهنسال به زبانی ساده براي . صاحبش باشد، بسیار الزم است

هایش کار  گ اسبهاي بزر او گفت که فروختن رمه. شرح داد Levchineوچین  له
ست، زیرا او نیازي به پولی که مجبور باشد در صندوقی پنهان کند ندارد، حال  اي بیهوده

هاي او را در استپ تماشا کنند و بفهمند که صاحب  توانند تاختن اسب که همه می آن
 2.ها چه ثروتی دارد آن

آنان معماري . ها در سطح باالیی نبود ها فرهنگ مادي چادرنشینان استپ در گذشته
شان نداشتند؛ صنایع نداشتند؛ کشاورزي مختصري داشتند  ماندگارتر از بر پا کردن خیمه

توان  شان را نمی ایم بازرگانی اي بود؛ و چنان که دیده افتاده که آن هم در جاهاي پرت
رود که  احتمال می. شان بدوي بود ي زندگی و ذهنیت شیوه. یافته تلقی کرد سازمان

                                                 
1 - Fraser, A Winter's Journey, II, 325 f. 
2 - Levchine, op. cit. pp. 348 f. 
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اغراق آمیز است و بیشتر به صفات  1دهد دست می ها به وچین از قازاخ له تصویري که
است، از قبیل سست بودن در  ي چادرنشینان جاهاي دیگر انطباق یافته نتراشیده

هاي  اعتنایی به هنر جنگ، و در عوض بها دادن به حمله طلبی، ناکارآمدي و بی صلح
اما دلیري و سرشاري از نیروي ابتکار  غافلگیرانه، ناتوانی در اقدام جمعی و هماهنگ،

ترین صفات بدوي در میان مردمی باشد که اشرافیت موروثی  این شاید رایج. شخصی
هاي معین خود را  اما بر ما روشن است که این مردمان چارچوب. اند اي نداشته گسترده

اي از  ودهشد مردان کارآزم هایی داشتند که باعث می براي رهبري کارها داشتند و کیفیت
ویژه شایان توجه  ها به قازاخ "غرور اشرافی"است که  گفته شده. خاستند میانشان بر می

ترین  جو که در میان ستیزه هنگامی O'Donovanو چنان که پیداست اودانووان  2است،
زده  دیگر شگفت شان و با یک ترکمنان بود، از ظرافت و فروتنی رفتار آنان با دوستان

 3.شد می
گمان او اسبش را  نشین آسیایی اسب او بود و بی ترین عامل در زندگانی کوچ مهم

ي تعریف  ویژه ترکمنان شیفته گویند که به می. دانست بهاترین دارایی خود می گران
ها  گویند که این اسب نیز می. هایی در وصف اسبشان هستند ها و خواندن ترانه داستان

شان ارزشی بیش از همسر  چنان که صاحبان تند، آنآوري هس راستی موجودات شگفت به
 :نویسد وامبري می. اند ها قائل و فرزندان و حتی بیش از زندگی خود براي آن

با چه دقت و احتیاطی ] مرد ترکمن[جالب است که تماشا کنید و ببینید 
پوشاند، با  کند، چگونه براي حفاظت از سرما و گرما او را می اسبش را تربیت می

گاه خود شاید با لباسی  دهد، و آن استن زین و برگ چه شکوهی به آن میآر
این . یابد اش می دقت آراسته فقیرانه و مندرس، تباینی جالب با مرکب به

شود و در  ها می هایی هستند که از آن ي ستایش راستی شایسته موجودات زیبا به
شود، هیچ اغراقی  ها نقل می هایی که از سرعت و نیروي پایداري آن داستان
 4.نیست

اي از  توانیم نمونه چه وامبري در میان ترکمنان دیده، می براي دادن تصویري از آن
بیاوریم که در آن ] شاه خردمند[ Khan5 Märgänخان مرگَن  Sagaiي ساغایی  منظومه

                                                 
1 - Levchine, op. cit. pp. 339 f. 

 ).348. پیشین، ص(ها  ي قازاخ وچین درباره هاي له نقل از گفته به 369. ، صTravelsوامبري، سفرها  - 2
3 - O'Donovan, The Merv Oasis, II, 315. 
4 - Vambéry, Travels, pp. 319 f. 
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کند که اسبش را به  پیش قهرمان داستان التماس می Altyn Ayraنام آلتین آیرا  شخصی به
در آغاز خان مرگَن ساکت است، اما هنگامی که آلتین آیرا سخنان زیر را بر . او ببخشد
 :شود آورد، او راضی می زبان می

 کنم، اسب نیست آن، که از تو تمنا می
 .خواهم ست آن، که از تو می مردي

 دهیش، دوست من؟ می
 

 :دهد درنگ پاسخ می گاه خان مرگَن بی آن
 

 1.دهمش، دوست من می
 byliny 2هاي"نی لی بی"هاي ترکی، و همچنین  یکی از نکات چشمگیر منظومه

شود، که قهرمان غرق در لذت  روسی آن است که ممکن است، و اغلب نیز چنین می
کند، اما اسب او هرگز خطا  خوردن و نوشیدن وظیفه و نقش قهرمانی خود را فراموش می

سود  ها و بارها اسب است که وضعیت را بهبار. آورد کند و همواره او را به خود می نمی
هاي منظوم  توان گفت که اسب قهرمان اصلی داستان در واقع می. دهد قهرمان تغییر می
 .گروه آباکان است
اي  تر جنوبی را برایشان طعمه ها و سوارکاري ترکان، همسایگان متمدن برتري اسب

سواران مغرب شمرده  ناپذیرترین و نیرومندترین ترکمنان شکست. کرد آسان می
ها و شعرهاي چینی نیز گواه  و در سوي دیگر، دیوار بزرگ چین، و سالنامه 3شدند، می

ها،  نشینان مشرق، هم ترکان، هم مغوالن و هم تونغوس عیاري هستند بر گرایش کوچ تمام
از اردوگاه یک  Atkinsonي نوزدهم هنگامی که آتکینسون  حتی در سده. و تاز به تاخت

آنان غنائم . ن قیرغیز دیدن کرد، شاهد بازگشت افراد او از تهاجمی پیروزمندانه بودسلطا
هنگامی که وامبري به سفر  4.بودند و به جشن و نوشانوش پرداختند همراه آورده فراوان به

چنان سوزان را  رفت، کاروان او براي عبور کویري آن می Khivaمعروف خود به خیوه 
تر  ي دیگر راهی کوتاه گزینه. اهان کاروان از تشنگی هالك شدندبرگزید که برخی از همر

زدند که هیچ ایرانی  تر بود، اما آن راه جوالنگاه ترکمنانی بود که با غرور الف می و آسان

                                                 
1 - Radlov, Proben II, 69. 

 .ست نی منظومه هاي حماسی روسی لی بی - 2
3 - Vambéry, Travels, p. 317. 
4 - Atkinson, Oriental and Western Siberia, p. 571; cf. ibid. p. 563. 
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Persian رهبر  1.باشد که طنابی بر گردنش افتاده تواند از مرزهاي آنان بگذرد، مگر آن نمی
ي اعتبار و نفوذ شخصیتش انتخاب  رتگرانه همواره بر پایههاي غا وتازها و لشکرکشی تاخت

داد،  اي پیروزمندانه از خود شایستگی نشان می دهی حمله شد و او اگر در سازمان می
 2.کرد پیمان بر گرد خود جمع می زودي گروه بزرگی از یاران هم به

بود، در بررسی رشد فکري و پیشرفت ادبیات شفاهی در میان ترکان باید هشیار 
ویژه قیرغیزها و ترکمنان، رسم بود  زیرا که در میان رهبران ثروتمند بسیاري از قبایل، به

آتکینسون . باشند ي مسلمان در اردوگاه خود داشته خوانده که یک مال، یا یک عالم درس
هاي کوهستان آالتائو، هر  مشاهده کرد که در میان قیرغیزهاي جونغارستان در دامنه

اي مالیی براي خود داشت که شخص بسیار مهمی در قبیله شمرده  قبیله سلطان و رئیس
یک روس را دید که کاتب  1878در سال  Batesonیاد پروفسور بیتسون  زنده 3.شد می

وامبري  4.گاه او بود یا خیمه aulدر آئول  "اردوي میانه"هاي  رئیس گروهی از قازاخ
نشین بخارا  ثروتمند خان) begsاي ه یعنی همان بیگ( baysهاي  نویسد که باي می

Khanate of Bokhara گشتند که در برابر دستمزدي  در شهرها پیوسته دنبال مالهایی می
نمازي، و  شد، آموزگاري، پیش صورت گوسفند و اسب و شتر پرداخت می ثابت که به

براي افزاید که در میان ترکمنان رسم بود که پیش از رهسپاري  او می 5.گري کنند منشی
وامبري  6.جنگ، مالیی براي رئیس قبیله فاتحه یا همان دعاي گشایش اسالمی را بخواند

وامبري ناگزیر بود که در پوشش یک درویش و عالم مسلمان به میان ترکمنان 
در این لباس او را همچون میهمانی . دار پیرامون خیوه برود جو و برده چادرنشین و ستیزه

او از جمله کتابی دارد . [زیر بود که با مالي محلی درافتدارجمند پذیرفتند، اما بارها ناگ
که به فارسی هم ترجمه  "سیاحت درویشی دروغین به خانات آسیاي میانه"نام  به

 .]مترجم فارسی –است  شده
ست اگر گمان کنیم که فرهنگ اسالمی، حتی در میان  همه اشتباه بزرگی با این

توان گفت  در واقع نمی. هاي بومی شد شین سنتتمامی جان ترکانی که اسالم آوردند، به
تنها یک در  1864ي وامبري در سال  به گفته. است جا اسالم نفوذ عمیقی داشته که این

                                                 
1 - Encycl. Brit., s.v. 'Turks'. 

پیمان ترکمن در  ان همدار از روند فراخوان یار اي جان صحنه A Winter's Journey, I, 337فریزر در  - 2
 .است ي حمله به دشمن تصویر کرده آستانه

3 - Atkinson, op. cit. p. 571. 
4 - Bateson, Letters from the Steppe, p. 197. 
5 - Vambéry, Travels, p. 369. 
6 - Ibid. p. 317. 
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و ونیوکوف نیز در میان قیرغیزها این نسبت  1هزار از آنان سواد خواندن و نوشتن داشتند
میان مردم آسیاي میانه طور کلی در  راست این است که به 2.را همین قدر برآورد کرد

هاي اخیر تحصیل و نوشتار در  البته در سال. است تمامی ناشناخته بوده ادبیات مکتوب به
 .است هاي شوروي گسترش شگرفی یافته این مناطق نیز مانند دیگر جاهاي جمهوري

چنان که ادبیات مورد  هم. ست اما ادبیات شفاهی فراگیر و سرشار از سرزندگی
. کاري بودند پردازي استادان کهنه ویژه ترکان در هنر بدیهه ن خواهد داد، بهبررسی ما نشا

شد، و حکایتی که یک مالي  خاطر سپردن نیز در میان آنان پرورش داده می البته هنر به
ست بر مهارت و نیروي  ها براي وامبري بازگفته گواه روشنی ي قازاخ معروف درباره

ي  نوازي رئیس قبیله پس از صرف شام، دلشاد از مهمان مال شامگاه. نشینان ي کوچ حافظه
زبان  ها شعري به گیرد و در یکی از آن هایش را پی می گویی داستان Sarganسارغان 

گردد و سخت  پس از گذشت شش سال او به همان مناطق باز می. گنجاند قالموقی می
ه کلمه از زبان جوانی که همان داستان و همان شعر را کلمه ب شود از این زده می شگفت

یابد که آن جوان هنگامی که نه ساله  وجو با شگفتی در می پس از پرس. شنود بیگانه می
بود داستان را هنگام سفر پیشین مال از زبان خود او شنیده و با وجود زبان قالموقی شعر، 

حتی اگر سهمی براي مبالغه یا نیروي  3.است خاطر سپرده ي جزئیات آن را به همه
هاي نوجوانی قایل شویم، این حکایت از این نظر جالب است که  استثنایی حافظه در سال

 .دادند دهد این مردم تا چه اندازه به نیروي حافظه و پرورش آن اهمیت می نشان می
اي  خوانندگان حرفه. اند شود که ترکمنان در هنر ازبر کردن سرآمد دیگران گفته می

قدر  هایشان همان دقت کالمشان در بازگویی سنتي تخصصی و  آنان براي حافظه
از نظر حفظ تاریخ . شان پردازي اند که سرایندگان قیرغیز در مهارت بدیهه برجسته
جوار  خانوف قبایل قیرغیز هم البته ولی. ها نیز گویا ترکمنان برتري دارند ي قبیله گذشته

دگی که توسط بزرگان قبیله اي و خانوا هاي قبیله خاطر حفظ سنت جونغارستان را نیز به
 4.ستاید یافت، می و سرایندگان از نسلی به نسلی انتقال می

از لحاظ ) شامل ترکان سیبري، قیرغیزها، و دیگران(با این همه ترکان شرقی 
شوند، و نیز تاتارهاي  ها شمرده می تر از قازاخ هاي تاریخی در مقامی بسیار پایین سنت

ها را  حتی اگر مواردي از این سنت 5.تري دارند لحاظ مقام پایینتوبول و ولگا هم از این 

                                                 
1 - Vambéry, Travels, p. 322. 
2 - Michell, The Russians in Central Asia, p. 287. 
3 - Vambéry, Travels, pp. 292 f. 
4 - Michell, op. cit. p. 95. 
5 - Czaplicka, The Turks of Central Asia, p. 56. 
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ها دشوار است، زیرا که  در میان قیرغیزها و ترکان آباکان مشاهده کنیم، سنجش تعلق آن
روشن . گذارند طرف آگاهی محدودي از تاریخ این مردمان در دسترس ما می منابع بی

ها با  نوشتن تاریخ قیرغیزها و قالموقنگاران چینی نیز در تالش براي  است که تاریخ
با این همه ). توضیح بیشتر در ادامه خواهد آمد(اند  هاي مشابهی درگیر بوده دشواري

هاي دور و درازي  ها در شکل شفاهی خود، در طول زمان، راه شکی نیست که سنت
 Kangzaزا  قاننام  گویند که از قهرمانی ناشناس براي تاریخ به براي نمونه، می. اند پیموده

، و هم )Verbitskyوربیتسکی (ها  ، هم آلتایی1)رادلوف(ها  اوت هم در ادبیات سنتی تله
یویچ  یا داستان یرماك تیموفه 2.رود بسیار سخن می) Katanovکاتانوف (تاتارهاي آباکان 

Ermak Timofeevich  فاتح روس سیبري با کمی تغییر در میان ترکان اوب و ایرتیش نیز
ها از زبان  ها و قازاخ هاي کهن نوغاي هایی از داستان همچنین گوشه 3.شود ه میشنید

را  Körogluسو راهزن و قهرمان بزرگ ترکمن کوراوغلو  ترکمنان شنیده شده، و از آن
هاي دیگري از سیر  هاي آینده نمونه در برگ 4.ستایند هاي خود می ها نیز در ترانه قازاخ

توان افزود که نسل  نیز می. دیگر در آسیاي میانه خواهیم آورد ها از جایی به جاي داستان
شمارند و این  ها را خشن و ناپسند می اي از افسانه کنونی، از جمله در میان قیرغیزها، پاره

اند، و  ي خود به ارث رسیده ها در همان شکل اولیه دهد که این افسانه خود نشان می

                                                 
1 - Radlov, Proben I, 218 f. 

آید، اما  گاه نام این قهرمان به میان می ي کاتانوف گه در مجموعه. 56. چاپلیتسکا، پیشین، ص - 2
ها به عنوان گواهی معتبر  توان به آن اند که نمی قدر خالصه شود آن ها ظاهر می هایی که او در آن داستان

که این نام شکل  کنم گمان می. روند هاي کوتاه فراتر می سختی از حد حکایت استناد کرد و به
 Slovo oهاي میانه با عنوان  این نام در اثر روسی سده. است) ؟( Kan Gzakي خان قزاك  شده تحریف

Polku Igoreve ]داستان سپاه ایگور [ها  نام یکی از رهبران پولووتسیPolovtsy  است] که در اپراي
مترجم . نیز حضوري خاموش دارد )1833-1877(اثر آهنگساز روس آلکساندر بارادین  "شاهزاده ایگور"

 ].فارسی
3 - Radlov, Proben IV, II, 179, 263. 

مدارك جالبی از تاریخی بودن ) Michell, The Russians in Central Asia, p. 100(خانوف  نقل از ولی - 4
در صفحه  4 پانویسنگاه کنید به ). (جا همان(است  هاي قهرمانی قیرغیزها را این نویسنده ارائه داده روایت

ها با منابع روسی، موقعیتی  هاي قیرغیزي و تطبیق دادن آن خانوف در ارزیابی ارزش تاریخی سنت ولی) 7
 .است استثنایی و بسیار مناسب داشته

یف، تحلیلی بر  ي تاریخی، و تعلق قومی کوراوغلو نگاه کنید به پاشا افندي ي نام، نقش، چهره درباره[
نیا، کوراوغلو  ، و نیز رحیم رئیس1357فرهمند راد، انتشارات ارمغان، تهران . ترجمه ش ي کوراوغلو، حماسه

 ].1366در افسانه و تاریخ، انتشارات نیما، تبریز، 
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اند که امروز مهجور و  هاي باقی مانده داستان هاي فراوانی در این ها و عبارت واژه
 1.اند متروك

رو بودم و آن  ي ادبیات شفاهی ترکان با مشکل بزرگی روبه در تالشم براي مطالعه
دانشمندان اروپاي شرقی از دیرباز از جاذبه و . در دسترس نبودن بسیاري از مطالب بود

چنان که  آن. اند ن سیبري آگاه بودههاي بومی اقوام گوناگون ساک اهمیت شعرها و داستان
ها و  اي از دستان مجموعه Chodzko] نویسند اغلب خودزکو می[خوچکو  1842در سال 
از  2.را منتشر کرد Astrakhanهاي متعلق به ترکمنان و ترکان ساکن آستاراخان  منظومه

 ها و اي از دستان جهانگرد و دانشمند روس رادلوف مجموعه 1872تا  1866سال 
هاي آسیاي میانه را گرد  ها و استپ هاي متعلق به قبایل ترك ساکن کوهستان منظومه

اند جاي  آثار آنان ارزش بسیاري دارد و هرگز آثاري دیگر نتوانسته. آورد و منتشر کرد
اند، اما متأسفانه بیشترشان در  هاي دیگري نیز منتشر شده مجموعه. ها را بگیرند آن

شناسی آثاري چون ترکان آسیاي  ها را در کتاب ام این مجموعهن. اند دسترس من نبوده
از  Siberian Mythologyاثر چاپلیتسکا، و اساطیر سیبري  The Turks of Central Asiaمیانه 

در دوران حاکمیت اتحاد جماهیر شوروي . توان یافت می... و Holmbergهولمبرگ 
بت ادبیات شفاهی بومی مردم گمانی بیش از هر زمان دیگري در ث سوسیالیستی به

 3.اند است، اما متأسفانه بیشتر این مطالب نیز در دسترس من نبوده سیبري فعالیت شده
اما اثر او  4.است ام در اثري از رادلوف بوده هایی که بررسی کرده ترین مجموعه مهم

ي  که اطالعات بسیار کمی از سراینده یا خواننده نخست آن. دو نقص عمده دارد
بنابراین از محیط ادبی موادي . دهد دست می ها به ها و شرایط و چگونگی ثبت آن ظومهمن

ي طبیعی  و این شاید نتیجه –که  و دیگر آن. اطالعیم کلی بی وبیش به که او نقل کرده کم

                                                 
هاي نگاه  براي برخی مالحظات در دیرسالی این داستان). بعد به 95. در میچل، پیشین، ص(خانوف  ولی - 1

 .جا کنید به منبع پیشین، همان
 .Specimens of the Popular Poetry of Persiaهایی از شعرهاي مردمی ایران  نمونه - 2
شود که  هاي فراوانی مشاهده می هاي گوناگون لنینگراد و مسکو کتاب هاي کتابفروشی در کاتالوگ - 3
اما با ها منتشر شده،  هایی از ادبیات شفاهی بومی ساکنان گوناگون سیبري در آن رسد مجموعه نظر می به

ها چندان  اي از این کتاب دست آوردن نسخه ها تالش من براي به ها یا خود شرکت مراجعه به نمایندگی
 .است آمیز نبوده موفقیت

در نقل مطالب از ). شناسی براي نام کامل این اثر نگاه کنید به ذیل رادلوف در کتاب. (Probenپروبن  - 4
ر پیش خواهد آمد، براي آسانی کار خوانندگان، در آوردن شماره هاي آینده نیز بسیا این اثر، که در فصل

ها، که به جلدهاي همسان که رادلوف به آلمانی ترجمه  صفحه و شماره جلد، نه به متن اصلی ترکی نمونه
 .ام کرده نظر داشته
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شوند  نام قبایل گوناگون ثبت می روشن است که مطالبی که به –نقص نخست است 
دبی آن قبایل و بهترین قالب ادبی هستند که آن قبیله در نشانگر بهترین دستاوردهاي ا

براي . دهد هاي ادبی آنان را نشان نمی ي فعالیت آن برتري دارد، و از این رو کل گستره
چه رادلوف از میان قبایل ترکان آباکان و قیرغیزها گرد آورده تنها از  نمونه آن

گفتار جلد  ست که او در پیش لیشود، و این در حا هاي منظوم بلند تشکیل می داستان
نیز در میان آنان رواج داشته، و ) از جمله غنایی(گوید که انواع دیگري از اشعار  پنجم می

از  Probenچه رادلوف در پروبن  آن. یابیم هاي کاتانوف نیز می ها را در مجموعه ما این
هاي  تی از سطح قصهسخ ست که به ها گرد آورده بیشتر اشعار کوتاهی اوت ها و تله آلتاي

گوید که آنان مقدار چشمگیري ادبیات  روند، اما خود رادلوف می فولکلوریک فراتر می
آنان همچنین مقدار زیادي ادبیات سنتی ). رسیم در ادامه به آن می(شمنی نیز داشتند 

هاي سایان نیز  ي ساکنان کوه قهرمانی داشتند که خواهیم دید، و این حقیقت درباره
 1.کند صدق می

ترین  اند که پرداخته هایی که رادلوف نقل کرده گواه بر آن ها، متن ي این با همه
هاي  هاي منظوم هستند، هم منظومه شکل ادبیات در میان ترکان امروزي همان داستان

اي که از  بهترین نمونه 2.هاي نمایشی و آیینی قهرمانی و هم غیر قهرمانی، و هم منظومه
هاي منظوم قهرمانی در دست داریم، در میان قیرغیزها ثبت شده و در جلد پنجم  داستان

هاي غیر قهرمانی در میان  بهترین و بلندترین منظومه. است اثر رادلوف نقل شده "پروبن"
جوار آن در علیاي  و در نواحی هم Jüsهاي جوس  همان قبایل و در آباکان و استپ

البته  3.اند ها در جلد دوم از پروبن نقل شده اند و این آخري سئی ثبت شده ئنیی
هاي آلتاي و سایان گردآوري  تر نیز از میان ترکان کوه هاي غیر قهرمانی خالصه منظومه

توان گفت از لحاظ کامل بودن  هاي نمایشی که می تنها نمونه از منظومه. اند شده
ست که شمن ترکان آلتاي آن را بازآفرینی  یمیگویی نمایشی عظ همتاست، تک بی
ي آلمانی این منظومه  ترجمه. اند کند و مبلغان مسیحی هیئت آلتاي آن را ثبت کرده می

سرایی و  مدیحه. است آورده Aus Sibirien "از سیبري"را نیز رادلوف در جلد دوم کتاب 
هاي گوناگون نیز  ناسبتو پیداست که سرودن شعر به م است ها نیز رواج داشته سوگواره

نسبت اندکی از این انواع  هاي به هاي ما نمونه اما با این همه در مجموعه. عمومیت دارد

                                                 
1- Ibid. pp. 56, 170 

 .فولکلور عالقمند شدشناس بود و سپس به  بد نیست بدانیم که رادلوف در اصل زبان - 2
ام، اما  نامیده "آباکان"هاي  هاي آینده، منظومه براي آسانی و ایجاز، محتویات آن جلد را در فصل - 3

 .دهد هاي آباکان تنها بخشی از آن جلد را تشکیل می ست که منظومه بدیهی
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اي از  تنها مجموعه. هاست گمان به علت خصلت روزمره بودن آن وجود دارد و این بی
ود هاي فراوانی از این نوع در خ ها که خوچکو از میان ترکمنان گرد آورده نمونه دستان

 یافت ایرتیش و اوب هاي هاي غربی و در دره طور عمده در استپ ها به دستان. دارد
. ها را دارد هاي قازاخ داستان و ها دستان از نفیس اي مجموعه پروبن سوم جلد. شوند می

تري دارند، در جلد چهارم پروبن  هاي کم هایی از اوب و ایرتیش نیز، که بلندپروازي دستان
 .اند نقل شده

ي رادلوف  ي مطالب نقل شده در مجموعه باید بیافزایم که در این پژوهش از همه
جایی  از آن. است جا به کار آمده ام و در اصل تنها جلدهاي یک تا پنج این استفاده نکرده

ي رادلوف اکنون بسیار کمیاب و دور از دسترس است، شاید براي خواننده  که مجموعه
جلد ششم . باشد اي جلدهاي دیگر این مجموعه داشتهجالب باشد که تصوري از محتو
؛ جلد Crimeaهایی از کریمه  ؛ جلد هفتم متنTaranchiمطالبی دارد از ترکان تارانچی 

، تاتارهاي )Soyotسویوت ( Uriankhaiهشتم از ترکان عثمانی؛ جلد نهم از اوریانخاي 
هایی از مولداوي  بخش[ Bessarabia؛ و جلد دهم از بسارابی Karagasyها  آباکان، و قاراقاس

مطالب جلدهاي هشتم، نهم، و دهم را خود رادلوف گردآوري نکرده و به ]. و اوکرایین
در اغلب . اند این کار را کرده Moshkov، کاتانوف، و ماشکوف Kunosترتیب کونوس 

گمانم جلد نهم تنها  هاي روسی و آلمانی هم هست، اما به جلدهاي این اثر ترجمه
دور از تأثیر  دهیم به قدر که ما در این پژوهش اهمیت می ست که مطالب آن همان بخشی
جز چند استثنا ادبیات ترکان ولگا و کریمه را در این  به. است هاي بیگانه بوده سنت

ها به روسیه مدارك مربوط  ام، زیرا که احساس کردم نزدیکی زیاد آن پژوهش داخل نکرده
گر  تر جلوه ارزش دنبال ادبیات کهن ترکی هستند کم گانی که بهها را در نظر پژوهند به آن

جوار  هاي متمادي هم اینان سده. ام به ادبیات ترکان ترکمنستان نیز نپرداخته. کند می
ست که با هنر  اند و در نتیجه مدت زیادي تر جنوبی بوده نسبت متمدن کشورهاي به

ي کاتانوف  ال پشیمانم از این که مجموعهبا این ح. نوشتن یا ادبیات مکتوب آشنایی دارند
. متأسفانه این جلد به آسانی در دسترس من نبود. کار نبردم را در پژوهشم به) جلد نهم(

ي کاتانوف فزون بر  چه رادلوف از میان تاتارهاي آباکان گرد آورده، مجموعه برخالف آن
هایی هستند که  تر از آن اههاي موجود در آن اغلب کوت ها، دستان نیز دارد و سروده سروده

در این جلد معما و چیستان، تعبیر خواب و رؤیا، حکایت، . است رادلوف نقل کرده
و نیز . است ها، و مطالبی دیگر نقل شده ها، دعاهاي شمن هاي فولکلوریک، افسانه قصه

 این. ها مصراعی هستند برخالف مطالبی که رادلوف از این قبایل نقل کرده، بیشتر سروده
امیدوارم . تناوب قطعات نظم و نثر دارد، اما قطعات نثر جداگانه هم در آن هست جلد به
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کار نبردن جلد کاتانوف در این کتاب چندان مهم نباشد زیرا در عوض از مطالب  که به
 "از سیبري"مشابهی که خود رادلوف در سفرهایش به سیبري گرد آورده و در کتابش 

طور عمده به بررسی ادبیات  هاي بعدي کتاب به ابراین در صفحهبن. ام نقل کرده، سود برده
 .پردازم ها می ها و کوهستان مردم ترك سیبري و آسیاي میانه ساکن استپ

زبان، کارم بسیار دشوار  ي این مطالب به خوانندگان انگلیسی در تالشم براي ارائه
ي ترکی تصویري ها ي سروده ترجمه 1چنان که رادلوف تأکید کرده، هم. است بوده
هایی که در اصل تنها براي  آید، زیرا بسیاري از واژه پریده از اصل آن از آب در می رنگ

مفاهیمی که . آیند نظر می ربط به اند، پس از ترجمه بی کار رفته ایجاد قافیه و وزن به
 کلی کند متعلق به زبانی هستند با ساختار احساسی به گرد ترك بیان می ي دوره خواننده

ناگزیر در ترجمه چیزهایی از . زبان آشناست ي انگلیسی چه براي خواننده متفاوت با آن
ویژه در مورد  شود، به رود و در مواردي حتی شاید بد فهمیده می متن اصلی از دست می

هایی که بسیار  هاي شمنی، یعنی جهانی از اندیشه هاي مربوط به جهان اندیشه سروده
من به خود . ها براي ما آشناست هاي قهرمانی و دستان اي سرودهه تر از جهان اندیشه کم

جرئت دادم که این حاصل تحقیق تجربی و مختصر و مقدماتی را به خوانندگان عرضه 
روي  اي باشد به کنم با این امید که معرفی این ادبیات ناشناخته و جالب و غریب دریچه

 .ي این ادبیات دارند قمندانهي عال کسانی که وقت و فرصتی بیش از من در مطالعه
ي سازهاي موسیقی رایج در میان ترکان نیز  الزم است که سخنی چند درباره

. توانم بپردازم ها می ترین آن بگویم، هرچند که من تنها به یک یا دو نمونه از متداول
ر کا هایی از سازهاي زهی را فراوان به هاي منظوم گونه واضح است که براي همراهی روایت

است ) jädigänیا ژدیگن ( chatiganترین این سازها شاید چاتیغان  پیشرفته. برند می
 jadagan، و جاداغان )آهنگ= هفت، گن = ژتی ( jetigenگن  نام ژتی تار قازاخی به هفت[

به معناي ساز  Yatughanهاي مشابه در جاهاي دیگر، از جمله یاتوغان  سیبري، و نام
به چاتیغان و   هاي ساغایی دیرتر به میزان دلبستگی قبیله]. مترجم فارسی –خوابیده 

اي قانون  ست شبیه به گونه این ساز چیزي. شان براي فروش آن خواهم پرداخت میلی بی
گاه آن را با . اي یا مکعب مستطیلی بدون روکش است از یک قوطی استوانه و ساخته شده

طرف پایین قرار  ي باز آن را به هانهد. سازند پارچه می خالی کردن درون تکه چوبی یک
هاي امروزي پنج تا هشت تار  چاتیغان. کنند دهند و تارها را بر پشت آن نصب می می

ها همواره آن را  تري بوده، زیرا که در سروده ، اما شاید در گذشته ساز پر شکوه2دارند

                                                 
1 - Radlov, Proben V, 20. 
2 - Czaplicka, My Siberian Year, p. 237. 



 ۲۱ | ... ھای شفاھی آسیای میانه حماسه                         گفتار                    ، پیش۱فصل 

اکنون در  د آورد همچاتیغانی که چاپلیتسکا از سیبري با خو. نامند می "تار چاتیغان چهل"
شش تار فلزي  1این نمونه. شود آکسفورد نگهداري می Pitt – Riversي پیت ریورز  موزه

شود که از استخوان  هایی تنظیم می ها با خرك بندي آن هاي مساوي، و پرده دارد با طول
براي . جا کرد توان جابه ها را می ست و زیر هر تار یکی از آن کشکک زانوي گوزن قطبی

ست از  به گمانی این ساز کپی زمختی. نوازند نواختن آن، تارها را با انگشتان دو دست می
 .کلی متفاوتی دارد روسی، که البته شکل به gusliگوسلی 

هاي منظوم و اشکال دیگر  هاي دیگر سازهاي زهی نیز براي همراهی داستان گونه
هستند  kobuzو قوبوز  domraمرا ترین سازهاي ملی ترکان دو معروف. ها رواج دارند سروده

این دو ساز به درجات . شوند ها و اشکال گوناگون دیده می نام که در مناطق مختلف به
نام دوتار  در میان ترکمنان سازي به. هایی از ویولون و عود شباهت دارند گوناگون به گونه

dutar گمان از  ست شبیه به گیتار و بی رواج دارد که دو رشته تار دارد و چیزي
در میان قیرغیزها ] ساز روسی[خانوف نیز سازي شبیه به باالالیکا  ولی. ي ایرانی سرچشمه

وربیتسکی نیز به ساز . است اي بوده رود دومراي تغییر شکل یافته که گمان می 2است دیده
و نیز ساز دیگري  3نوازند، می هاي آلتاي آن را در کنار دف شمن مشابهی اشاره کرده که
 4.نوازند ها هر از گاهی می شبیه زنبورك که یاقوت

 5.رود کار می ها بسیار به سازي که قوبوز نام دارد براي همراهی با خواندن سروده
به او آن را شبیه . است ها شرح داده وچین چگونگی کاربرد این ساز را در میان قازاخ له

اش باز است، مقعر است و اغلب سه تار  اي ویولون توصیف کرده که روي کاسه گونه
در  6.نوازند گیرند و با کمانی کوتاه می آن را در میان زانوان می. ضخیم از موي اسب دارد

گو،  که او خود نقش غیب bakshaهاست  ترین ابزارهاي باکشا میان اینان قوبوز یکی از مهم
شرح بیشتر در (کند  اي دینی را در میان مسلمانان استپ غربی بازي میگو، و پیشو پیش
 komusیا قوموس  kabysوربیتسکی همچنین در جایی از قابیس ). هاي بعدي بخش

گوید که مردم آلتاي آن را براي  کند و می به عنوان سازي با دو تار یاد می) قوبوز(
گوید که  برند، اما در جایی دیگر می یکار م شان به هاي قهرمانی همراهی با خواندن قصه

ها  تنها شمن"ست شبیه به باالالیکاي روسی که در میان قبایل آلتاي  قوموس سازي زهی

                                                 
 .متر است سانتی 15متر، و بلندیش  سانتی 20آن نزدیک یک متر، عرضش طول  -1

2 - Michell, The Rusians in Central Asia, p. 81. 
3 - Czaplicka, Aboriginal Siberia, p. 216. 
4 - Ibid. 
5 - Radlov, Aus Sibirien I, 504. 
6 - Levchin, Descriptions des Hordes et des Steppes, p. 383. 
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کار  شود که قبایل سویوت نام قوموس را براي زنبورك به گفته می 1."نوازند آن را می
 قیرغیزها به دف که و حال آن 2نامند، می homusها نیز آن را هوموس  برند، و یاقوت می

 3.گویند ها قوبوز می شمن
هاي  البته این سازها قابلیت. زنبورك، و نی یا فلوت نیز عالقمندان بسیاري دارند

ها ندارند، اما گویا هر دو را در مواردي در  زیادي براي همراهی با خواندن سروده
وبیش  زنگی نیز کم یرهدف یا دا. نوازند ویژه هنگام احضار ارواح می هاي روحانی و به نمایش

با این همه، . شوند کاربردي گسترده دارد ها هنوز یافت می ي جاهایی که شمن در همه
روند، و دف و  کار می هاي منظورم به طور کلی سازهاي زهی براي همراهی داستان به

هاي شمنی  را نیز در نمایش 5و زنبورك 4زنگی و شاید در برخی موارد نیز نی دایره
 .دنوازن می

  

                                                 
1 - Czapliska, Aboriginal Siberia, p. 216. 
2 - Ibid. 
3 - Ibid. 

نگاه کنید به . شود هاي ادبی یافت می طور عمده در متن شواهد موجود براي کاربرد نی در موسیقی، به - 4
Proben I, 202; II, 268, 440 ff.; III, 145 f. 

ها مغول هستند، زنبورك را خور  هاي ایرکوتسک، که البته این دومی ها و بوریات در میان اوریانخاي - 5
khur نگاه کنید به . نوازند ها آن را می نامند و گویا تنها شمن میCzaplicka, Aboriginal Siberia, p. 216. 

است، اما در جایی  ها را از هم جدا کرده تها و سویو جا اوریانخاي رسد که خانم چاپلیتسکا در این نظر می به
 .نامند ها را سویوت می گوید که گاه اوریانخاي می) The Turks of Central Asia, p. 59(دیگر 
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 هاي قهرمانی دستانها و  سروده

 
 

هاي آسیاي میانه  ها و استپ هاي ترك کوه ي قبیله هاي منظوم در میان همه داستان
. سان نیست دار است، اما میزان رشد آن در همه جا هیچ یک بسیار رایج و ریشه

هاي منظوم قهرمانی در میان قیرغیزهاي کوهستان  ترین شکل داستان یافته تکامل
گفته . شود قول یافت می ي ایسسیک ه در میان ساکنان پیرامون دریاچهویژ شان، و به تیان
اي دارند، اما من هیچ متنی از این  هاي یاقوتی هم شکل پیشرفته شود که منظومه می

وبیش به  هاي منظوم غیر قهرمانی با شکلی کم داستان. ام ها در دسترس نداشته منظومه
هاي علیاي  هاي شاخابه ها و دره استپ همین اندازه پرداخته، در میان قبایل ساکن

کشی  ها با مرزهاي خط این دو گونه از منظومه. است سئی نیز به فراوانی ثبت شده یئنی
ي  هاي قیرغیزي عبارت است از ارائه ویژگی منظومه. شوند اي از هم جدا نمی شده

که  حال آن. هاي گوناگونی که با زندگی معنوي مردم ارتباط دارند ي مضمون سخاوتمندانه
هاي  راست از منظومه سئی یک جوار یئنی هاي هم هاي قبیله ي منظومه شکل و شیوه

ها را مشتق از  اند که ما عادت داریم آن کم چنان قهرمانی مشتق شده، یا دست
هاي قهرمانی و غیر  در جاهاي دیگري نیز شکل و مضمون. هاي قهرمانی بدانیم منظومه

این آمیختگی، ویژگی بهترین . اند دي در هم آمیختههاي واح قهرمانی در سروده
که همین آمیختگی  هاي منظوم ترکان کوهستان آلتاي و سایان است، و حال آن داستان

 .خورد چشم می ها و تاتارهاي اوب و ایرتیش به هاي منثور قازاخ بیشتر در دستان
ی که به کوهستان های آن. ها از لحاظ قالب و طول تفاوت زیادي با هم دارند داستان

ي  شان یا دره هاي کوهستان تیان آلتاي و سایان تعلق دارند در مقایسه با داستان
همچنین نسبت حجم . تري هستند هاي ساده تر و داراي مضمون سئی کوتاه یئنی

ها  در میان قازاخ. ها، در مناطق گوناگون بسیار متغیر است هاي منظوم به دستان داستان
شود، اما ناشناخته  ندرت دیده می منظوم بی هیچ اختالطی با نثر، بهشکل خالص داستان 

. اند یاب ها کم هاي منظوم عمومیت دارد و دستان نیست، اما در میان قیرغیزها داستان
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هایشان دارند، و همپوشانی  هاي گوناگونی از مضامین را در داستان مناطق گوناگون طیف
هاي منظوم و  صل توجه خود را بر داستاندر این ف. این مضامین بسیار اندك است

 .هاست ها قهرمانی بودن آن هایی متمرکز خواهیم کرد که ویژگی اصلی آن دستان
کلی بومی  هاي قهرمانی آسیاي میانه و شمالی تکاملی به چنین پیداست که منظومه

اغلب  اند، هرچند که محتواي راست از شرایط زندگی قهرمانی الهام گرفته اند و یک داشته
هاي مربوط  هاي یاقوتی داستان در منظومه. هاست ها تا حدود زیادي مربوط به گذشته آن

هاي اویغورها اهمیت  ، و در سروده)در صفحات آینده(شنویم  ي هفدهم را می به سده
گذارد که برخی از عناصر موجود  جا نمی دولت اویغور و اعتبار و نفوذ فراوان آن شکی به

زمان با چنگیزخان  البته هم. اند ران پیش از چنگیزخان سرچشمه گرفتهها از دو در سنت
ها که دیرتر از آن سخن  هاي دیگر این سروده کیفیت. نیز اویغورها هنوز مقتدر بودند

هاي  هاي مذهبی سده ها در طول جنگ هایی از آن گوییم حکایت از آن دارند که گوشه می
اي تا زمان اخیر  تا اندازه "ر قهرمانی ترکانعص"اما . است هفدهم و هجدهم شکل گرفته

ها با شرایط واقعی زندگی  ي نزدیک سروده گمان همین رابطه نیز ادامه داشت و بی
هاي  هاي قهرمانی ترکی، گذشته از جاذبه قهرمانی در دوران حاضر بوده که به داستان

هایی از  ه گوشهدهد، هرچند ک ها، ارزش ادبی ناب هم می ي آن شناسانه تاریخی و قوم
 .ها گاه نمودي خام و کودکانه  دارند آن

طور کلی شبیه  هاي قهرمانی ترکان به هاي مورد بحث در منظومه مضمون
. ایم هاي قهرمانی مردم دیگر جاها نیز مشاهده کرده هایی هستند که در منظومه مضمون

هاي  تن، دزدیدن رمه به هاي تن وتازها، جنگ اند از توصیف تاخت ها عبارت ترین آن  رایج
بزرگ، انتقام و ضدحمله، عشق و ازدواج، به دنیا آمدن و دوران کودکی جالب قهرمانان، 

دوانی و کشتی، سفرهاي دراز و رویدادهاي گوناگون زندگی  ویژه اسب ها، و به ورزش
چه در واقعیت زندگی یا در روح و روان  هاي مربوط به آن در منظومه. نشینی کوچ

اي ماهرانه در هم  گذرد، حوادث قهرمانی واقعی و عوالم فراطبیعی به گونه میقهرمانان 
گونه بخش بزرگی از  هایی از این سروده. بینیم می "اودیسه"چه در  اند، مانند آن بافته شده

ها عناصر فراطبیعی  در این منظومه. دهد هاي آسیاي میانه را تشکیل می کل منظومه
نظر از عالقه به  از سوي دیگر صرف. ست کاري عادي "دنیا آن"کمیاب نیستند و سفر به 

هاي  هاي قهرمانی ناب جنبه مبالغه که در ادبیات مردم بدوي رواج دارد، در سروده
هایی  در چنین سروده. دهد فراطبیعی تنها بخش کوچکی از کل را تشکیل می

انگیزي میان  فتبینیم و شباهت شگ می "ایلیاد"ها همان قدر هوشیاراند که در  شخصیت
 .آنان هست
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هاي منظوم قهرمانی یا حماسی ترکی همان است که  ترین پیکره از داستان مهم
دلیل بلندي و شکل  به. است ي گذشته در میان قیرغیزها ثبت کرده رادلوف در سده

گرایی و  دلیل واقع ها، و یا به دلیل طبیعی بودن موضوع ها، یا به ي سروده پیشرفته
هاي قهرمانی دیگر  هاي قیرغیزي در مقایسه با سروده شان، منظومه کپرداختگی سب

از این رو در این فصل . گیرند ام، در مقام باالتري قرار می ترکان که من بررسی کرده
ها را  هاي سبک منظومه پردازم و بررسی ویژگی هاي قیرغیزي می طور عمده به حماسه به
حال باید گفت که این تحلیل ِ  با این. دهم جام میها ان ي این حماسه طور عمده بر پایه به

ي  هاي منثور قهرمانی همه هاي قهرمانی و نیز دستان ي منظومه طور کلی درباره سبک به
هاي غیر قهرمانی و از  کند و همچنین سبک بیشتر منظومه خوبی صدق می ترکان به

سئی را نیز توضیح  ئنیهاي قبایل آباکان ساکن پیرامون ی جمله مقدار زیادي از منظومه
ترین بخش از ادبیات غیر قهرمانی هستند که از میان  ها مهم هاي آباکان منظومه. دهد می

 .ایم ترکان گرد آورده
هاي  هاي منظومه ي گونه گفته شده که قیرغیزها در سرایش نزدیک به همه

و توجه  1اند تخصص داشته) لیریک(هاي غنایی  ها و سروده استثناي دستان حماسی، به
گفتار رادلوف بر  از پیش 2.بردند کار می ها در شعر به ها و روانی آن اي در پرداخت واژه ویژه

ها حاصل تالش  روشنی پیداست که این کیفیت هاست به جلدي که حاوي این متن
. پسندند ي شاعران است، و شنوندگان نیز همان را می هنرمندانه و آگاهانه و سنجیده

. است که این سنت سرایش در میان همین مردم شکل گرفتهچنین پیداست  هم
تمامی به  وبیش به اند و قهرمانان کم هاي بومی سروده شده ي موضوع ها بر پایه منظومه

هایی با  ندرت همپوشانی ها به این منظومه. ي خود قیرغیزها تعلق دارند تاریخ گذشته
اي ترکمنان دارند، هرچند که برخی از ه هاي ترکان آباکان یا آلتاي، یا با منظومه منظومه

 .شوند ها نیز ظاهر می هاي قهرمانی قازاخ ترین قهرمانان آنان در روایت مهم
ي پیشرفته بودن  دهنده هاي قیرغیزي که خود نشان هاي منظومه یکی از ویژگی

هاي  ها یا دوره ها در رشته سنت سرایش آنان است، عبارت است از جاي گرفتن منظومه
. هاي ترکان آباکان تفاوت دارند ها با سروده از این نظر، این منظومه. پیوسته هم به

. اند اند همگی مستقل از هم ي رادلوف آمده هاي ترکان آباکان که در مجموعه منظومه
هاي مشترك فراوانی دارند که بر گرد  ها و ترکان آلتاي قصه اوت له ترکان آباکان و ته

زا  هاي آباکانی قان متن. دهند رخ می] را ببینید 57نویس شماره پا[زا  نام قان قهرمانی به

                                                 
1 - Proben, V, V. 
2 - Ibid. p. iii. 
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زا بسیار  هاي مربوط به قان متن 1.اند ها نایاب اند، اما این کتاب به روسی ترجمه شده
 ).گفتار رجوع کنید به پیش(اند  خالصه

بندي  هایی را که در میان قیرغیزها ثبت کرده در سه رشته گروه رادلوف منظومه
ي دیگر مربوط به  اي مربوط به ماناس قهرمان مسلمان، و دو رشته رشته: تاس کرده

از آن میان . هستند Er Töshtükتوك  و ار تؤش] Joloyژولوي [ Joloiقهرمانان کافر جولوي 
رادلوف هفت . هاست ترین آن تر و از بسیاري لحاظ مهم ي نخست به مراتب گسترده رشته

ترین  این هفت منظومه بیانگر زایش ماناس بزرگ. است منظومه از این رشته را نقل کرده
اش، نبرد او با  ، دوران کودکیSary – Nogaiي ساري نوغاي  قهرمان قیرغیزي در قبیله

قی  ها، ازدواجش با قانی هایش با قالموق و جنگ Er Kökchöچؤ  قهرمان اویغوري ار کؤك
Kany Käi ]Kanykei [ دختر تمیرخانTemir Khan خاکسپاري او، و زنده شدن ، مرگ و
 .ي اوست دیگرباره

پیمانانش یا محافظانش از  ها دارد و با هم هایی که نقشی در آن ماناس در منظومه
بخش بزرگی از . شود، شخصیت مرکزي نیست ها ظاهر می در آن "چهل رفیق"ي  دسته

 Alaman Betنام آالمان بت  ي دوم این رشته مربوط است به گرایش قهرمانی به منظومه
چؤي قهرمان، براي پیوستن  به دین اسالم و نیز پیروزي او بر کؤك] Almambetبت  آلمام[

ي  ترین شخصیت این منظومه است و ماناس تنها در نیمه آالمان بت نمایان. به ماناس
] Bok Murun ]Bokmurunمورون  بخش بزرگی از داستان بوق. شود دوم منظومه ظاهر می

مورون به مناسبت مرگ پدرش بر  ست که بوق هایی ییع جنازه و بازيي مراسم تش درباره
شود  ي اصلی داستان می جا نیز تنها در بخش پایانی منظومه ماناس چهره این. دارد پا می

و کشته شدن ] اویرات[ي کافر نوغاي  تن ماناس با جولوي شاهزاده به و منظومه با نبرد تن
 .رسد دست ماناس به پایان می او به

در سطرهاي . هاي کودکی قهرمان است نخستین منظومه در وصف زایش و سال
گویند و مختصري نیز به جاي دقیق  هاي پدران او را به ما می آغازین فهرستی از نام

است ] یعقوب بیک[باي  یابیم که پدر او یاقیپ در می. کنند زیستگاه و تبار او اشاره می
به گمانی در  Chungkar – ujaدر چونقار اوجا  ، و زیستگاهشKara Khanپسر قارا خان 

شود، به درگاه خدا  خان نامیده می باي، که گاه یاقیپ یاقیپ. حوالی جونغارستان قرار دارد

                                                 
ي او  مجموعه. شود اي که کاتانوف در آن ناحیه گرد آورده یافت می زا در مجموعه هاي آباکانی قان متن - 1

 1907هاي آباکان در سال  ي متن جلد شامل ترجمه. دهد اثر رادلوف را تشکیل می "پروبن"نهمین جلد از 
 .است منتشر شده
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کند که صاحب پسري  کند که پس از ازدواج صاحب فرزندي نشده، و دعا می گله می
 :شود، و چه پسري

 را نابود کند، Noigutها  غوت قهرمانی که نوي
 شان؛ هاي آبی شان و پاپوش هاي آراسته با آن رکاب

 را نابود کند، Kokandقهرمانی که مردان خوقند 
 شان؛ هاي آبی هاي شبیه سر پرندگان و آن باالپوش با آن زین

 را نابود کند، Sartها  قهرمانی که سارت
 شان؛ ریسی هاي نخ هاي گرشان و آن دوك با آن االغ

 نابود کند،ها را  قهرمانی که قازاخ
 شان؛ هاي پوالدین شان و نیزه هاي چرکین با آن خاموت

 قهرمانی که قیرغیزها را نابود کند،
 1.شناسند دارند و سیري نمی که هرگز دست از گدایی بر نمی

یاقیپ سوري بر . آید دنیا می آتیه برایش به شود و پسري خوش دعاي او شنیده می
چهار پیامبر . کنند بینی می خوشی براي کودك پیشي  ي مهمانان آینده کند و همه پا می

در این ] اویغوري[ Yarkandیارکند ] خانات[نهند؛ هفت سفیر  بر او می "ماناس"بزرگ نام 
 :گویند نوشند، و می خورند و می سور می

را بیرحمانه زیر پاي خود له ] Jelmogus ]Jelmoguz, Jalmavuzموغوس  ماناس ژل
 2.خواهد کرد

آنان نیز در این جشن به . شوند کل از چین نیز چهل سفیر وارد میبه همین ش
 :گویند خورند، و می سیري می

 .او چینیان را نابود خواهد کرد
 :گویند نشینند و سپس می ده سفیر تاتارهاي نوغاي نیز به خوردن گوشت می

 .ماناس بیرحمانه پایمال خواهد کرد

                                                 
1 - Proben V, 2, ll. 29 ff. ]هاي زشت براي قیرغیزها که قوم  خان صفت بر من روشن نشد که چرا یاقیب

یافتن متن اصلی رادلوف کار . دست پسرش است دي آنان بهبرد و چرا خواستار نابو کار می خود اویند به
ي ماناس نیافتم تا ببینم شاید چادویک  هاي در دسترس از حماسه آسانی نیست و این سخنان را در روایت

 ]مترجم فارسی –. است در نقل نام این قوم از متن رادلوف دچار اشتباه شده
نما با سه، هفت، نه، یا  اي و انسان موجودي افسانه[ .ي کتاب هاي آینده موغوس در برگ توضیح ژل - 2

 ]مترجم فارسی –. دوازده سر که در اساطیر ترکان مناطق گوناگون وجود دارد، با تغییراتی کوچک در نام
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درنگ سمندي  پدرش بی. گشاید ماناس هنوز در گهواره است که زبان به سخن می
را که گویا قرار است مربی  Bakai Khanخان  کند، و باقاي آورد، آن را زین می براي او می

گوید که پسرش آماده است که بر اسب بنشیند و تا  زند و به او می قهرمان باشد صدا می
و بخاراي شکوهمند بگذرد و با بسیاري از فرمانروایان  "همدین"ها براند؛ از  دوردست

آید، خوراکش را  خان به خدمت ماناس در می چنین باقاي این. نیرومند به رقابت برخیزد
آموزد، و در سفرها  ها را به او می ها و نادانسته کند، نادیده پزد، آتشش را روشن می می

رسد، راه  ي مردانگی می و به پایهکند  رود، و هنگامی که او رشد می همراهش می
هاي  قهرمان دلیر و رفقایش نیز آموزه. دهد رستگاري از طریق قرآن را به او نشان می

 :اندازد ماناس ده ساله همچون جوانی چهارده ساله تیر می. بندند کار می باقاي را به
 د کرد؛هاي باشکوه را نابو نشین آنگاه که او تا به شاهزادگی رشد کرد، شاهزاده

 1شصت نریان، و یکصد اسب
 جا راند؛ از خوقند به آن
 kymkar 3قار  و هزار قیم 2هشتاد مادیان،

 از بخارا آورد
 را Kashgarچینیان ساکن کاشغر 

 4راند؛ Turfanاو به تورفان 
 چینیان ساکن تورفان را

 5.راند Aksuسو  او باز هم دورتر به آق
هاي  ي فعالیت ها، شاعر ما را با گستره با تصویري چنین گویا و ردیف کردن نام

نظامی ماناس و سیماي مردم پیرامون که بیشترین تأثیر را در پندار و نیروي تخیل 
هاي قازاخ و  پیداست که قهرمان در سمت مغرب با اسب. کند اند آشنا می قیرغیزها داشته

بر نیروي خود ] جیحون[هاي جاکسارتس  تا بیرون از درهها از ترکمنستان  با راندن آن
                                                 

 .ساله اسب سه معنی کره به Kunanدر اصل قونان  - 1
 .یا مادیان جوان که هنوز نزاییده باشد baitalبایتال  - 2
یابیم،  نامه رادلوف بر کتابش نمی واژه را در واژه. است آمده kymkapاین کلمه در متن قیرغیزي به شکل  - 3

است، شاید با  اش نقل کرده گمان او چون معنایش را نیافته، اصل واژه و نه معناي آن را در ترجمه و بی
ي انواع  کار رفته در مورد همه بهفراوانی اصطالحات فنی ). kymkarجاي  به(اندکی اشتباه در امالي آن 

ست که مترجم زبان قیرغیزي با آن رو در رو  ترین مشکالتی ها، از سال و رنگ و گونه، یکی از یزرگ اسب
 .شود می

 .یکی از شهرهاي شمال آبریز تاریم - 4
 .شهري دورتر در مغرب - 5



 ھای قھرمانی ھا و دستان ، سروده۲فصل              ھای شفاھی آسیای میانه  حماسه ... | ۳۰

ي بیابان  هاي بازرگانان چینی شهرهاي پر نعمت حاشیه افزاید، و در مشرق نیز دارایی می
ي  کوهستانی که این دو ناحیه. آورد مکان واقع در ترکستان چین را به تصرف در می تکله

داد به  د دژي بود که به او امکان میکرد، براي قهرمان مانن پر برکت را از هم جدا می
 .هاي خود بیافزاید خرج هر دو بر دارایی

گرد با این شعرهاي  ي دوره خواننده
ترین قهرمان  موجز و از هم گسیخته بزرگ

. شناساند حماسی قیرغیزي را به ما می
هاي شعر از ما پوزش  رادلوف براي کاستی

ه داند ک ها را ناشی از آن می خواهد و آن می
گرد شرحی بهتر از زایش و  ي دوره خواننده

است  دوران کودکی ماناس در چنته نداشته
و آوازها را بدون تدارك پیشین و به 

سر  1.است خواهش رادلوف در جا سروده
هایی در داستان هست که پیداست در  نخ

هاي بعدي مربوط به همان قهرمان  سروده
شوند، براي نمونه عمل به  دنبال می

هایش؛  هاي اسالم، لشکرکشی آموزه
ها و چینیان؛  هایش با قالموق جویی ستیزه
 Kongyr Baiاش با قونیرباي  ي دودمانی کینه

شود، و  قونیرباي زمانی به عنوان فرمانرواي چینی پکن معرفی می]. Konurbaiقونورباي [
ي  دآورنده، و مباشر و گر"ساالر کاشغر و خوقند"ي محلی،  زمانی دیگر به عنوان شاهزاده

  .تر خراج براي اربابی بزرگ
چنان که رادلوف ثبت کرده،  هاي ماناس، آن منظومه  ي دوم رشته قهرمان منظومه

او از . برند کار می را برایش به "ببرآسا"نام دارد که لقب ] بت بت، آلمان آلمام[بت  آالمان
منظومه با شرحی شود، اما  او کافر زاده می. قومیت مغول، یا در واقع قالموق است

ار "ي اویغور  شود و عامل این گرایش شاهزاده پیرامون گرویدن او به دین اسالم آغاز می
ست در میان  بت میهمان ارجمندي در بخش آغازین منظومه آالمان. ست"کؤکچؤ

کند و خودمانی بودن  همراهان ار کؤکچؤ اما نفوذ او حسادت دیگر همراهان را تحریک می

                                                 
1 - Proben V, xiii. 
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ي  از آن رابطه. دهد ي مناسبی براي اخراج او به دست می کؤکچؤ بهانهاو با همسر ار 
ي  شود اما با مراجعه به داستان منظومه اي یاد می جا تنها به اشاره خودمانی در این

ها در میان قیرغیزها سنت  چینی گونه توطئه شود که این روشن می 1]ژولوي[جولوي 
بت اردوگاه ار کؤکچؤ را  کند که آالمان بخش دوم منظومه حکایت می. ست اي جاافتاده

بندد و پس از  او با ماناس پیمان برادري می. رود تا به ماناس بپیوندد کند و می ترك می
هاي جالب و  منظومه سرشار است از بیان نمونه. کند آن خدمت به او را هرگز ترك نمی

است که در شرحی ویژه جالب  به. هاي بومی پذیر از آداب و رسوم محلی و نشانه دل
قول  ي ایسسیک ي دریاچه پیرامون ار کؤکچؤ دقیق شویم و ببینیم که او چگونه در کرانه

سوي دریاچه بر  ي آن بیند که در کرانه بت را می جا آالمان است و آن با بازش به شکار رفته
در این دیدار . سر دارد ي سیاه قالموقی به اسبی نشسته و کالهی بلند از پوست بره

. آموزد اش می زبان قالموقی را به دوست تازه گفتن به بت نخستین درس سخن المانآ
 .دار را دیرتر نقل خواهم کرد ي جان هاي زیباي دیگري از این منظومه منظره

سومین منظومه از رشته 
ي رادلوف مربوط  هاي مجموعه منظومه

است به جنگ میان ماناس و ار کؤکچؤ، 
، و مرگ ماناس قی ازدواج ماناس با قانی

پیش از . و سپس بازگشت او به زندگی
آن که خود داستان آغاز شود، نخست 

اي در هشتاد و چهار سطر در  مدیحه
سومین منظومه . آید ستایش قهرمان می

ساختار چندان خوبی ندارد و سیر 
داستان در بعضی جاها هیچ روشن 

جنگ میان ماناس و ار کؤکچؤ . نیست
رادلوف . ندارد ي چندان روشنی انگیزه

ي طبیعی تأثیر  این ضعف را نتیجه
داند که در  بت می شخصیت آالمان

بخش پیشین منظومه توصیف 
اما این تنها تعبیري نیست . است شده

                                                 
1 - Proben V, p. 515, ll. 4843 ff. 
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ي پیشین از سیاست تهاجمی ماناس  که در منظومه توان کرد، چنان که از روایت می
ار کؤکچؤ به دنبال یافتن  شود ست که باعث می گمان همین علتی شود و بی حکایت می

گذشته از آن، شاعر در طول منظومه بر چاپلوسی . بت بگردد راهی براي اتحاد با آالمان
فرمانرواي روسیه تأکید زیادي دارد، و در واقع شاید درست  "تزار سفید"ماناس در برابر 

ها را در به علت پشتیبانی ترکستان روسیه از ماناس است که او توانایی حمله به اویغور
رادلوف گمان داشت که تأکید بر وفاداري ماناس به روسیه، به منظور . بیند خود می

اما جاي تردید دارد که این مضمون در واقع به این منظور . است تعریف از او نقل شده
نشینان حریص  توان دید که ترکستان روسیه و کوچ سادگی می باشد، زیرا به اختراع شده

ي نیرومند اویغورها که گاه  نستند به یاري هم در رویارویی با اتحادیهتوا ها می بیابان
 .کردند نیروي برنده باشند شان می  چینیان و گاه تبتیان پشتیبانی

ي  گرد منظومه ي دوره هاي وضعیت سیاسی هر چه بود، خواننده همه، زمینه با این
کلی  ورها را در بعد بهقهرمانی در نوع خود مناسبات میان روسان، قیرغیزها، و اویغ

تن به دشمنش ار  به راند و در جنگی تن ماناس اسبش را پیش می. کند شخصی وصف می
اي از زد و خوردها که میان آن  ها، و رشته ها، رجزخوانی برد، و الف زدن کؤکچؤ حمله می

 گرفتن در نخستین نبرد که کشتی. شود گیرد با جزئیاتی بسیار دقیق تشریح می دو در می
اما هنگامی که ار کؤکچؤ که یک . شود رود ماناس پیروز می چنان که انتظار می است، هم

کند، تیر ماناس سخت به  تر است نبرد با تفنگ چخماقی را پیشنهاد می اویغور متمدن
کند و او بر پشت اسب  رود و آنگاه که تیر ار کؤکچؤ ماناس را زخمی می خطا می

گردد تا زخم  ار کؤکچؤ به دنبال گیاهان شفابخش می. خندد گریزد، ار کؤکچؤ به او می می
گردد و اسب ار کؤکچؤ را ناجوانمردانه  ماناس را درمان کند، اما ماناس قیرغیز باز می

 .ست که قهرمانان از آن رویگردان نیستند اي کشد، و این کار نانجیبانه می
و پس از  "ار سفیدتز"سپس شرح مختصري از بار یافتن و کرنش ماناس در پیشگاه 

باي پدر  یاقیپ. شود آن شرحی از جزئیات مراسم نامزدي و ازدواج قیرغیزي نقل می
تمیر . قی دختر تمیرخان را براي پسرش خواستگاري کند رود تا قانی ماناس می

آید تا عروسش را ببرد، و در این کار  پذیرد، دیرتر ماناس می خواستگاري او را می
ي  دهد که از خصوصیات آداب قیرغیزي و شایسته تکبر نمایش می کند و نمایی می قدرت

کند و  ي وحشی مقاومت می قی نیز در آغاز در برابر این دلباخته قانی. قهرمان است
اوضاع بر مراد هر . دهد ي یک دختر اصیل قیرغیزي را از خود نشان می استواري شایسته

خواهد مانع  شود که می پیدایش می Mengdi Baiباي  نام مندي دو طرف است، اما مردي به
او یکی از پیروان تمیر و سخنگوي او، و شخصی مفتري قلمداد . از این وصال شود
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ي خود  سوي خانه کند تا هنگامی که عروس و داماد به او دو راهزن را تطمیع می. شود می
و در  ست از مرگ ماناس، بخش سوم منظومه شرحی. در سفراند، به ماناس زهر بخورانند

این منظومه در کلیت خود . پایان، رستاخیز او و سالمت و بازگشتش به زندگی عادي
دیرتر در فصل . توان درك کرد دشواري می ویژه بخش پایانی آن را به عجیب است و به

گونه موارد روایات  هشتم خواهیم دید که دالیلی وجود دارد حاکی از آن که در این
باشند که از  باشد یا دقت کرده که مهارتی به کار رفته ند بی آنا گوناگون با هم در آمیخته

هاي گوناگون پرهیز شود، و خواهیم دید که به گمانی  پوشانی مضمون گویی و هم تناقض
 .کند ها ابهام ایجاد می ست که در داستان ترین علتی این عمده

مورون به  ي بعدي یا بوق منظومه
مراسم خاکسپاري باشکوهی اختصاص 

ها  دوانی و دیگر ورزش دارد که با اسب
این مراسم را خود قهرمان . یابد ادامه می

مورون و به بزرگداشت یاد پدرش  بوق
بر پا  Khan Kökötöiخان کؤکؤتؤي 

مورون  در آغاز منظومه بوق. است کرده
کند تا  پنج پسرش را به اطراف روانه می

. ها فرا خوانند مردم را به شرکت در بازي
اخوان خود تهدید غایبان و دعوت این فر

برشمردن . رود شمار می نشدگان به
شوند خود  قهرمانانی که دعوت می

اي از نام قهرمانان را تشکیل  سیاهه
هاي  دهد که بسیار شبیه کشتی می

از هومر است و  Achaean shipsآخایی 
ي جامعی از نام  توان آن را سیاهه می

آورانی چون ماناس،  جا به نام این. ي به حساب آوردهاي قیرغیز قهرمانان محبوب منظومه
به دنبال . خوریم توك، ار کؤکچؤ، و دیگران بر می ار تؤش، Jamgyrchi قیرچی جولوي، یام

ها بتازد  مورون قصد دارد بر آن آید که بوق جوار می ها و مردم هم اي از نام قبیله آن سیاهه
مشکل بزرگ میزبان آن . چه را براي بر پا داشتن جشن الزم دارد به چنگ آورد تا آن

سهم آنان را چگونه تقسیم کند، زیرا بندي کند و  است که چگونه مهمانان را دسته
مورون در این مورد با پدر  بوق. اند مسلمانان و کافران همواره به خون یکدیگر تشنه
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ار قوشوي فرمانرواي بزرگ مسلمانان . کند زنی می راي Er Koshoiاش ار قوشوي  روحانی
ي  بازگشاینده ي بهشت و ي دروازه گشاینده«ها از او به عنوان  است و در سراسر منظومه

اي سیاستمدار و  توان او را گونه با توجه به این عنوان می. کنند یاد می» راه بازارهاي بسته
کند که  ار قوشوي یادآوري می. پیشگام گرویدن به اسالم و متحد ترکستان روسیه دانست

زگی تا مگر او نبود که به: تواند کافران را آرام نگه دارد ست که می ماناس بهترین کسی
ها را به  هاي سهمگین را تار و مار کرد؟ و بدین قرار ماناس اجراي جشن و مسابقه بوریات

 .کند پاییز آینده موکول می
ي  با رسیدن قهرمانان خواننده

گرد با طرحی ماهرانه که در  دوره
انبوه  1ادبیات قهرمانی معمول است

بندي  تماشاگران و جر و بحث شرط
این نیز . کند ها را تصویر می روي اسب

اي  ي سیاهه ست براي ارائه خود فرصتی
هاي قهرمانان و خصوصیات  از نام اسب

سطر جا  121ها، که خود  گوناگون آن
ي  نخستین مسابقه. گیرد می

توك و  دوانی میان ار تؤش اسب
همسر سالمند  Ak Saikalسایقال  آق

شود و در آن قهرمان  جولوي برگزار می
یعی پیروز به کمک نیروهاي فراطب

سپس ار قوشوي سالمند و . شود می
. گیرند جولوي کافر با هم کشتی می

پس از کمی دست و پنجه نرم کردن، 
مرد مسلمان جولوي پهلوان را بر زمین 

آید و جایزه را که عبارت  دست پیش می ي چینی قونیرباي نیزه به آنگاه شاهزاده. زند می
. کشد زیر می کند و او را از اسب به بالش میرباید، اما ماناس دن از شصت اسب است می

بخش . شوند ها مسلمانان پیروز می ي آن شود که در همه هاي دیگري نیز برگزار می رقابت
در این بخش از . آخر منظومه به شکلی بسیار سست به رویدادهاي پیشین ربط دارد

                                                 
 .وسوم، یافت ي قهرمانان ادبیات کهن ایرلندي و در ایلیاد، کتاب بیست توان در سیاهه موارد مشابه را می - 1
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ماناس . رود میهاي به رهبري ماناس بر ضد ار کؤکچؤ و جولوي سخن  اي از حمله رشته
و  Oekum Bolotکشد که اویقوم بولوت  بت نیز دو پسر او را می کشد و آالمان جولوي را می

 .نام دارند Törö Bekتؤرؤ بک 
 Kös Kamanقامان  ي کؤس منظومه
بخش نخست داستان با . ناقص است

شود، اما  دقت و شرح جزئیات دنبال می
چنان ناقص  زده و آن بخش آخر شتاب

ي  توان رشته دشواري می است که به
موضوع منظومه . حوادث را از هم گشود

هاي داستانی پیش  بسته به موقعیت
رود و روایتی دیگرگونه است از  می

ي دوم  رویدادهایی که در نیمه
است، از جمله  ي سوم بیان شده ظومهمن

شدن  قی و کشته ازدواج ماناس با قانی
منظومه با . ها دست قالموق قهرمان به

قی و  شرحی از دیدار ماناس از قانی
قی از خواستگارش آغاز  پذیرایی قانی

چه در  این صحنه با آن. شود می
هاي بارزي  ي پیشین آمد تفاوت منظومه

قی  امی که قانیقامان هنگ در کؤس. دارد
چون  قی هم پذیر و با وقار از قانی پذیرند، تصویري دل هایش مهمانانشان را می و ندیمه

قی از مهمانان با عرق پذیرایی  در چادر رنگارنگ قانی. شود دار ترسیم می زنی خانه
هاي کاشغر  ها از دوردست هایی که ارابه هایش خفتان قی و ندیمه گاه قانی کنند و آن می
آنان . کنند هایی به ماناس و همراهانش هدیه می هاي زیبا و جوراب اند، و نیز پیراهن ردهآو

ها را  این چکمه. پوشانند رسد به پاي مهمانان می هاي بلندي که تا زین اسب می چکمه
 :اند نیز با ارابه از تاشکند آورده

 یکی اسب سپیدش را نگه داشت،
 یکی در را باز کرد،

 .مهار زد Sartsها  ي سارت شیوهو یکی آن را به 
 عرق مردافکن را
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 .از صندوق بزرگ طالیی بیرون آوردند
 هایشان نشستند؛ تن بر جاي چهل
 بودند، تن نشسته گاه که چهل و آن

 1.شان آوردند عرق مردافکن را پیش
ها  یابد، رئیس قالموق ها ادامه می بت بر قالموق ي ماناس و آالمان منظومه با حمله
قی با  کشد، اما سپس قانی برد و قهرمان را می ي ماناس حمله می ناجوانمردانه به خانه

بخش پایانی منظومه را . گرداند او را به زندگی باز می prince of Mecca» امیر مکه«کمک 
رسد که شاعر روایت دیگري از  توان دنبال کرد و به نظر می ري میبار دیگر به دشوا

 .کند ها را پیش خود مرور می قی و حمله به قالموق خواستگاري ماناس از قانی
اش  و نوه Semätäiي  ته مه ها از پسر ماناس سه ي منظومه ي آخر رشته دو منظومه

آید و  دنیا می پدرش بهي پس از مرگ  ته مه سه. کنند حکایت می Seitäkتک  ي سه
خواهند مانع از آن شوند که  کشند و می ي قتل او را می هایش نقشه پدربزرگ و عموزاده

قی و پدربزرگ مادریش  اما او به یاري مادرش قانی. هاي ماناس را به ارث ببرد او دارایی
و ها  خواهی پدرش عموزاده گردد تا به خون یابد و دیرتر باز می تمیرخان نجات می

آخرین منظومه به شکل طبیعی از دو . باي کهنسال را بکشد اش یاقیپ پدربزرگ پدري
هاي زندگی  بخش نخست مربوط است به واپسین سال. است بخش تشکیل شده

بخش دوم نیز . بت است شان پسر آالمان دست دو قالموق که یکی ي و قتل او به ته مه سه
ي پس از مرگ  ته مه ي، که او نیز مانند سه ته مه تک پسر سه ي مربوط است به زایش سه

اما . شود تک از قتل پدرش نیز نقل می ي جویی سه جا داستان انتقام  این. آید دنیا می پدر به
. نوشد آورد و سپس خون دشمنش را می ي مرگ را فرود می قی است که ضربه جا قانی این

لب است که پیشتر او را همچون قی از این نظر جا رحمی قانی اي از بی این نمایش ِ گوشه
. شناختیم نواز، خردمند، و شایسته می خو، میهمان ي قیرغیز، زنی خوش یک زن نمونه

چه میان  فرمانرواي هر آن«شود و با نام  ي قدیمی ماناس ساکن می تک در خانه ي سه
یم از اي عظ چنین رشته دهد، و این به زندگی ادامه می» و تاشکند وجود دارد Talasتاالس 
 .رساند ها را که چهار نسل ادامه یافته به شکلی درخور به پایان می منظومه

ي رادلوف نقل شده مربوط است به جولوي  ها که در مجموعه دومین رشته از منظومه
 "ي قالموق ده قبیله"، پسر فرمانرواي Kara-Nogaiقهرمان، فرمانرواي قالموق ِ قارا نوغاي 

ي ماناس  اندازه هاي قهرمانی جولوي به خت و پرداخت ویژگیسا. Nogai Baiباي  نوغاي

                                                 
1 - Proben V, 210, ll, 111 ff. 
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تنه  تواند یک چنان نیرومند است که می او هیکلی درشت دارد و آن. پردازانه نیست آرمان
خاطر اشتهاي  کند، هر چند که به راستی نیز چنین می به. سپاهی را شکست دهد

بودان  سایقال یا اسبش آچ مسرش آقدشواري و با تالش ه همواره به 1اي که دارد، اندازه بی
Ach Budan سایقال همواره در کنار او  آق. شود تا بجنگد از خواب مستانه بیدار می

دهد، و در رویدادهاي فرعی  جنگد، چاالکی و نیروي سرشاري در نبرد نشان می می
هاي جولوي، سیماي او به عنوان قهرمان حتی چشمگیرتر از  هاي آغازین منظومه بخش

 .د جولوي استخو
هایی از داستان که  توان حماسه نامید، زیرا که گوشه ي جولوي را در واقع می منظومه

کنند و روایتی  اي پیوسته یکدیگر را دنبال می رادلوف برایمان نقل کرده در زنجیره
وبیش نانجیب را مشاهده  در آغاز قهرمانی کم. دهند منسجم و منظم را تشکیل می

است و به دزدیده شدن یک هزار اسب پدرش و یاري  پر بر زمین خفته کنیم که سیر و می
سرانجام به کوشش خواهرش . دهد اش هیچ واکنشی نشان نمی هاي خانواده خواستن

نشیند و سر در پی  بودان می و زن برادرش بر پشت اسب نامدارش آچ Kardygachقاردیغاچ 
کشد و همسر او  ها را می دزد اسبیا همان  Ak Khanخان  تازد، سرانجام آق دزدان می

سایقال دختر  انگیز او آق اسب شگفت. گیرد را به اسارت می Ak Kanyshقانیش  آق
آورد و او همسر  را هم بر پشت خود براي قهرمان می Angychalفرمانرواي مقتدر آنیچال 

وند براي نمونه سخن از پی. منظومه رویدادهاي ضمنی جالبی نیز دارد. شود قهرمان می
ها هنگامی که  آن. رود فرمانرواي قالموق می Karachaقاردیغاچ خواهر جولوي با قاراچا 

هاي ماناس او را  فرمانرواي قالموق و ارباب قونیرباي، که در منظومه Urum Khanخان  اوروم
است، قلمرو حکومت او را  ایم، جولوي را در بند کشیده به عنوان سفیر چین شناخته

پسر جولوي در  Bolotدنیا آمدن بولوت  هایی درباره به همچنین حکایت. کنند غصب می
بولوت را هر دو همسر . شنویم غیاب او و تالش قاردیغاچ و قاراچا براي کشتن نوزاد می

یا همان آالچیق یا  aulدهند، او را به آئول  گیرند و نجاتش می جولوي به فرزندي می
جا تربیتش  برند و در آن می Köchpös Baiباي  سپؤ نام کؤچ چادر رئیس سالمندي به سیاه
یابد  منظومه با ازدواج بولوت پایان می. دهد بعدها بولوت پدرش را نیز نجات می. کنند می

 .شود بت گفته نمی دست آالمان شدن او به ي کشته جا هیچ سخنی درباره و در این

                                                 
در میان قیرغیزها نوشته  "خوردن قهرمانانه"ي  وچین درباره چه له جالب است که این موضوع را با آن - 1

اینان به . دارند بسیاري از قیرغیزها تماشاي افراد پرخور قهار را دوست می«: نویسد او می. مقایسه کنیم
 ».بلعند آیند و با لذت مضاعف مقادیر عظیمی گوشت و قمیز را پیروزمندانه می ها می میهمانی
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باي و بولوت بر  پؤس ست از مراسم قربانی که کؤچ آخرین بخش منظومه شرح مفصلی
عوالم فراطبیعی از سر  Kara Chachدر این مراسم بولوت همراه با قاراچاچ . اند پا کرده

باي  پؤس هاي کؤچ بولوت و چوپان گله "خواهر"عنوان  جا به قاراچاچ در این. گذراند می
یعنی یک شمن مؤنث به ) شامانکا(شمن  –از قرار معلوم او یک زن . شود معرفی می

تواند نیروهاي پلیدي را که زندگی بولوت را تهدید  زیرا که او می 1است سیدهکمال ر
کند و سرانجام به زمین  همراهی می "آن دنیا"کنند دور کند، او را در میان خطرهاي  می

طور  کلی غیر قهرمانی دارد و به هاي به آخرین بخش منظومه در واقع جنبه. گرداند باز می
از این رو . گوید هاي فراطبیعی و اعمال روحانی سخن می لتکلی از مراسم مذهبی و حا

بیشتر بررسی  "هاي غیر قهرمانی ها و دستان منظومه"آن بخش را در فصل مربوط به 
 .کنیم می

ي جولوي به  حتی از همین شرح مختصر پیداست که دلبستگی به زن در منظومه
از آغاز تا پایان دو همسر  در واقع مسیر رویدادها را. شود شکل بارزي نشان داده می

دوستی و همکاري کامل این دو زن یکی از نکات چشمگیر این . کنند جولوي تعیین می
سایقال را در منظومه به عنوان مادران مشترك بولوت  قانیش و آق آق. منظومه است

ي مبهم از منظومه مربوط به همسر  ست که یک گوشه و این در حالی 2کنند، قلمداد می
گرچه او در  3کند، ان بولوت وانمود می"مادر"باي نیز آن زن را یکی از  پؤس کؤچ سالمند

قانیش با تدبیر و  هایش و آق سایقال با دالوري آق. واقع مادر رضاعی بولوت است
سایقال بارها و بارها شوهرش را از  آق. هایش قهرمانان راستین منظومه هستند دوراندیشی

ی که جولوي در اثر حماقت خودش دور از پشتیبانی رهاند و هنگام آسیب دشمن می
اي در دل او  پروراند و کینه سالمت می قانیش پسر او را به افتد، آق همسر به بند می

ي  اند و در این طرح بولوت تنها یک وسیله کارد که دو زن آن را با مهارت طرح ریخته می
ي قتل و فرود آوردن  که نقشه اند قی در پی آن آن دو مانند قانی. ست پاافتاده ا پیش
دست خود طراحی و اجرا کنند، و به خواستشان نیز  ي مرگبار بر دشمن اسیر را به ضربه

 .رسند می
رود تا کانون  کار می ست که در آن به یکی از خصوصیات جالب این منظومه روشی

ي  هاز خان: توجه و کشش شنونده را از گروهی از مردم به گروهی دیگر منتقل کنند

                                                 
 ي شامان، که خود در اصل ست از پسوند تأنیث روسی با واژه این ترکیبی. است "شامان"شامانکا مؤنث  - 1

 ].مترجم فارسی[ی ست تونغوس اي واژهگویا 
2 - Proben V, 465. 
3 - Ibid. p. 470, ll. 3341 ff. 
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ست به یورت  خان، و بر عکس، از جایی که جولوي در آن زندانی جولوي به بارگاه اوروم
yurt )ي  جا به خانه کنند؛ از آن بانی می همسرانش که در پیرامون آن رمه) چادر سیاه
گشایی  ها براي گره ي بولوت، و بازگشت به سرزمین قالموق باي پدرخوانده پؤس کؤچ

هاي  مهارتی که با آن رشته. باي پؤس ایی جولوي، بازگشت به کؤچداستان، و سپس، با ره
ست  ي چیزي شانه به بافند، همتاي شانه برند و در هم می داستان را به موازات هم پیش می

 .یابیم که در اودیسه می
کند مربوط است به ار  ي قیرغیزي که رادلوف به ما عرضه می سومین منظومه

جایی آن را . این داستان براي سایر ترکان نیز آشناست 1).توك قهرمان تؤش(توك  تؤش
، و در )هاي بعدي همین کتاب نگاه کنید به بخش(کنند  شکل داستانی به نثر نقل می به

کسی "یا ( Jär-Tüshtükو یئرتوشتوك  Jirtüshlük 2هاي جیرتوشلوك  جاهایی دیگر با نام
استان نیز مانند داستان جولوي به این د. شناسند او را می 3)"رود که در زمین فرو می

ست که کارها و  شود، اما سراسر آن شامل زندگانی مردي شکل حماسه ارائه می
اند و ماجراهاي اصلی او در  که مادي و دنیوي باشند، روحانی اش بیش از آن سرگذشت

مه ي این منظو وگوي بیشتر درباره از این رو، گفت. دهند و جهان ارواح روي می "آن دنیا"
همه  با این. گیریم پی می "هاي غیر قهرمانی ها و دستان منظومه"را در فصل مربوط به 

دنیایی قهرمان از بسیاري لحاظ به ماجراهاي  توان اشاره کرد که ماجراهاي آن جا می این
هایی که در رشته  قهرمانی معمولی ماناس و جولوي شباهت دارند، و با توجه به اشاره

 Chalقویروق  و جولوي به خود این قهرمان و اسب نامدارش چال هاي ماناس منظومه

Kuiruk هاي  ي داستان شده هاي شناخته توك نیز یکی از چهره شده، پیداست که ار تؤش
که در آن از  4مورون یاد کنیم ي بوق توانیم از منظومه براي نمونه می. ست قهرمانی

دوانی او با  ي اسب رود و وصف مسابقه یبت سخن م توك با ماناس و آالمان ي ار تؤش رابطه
 .شنویم همسر جولوي را می

توك همچنان که  ار تؤش. هایی دارند اي که بر رسیدیم همپوشانی سه رشته منظومه
ي بلند دیگري که خود قهرمان آن است ظاهر  دیدیم هم در ماناس و هم در منظومه

شود و  ، در ماناس حریف او میست اي ي جداگانه جولوي که خود قهرمان منظومه. شود می

                                                 
برند  کار می معناي شوهر به وگوي روزمره آن را به در گفت. ترکی یعنی مرد، دالور، قهرمان به Ärیا  Erار  - 1
 ].مترجم فارسی[

2 - Proben IV, 443; cf. V, xii. 
3 - Ibid. V, xiv. 
4 - Ibid. pp. 162, ll. 698 ff.; 169, ll. 925 ff ; 173, ll. 1034 ff ; 514, ll. 4821 ff ; etc. 
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 1.شود هایی از داستان این دو منظومه آشکار می هاي دیگري نیز همپوشانی از نقل قول
. مورون نیز حضور دارند هاي بوق سایقال همسر او، در مسابقه بولوت پسر جولوي، و آق

. چشد بت را نیز می ي سنگین آالمان قاراچاي ِ قالموق دشمن بزرگ جولوي، ضربه
شود  هاي ماناس، در جولوي نیز ظاهر می قونیرباي تحصیلدار مالیاتی چینی رشته منظومه

ها  سایقال را همراهی کند، از گزند قالموق دهد که آق خان به او مأموریت می و اوروم
ها پیداست که قهرمانان دیگري که در  گذشته از این. اش برساند حفاظت کند و به خانه

شود، خود کانون رشته  ورد بحث ما از آنان نام برده میهاي م سه رشته منظومه
براي نمونه در . شود هایی می ها نیز اشاره هاي دیگري هستند که پیوسته به آن داستان

 :شنویم وصف ار قوشوي به تکرار می
 همان که درهاي بسته و مقدس بهشت را گشود،

 2.ي بازارها را گشود همان که درهاي بسته
ها را داشته و  یست که ار قوشوي افتخار آوردن اسالم به میان نوغاياز این رو شکی ن

در واقع نیز او خود فهرستی . است ها بوده اي از منظومه نیز خود قهرمان منظومه یا رشته
اي که  گونه دهد و از مطالب اشاره ها شرکت داشته ارائه می از ماجراهایی که در آن

هاي مورد  رود که با داستان از شنوندگان انتظار میشود، پیداست که  ي او نقل می درباره
 .باشند اشاره آشنایی داشته

قیرچی فرمانرواي نوغاي اشاره  هاي قیرغیزي به فراوانی به جام همچنین در منظومه
چؤ خطرناك است، و ماناس نیز او را  ي نفوذش همواره براي ار کؤك که حوزه 3شود می

هاي  ن رو شکی نیست که او نیز از قهرمانان منظومهاز ای. شمارد پاي خود می حریف هم
هاي آینده خواهیم  در بخش. نهند ست و او را همچون قهرمانی مستقل ارج می قیرغیزي

هاي  اي از منظومه چؤ مضمون پاره قیرچی و ار کؤك ها و نبردهاي جام دید که رویارویی
 .دهد قهرمانی قازاخی را نیز تشکیل می

راست از زندگی بر  طور کلی مضامین خود را یک رغیزي بههاي قی رشته منظومه
آرایی طبیعی تصویر  جا زندگانی و ماجراهاي مردان و زنان قهرمان با صحنه این. دارند می
چه را که سبک قهرمانی  هاي شاعرانه، و آن شود و اگر مقداري اغراق یا ستایش می
اي توصیف  گرایی ساده غلب با واقعهاي آنان را ا نامیم مجاز بشماریم، کارها و عادت می
سفرهاي آنان، بر خالف سفرهاي . وار است ها و نیروي بدنی آنان آدمی توانایی. کنند می

                                                 
1 - See e.g. Proben V, 51, ll. 1501 f.; ibid. p. 146, ll. 139 ff.; p. 167, ll. 841 ff. 
2 - Cf. E.g. ibid. P. 18, ll. 394 ff.; p. 142, ll. 27 ff. 
3 - E.g. ibid. p. 75. 
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رسیم،  هاي پیرامون که دیر تر به آن می هاي آباکان و استپ مردان و زنان قهرمان منظومه
هاي عالی  و اسب چه از مردان بزرگ شود و آنان را بیش از آن به حوزه زمین محدود می

ها به  هاي موجود در منظومه  پردازي شخصیت. کند رود از سرزمینشان دور نمی انتظار می
هاي  ي بهترین منظومه یک اندازه متقاعدکننده است، با این همه همچنان که شایسته

طور طبیعی معرفی  ها به شخصیت. ها نیست ست، ظرافت و لطافت در آن حماسی
ي  مک نقل جزئیات فراوان، و بخشی به نیروي انتخاب و سلیقهک شوند، بخشی به می

اي از توصیفی موجز که در مورد یک شخصیت فرعی  براي دادن نمونه. خطاناپذیر راوي
 Akارکچ  کنیم که در آن آق اي از یک منظومه را نقل می رود، گوشه کار می داستان به

Erkäch بیند که سوار  بت را می الموق آالمانچو فرمانرواي اویغور، قهرمان ق همسر ار کؤك
دوزك و آماده شدن براي دیدار  ي آنان روان است، و سخت به بزك سوي خانه بر اسب به

 :پردازد با او می
 ارکچ، زیباي پاکزاد، آق

 اش را وبرق و آراسته تاج پر زرق
 بر سر نهاد،

 فرقش را از راست گشود،
 و گیسوانش را در راست آراست؛

 چپ گشود،فرقش را از 
 .و گیسوانش را در چپ آراست

 گیسوبند طالئیش را
 بر انتهاي ماه راست کرد،

 ایش را گیسوبند نقره
 1بر انتهاي خورشید راست کرد؛

 وري خرامید، چون سگی ملوس یک
 چون سگی ملوس نالید

 هایش را به لبخندي نمایاند، دندان
 اش عطري پراکند، با نفس

 کرد،وخیز  اي کوچک جست چون بره

                                                 
ها به احتمالی تزئینات فلزي به شکل خورشید و هالل ماه و غیره هستند که زنان بر سر  این - 1
 .اند نهاده می
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 .هایش ریخت هاي زلفش بر شانه حلقه
 ارکچ، دختر شاهزاده، آق

 از در درآمد،
 بت را و قهرمانش آالمان
 1.در راه پیشواز کرد

با این توصیف، تجسم این زن سبکسر و احساساتی براي ما دشوار نیست، و آماده 
ي  گذاشته آید، و کدورتی که میان شوهر پا به سن اي که در پی می شویم براي فتنه می
 .آید نواز قالموق پیش می ارکچ و قهرمان جوان و زن آق

هاي روسی،  نی لی ها، همچنان که در بی رسد که در این رشته از منظومه به نظر می
اي براي محدود کردن رویدادهایی که در یک منظومه  ي ویژه یا سنت جاافتاده هیچ قاعده
ماند  وبیش در همان چارچوبی می اناس کمي زایش م منظومه. شوند وجود ندارد روایت می

بت، رانده شدن او از اردوي ار  ي تغییر دین آالمان منظومه. کند که عنوان آن حکایت می
. دهند ي کاملی از حوادث را تشکیل می چؤ و پیوستن او به ماناس، همگی زنجیره کؤك

چؤ، و  ار کؤك ي سوم، یعنی نبرد میان ماناس و اما از سوي دیگر رویدادهاي منظومه
به نظر . اند دیگر رویدادها، در روایتی که به ما رسیده، بسیار بی انسجام در کنار هم آمده

وام  هاي دیگر به اند یا برخی رویدادها از منظومه رسد که برخی از رویدادها حذف شده می
ي  پیداست که خواننده. که با این منظومه تطبیق داده شوند اند، بی آن گرفته شده

گوي روس رویدادها را مناسب حال خود و مناسب  نی لی گرد قیرغیز نیز مانند بی دوره
کند، و  چه در ذهن دارد دستچین می ي غنی آن مزاج شنوندگانش از میان گنجینه

ي استعداد و بازآفرینی گوناگون نقاالن و  خواند، و این کار بستگی کامل دارد به درجه می
 .ي او در آن لحظه ه حال و حوصلهمیزان موفقیت هر یک بسته ب

ي ماناس  شود که رشته ها، مالحظه می ي منظومه از این شرح مختصر درباره
هاي قهرمانی جداگانه که هر کدام مربوط است به سرگذشت  ست از منظومه اي مجموعه

هاي ترکان آباکان نیز  این ساختار در منظومه. هاي گوناگون قهرمانان یک قهرمان یا گروه
کلی یا تا حدود زیادي  هاي آباکان به منظومه. ود دارد، اما تفاوتی در این میان هستوج

هاي یک  هاي قیرغیزي آن است که شخصیت اند، اما ویژگی منظومه مستقل از هم
عصراند و بیشترشان،  اینان همگی هم. شوند هاي دیگر نیز ظاهر می منظومه در منظومه

ي ماناس در  ي قهرمانان رشته وبیش همه کم. شناسند یشان، یکدیگر را م اگر نگوییم همه

                                                 
1 - Proben V, 38, ll. 1023 ff. 
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هاي  رشته منظومه. ي اهمیت گوناگون شوند، منتها با درجه ها ظاهر می بیشتر منظومه
اي از  ترین قهرمانان شاخه هاي بزرگ ست از زندگی و فعالیت ماناس در واقع تصویري

 .اي معین از تاریخ ها در دوره نوغاي
ها وجود  ها در منظومه هایی که از نظر شرکت شخصیت وشانیبا در نظر گرفتن همپ

هاي جولوي و ار  دارد و در باال از آن سخن رفت، ممکن است انتظار رود که منظومه
باشند که در  هاي ماناس راه یافته توك باید به همان میزان در رشته منظومه تؤش

گرچه ار . جاییست نتظار بیاما این ا. اند راه یافته "مورون و پسرانش بوق"ي  منظومه
شود، اما نقش او اندك است، و گرچه ماناس  مورون ظاهر می ي بوق توك در منظومه تؤش

آرایی  خوبی آشکار است که براي صحنه دهد، اما به ي جولوي خودي نشان می در منظومه
در تر است و قهرمان او  تر و مهم اي جالب گرد، جولوي چهره ي دوره ي خواننده آن لحظه

جا تنها میهمانی  همه دبدبه و کبکبه این که ماناس با آن آن لحظه هموست، حال آن
هاي قیرغیزي در واقع جایی  منظومه. چرخد ست که بر مدار جهان جولوي می موقتی

اند، از یک سو، و  چنان که گفتیم همه مستقل از هم هاي آباکان، که هم میان منظومه
هاي روسی در وصف  نی لی هر یک از بی. قرار دارند هاي روسی از سوي دیگر نی لی بی

ي  پیوندد چهره ها را به هم می اي هستند و تنها عاملی که آن ماجراهاي قهرمان جداگانه
هاي  در منظومه. است Prince Vladimirمرکزي اما خونسرد و بی خاصیت شاهزاده والدیمیر 

اي موارد او خود  در پاره. نیست ي کانونی به هیچ وجه خونسرد و بی خاصیت ماناس چهره
ترین قهرمانان  ها فعال ي کانونی و بسیار فعال است، اما در برخی دیگر از منظومه چهره

ترین کارها را همیشه خود قهرمان به  بستگان او، دوستانش، یا پیروانش هستند و مهم
 .رساند انجام نمی

ي  یک سرکرده. شود میاي طی "دایره"هاي ماناس  رسد که در منظومه به نظر می
ست، و این خود اضافه  دست آوردن اعتباري ادبی نوغاي در حال به –ي ساري  جزء قبیله

این اعتبار ادبی . است ست که او شاید در عمل به آن دست یافته بر نفوذ سیاسی یا نظامی
بت  دیدیم که نقاالن براي گرویدن آالمان. ست گمان مدیون نقاالن قیرغیزي را ماناس بی

چؤ و ار قوشوي از اسالم اهمیت  قسم ماناس به دین اسالم و هواخواهی ار کؤك برادر هم
ها هر چند  ي منظومه بنابراین تردیدي نیست که نفوذ اسالم در رشته. اند بسیاري قائل

سطحی و متأخر است، با این حال نیرومند است و احتمال زیادي دارد که به برکت نفوذ 
ها چنین  ي منظومه که ماناس چنین اعتباري کسب کرده و مجموعهنقاالن مسلمان است 

رسد و احتمال دارد که این رهبران با  به نظر می: تر بگوییم دقیق. است انسجامی یافته
گرویدن به اسالم پشتیبانی سیاسی ترکستان روسیه را تا حدودي به خود جلب 
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ي فراتر از همسایگانشان ي کسب ثروت و اعتبار باشند و همین پشتیبانی مایه کرده
اي را عالقمند و  ي خود بهترین راهی بوده که نقاالن حرفه این به نوبه. است شده

 .است کرده ستایشگر آنان می
 

هایی را دارند که به  طور کلی همان ویژگی ها سخن گفتیم به هایی که از آن منظومه
هاي در  واقع شباهتدر . شناسیم هاي جاهاي دیگر نیز می عنوان خصوصیات منظومه

اگر غریب بودن محیط و لوازم و رفتار زندگی . انگیز است شکل و سبک شگفت
ها و  یافته کنار  بگذاریم، نوع شخصیت نشینی را در مقایسه با زندگی اسکان کوچ

. دارند Beowulf 1هاي هومري و بئووولف ها شباهت زیادي به منظومه رویدادهاي منظومه
ها،  ها نیز همان غناي توصیف این. ها نیز بسیار شبیه هم است هاي ادبی این ویژگی
هاي قهرمانان، و همان  هاي با فراغ بال، عالقه به چارچوب حماسی و صفات و لقب روایت
 .انگیز را دارند آمیزي درخشان و خیال رنگ

گرد عالقه دارد که بیشتر به توصیف جزئیات بپردازد و  ي دوره ویژه خواننده به
ها  ي گفتار هاي طوالنی، که خود در میانه ي سیاهه ها و عرضه را با تکرارها و گفتارروایتش 

کنند  ها اغلب چند صفحه را اشغال می این. تر کند و بسط دهد شوند، طوالنی هم ظاهر می
وگو از زندگی روزمره، مانند  هایی از نوع گفت دیالوگ. ایم و پیشتر چند نمونه نشان داده

هاي  جا نیز، درست مانند منظومه در تراژدي یونانی، این Stychomythia 2استیخومیتیا
. گیرد اما مشورت جمعی و رسمی بارها صورت می. قهرمانی جاهاي دیگر، ناشناخته است

مورون  اي اشاره کرد که پیش از آغاز مسابقات بوق توان به مجلس مشاوره براي نمونه می
کنند و نظر  وقت زیاد خود را معرفی می شود و چگونه قهرمانان با صرف تشکیل می

وگو  جا ناشناخته است و آداب گفت بریدن حرف حریف یا حرف توي حرف این. دهند می
ي  چنان اصراري در نقل جزء به جزء کلمات قهرمانان در همه آن. آورند جا می را همیشه به

ا و مسلمانان را نیز ه هاي تعارف و احوالپرسی قالموق وگوها دارند که اغلب اصل واژه گفت
. ها را براي شنوندگانش ترجمه کند شود که آن یابیم، هرچند که نقال ناگزیر می جا می این

                                                 
ي هشتم میالدي که رویدادهاي آن در  ي منظوم انگلوساکسون از سده ي کهن و سوگواره حماسه - 1

ر تالکین .ر.ج. است رسیده "ي ملی انگلستان حماسه"مقام دهد، اما به  دانمارك و جنوب سوئد رخ می
مترجم . [است را با الهام از آن حماسه نوشته "ها ارباب حلقه"ي  گانه ي بئووولف، سه پژوهشگر بزرگ رزمنامه

 ]فارسی
. آورند هاي یکدیگر بر زبان می وگو در تکمیل، رد، یا تأیید عبارت هاي کوتاهی که دو طرف گفت عبارت - 2
 ]مترجم فارسی[
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هایی که  یا درس 1آموزد چؤ می بت به ار کؤك هایی از گویش قالموقی که آالمان درس
ن به شنوندگا 2دهد، می Kyrgyn Chalچال  به قیرغین Crimeaپیک قالموق آمده از کریمه 

نخستین . خورد هاي بعدي نیز به دردشان می آموزد که براي فهمیدن بخش چیزهایی می
 :است چؤ چنین توصیف شده بت و ار کؤك دیدار آالمان

 بت ببرآسا آالمان
 –کالهی بلند و سیاه بر سر  -
 .سوي او تاخت به

 .چؤ او را که دید، ترس وجودش را گرفت کؤك
 چؤ را نگریست بت کؤك آالمان

 Altai "!آلتاي! آلتاي"و بانگ زد 
 Jaby "!جابی! جابی"بانگ زد 
 Möndü "!مؤندو! مؤندو"بانگ زد 
 Kalakai kashka "!قاالقاي قاشقا"بانگ زد 
 Bichik solon "!بیچیک سولون"بانگ زد 

 :دهد چؤ پاسخ می و کؤك
 ".فهمم من کالم تو را نمی"

 3:بت به سخن آمد پس آنگاه آالمان
 ،"آلتاي، آلتاي"یم گو وقتی می«

 پرسم؛ روزگارت را می
 ،"جابی، جابی"گویم  وقتی می

 پرسم؛ حالت را می
 ،"قاالقاي قاشقا"گویم  وقتی می

 پرسم که آیا فرمانروایی داري؟ می
 ،"بیچیک سولون"گویم  وقتی می

 4»پرسم که آیا اربابی داري؟ می
                                                 
1 - Proben V, 8 f., ll. 63 ff. 
2 - Ibid. P. 217, ll. 345 ff. 

هاي روسی نیز  نی لی گوید، در بی خواهد نشان دهد کیست که سخن می این عبارت ویژه که می - 3
 .شود مالحظه می

4 - Proben V, 8, ll. 63 ff. 
 ]مترجم فارسی[! در متن چادویک نیامده است "مؤندو، مؤندو"معناي 
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. شود همان کلمات تکرار میدر بسیاري موارد داستان بار دیگر به شکل گفتار و با 
ترش کنند، و این کار  اي دارد تا روایت را با تکرار طوالنی بدینگونه گفتار کاربرد گسترده

در میان قیرغیزها . اي جاافتاده است هاي منظوم قهرمانی همواره وسیله در نقل داستان
ي  یک نمونه. شود ها در بسیاري موارد به شکل گفتار نقل می خط اصلی داستان و توصیف

ست که زن برادر جولوي براي قهرمان  جالب این شیوه شرح جزئیات پختن خوراکی
خواهد این خوراك را به جولوي بدهد تا او آن را براي پسرش  او می. کند تعریف می
کند که  ي روند آماده کردن مواد و پختن خوراك را چنان تعریف می او همه. بولوت ببرد
 :پخت غذا در قالب نقل رویدادهاي یک داستان، به شکل گقتار شود به دستور تبدیل می

 در سالی که اکنون گذشته،
 .هزار مادیان سر بریدم، خان جولوي

 ي گوشت آن هزار مادیان را همه
 رشته رشته کردم باریکِ  باریک؛

 شش روز تمام توي نمک خواباندمشان،
 ها را نرم ِ نرم کوبیدم، ادویه

 .پاشیدمشان روي گوشت
 ها را زیر آفتاب خشک کردم، وشتگ

 سپس آسیابشان کردم،
 ي درشتی نماند؛ قدر که هیچ تکه آن

 آنگاه با الکی ابریشمین  الکش کردم،
 ي هاون را بیرون آوردم، هاون و دسته

 زنان و دختران را جمع کردم،
 و گذاشتم که حسابی بکوبندش نرم ِ نرم؛

 اي چرمین ریختم، آن را در کیسه
 خورجینی چرمین گذاشتم، کیسه را در

 خورجین را کنار آتش آویختم،
 1.به کنار پاتیل بستمش

جا نیز حرکات و کارهاي قهرمانان و  هاي هومري، این درست مانند منظومه
هنگامی که قهرمانی راه سفر در پیش . دهند همسرانشان را به تفصیلی مشبع شرح می

                                                 
1 - Proben V, 503, l. 4439. 
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سوي در  خیزد، به او از جایش بر می. ودش دقت بیان می ي جزئیات حرکات او به دارد، همه
ي جزئیات و دقایق  کنند، و همه رود، خود یا همسرش اسبش را از تیرك باز می می

ها  یک از تسمه هیچ –شود  کارهاي زین کردن و دهنه زدن اسب موشکافانه نقل می
. شود ها به امید نیروي تخیل شنونده رها نمی یک از سگک شود و هیچ فراموش نمی

شرح . گیرد، و به راه می افتد نهد، شالق را به دست می رانجام او پا در رکاب میس
جزئیات جریان آماده شدن ماناس و همراهانش براي سفر به مراسم سوگواري که 

ي سفر  اي از تکاپوي اردوگاه قیرغیزي در آستانه مورون ترتیب داده تصویر زنده بوق
 :کند ترسیم می

 ...ي سواريها را بیاورید برا اسب
 .زود باشید و پاتیل را بیاورید

 .ست امروز روز سواري
 مان را از پشم شتر سپید، چادر زرین

 ...جمع کنید، محکم تا بزنید
 1روي اسب سپیدم پهن کنید

 .ام را پوش پوست پلنگی زین
 بر سرش افساري سرخ ببندید،

 2باز آبی را روي آن ببندید، طبل قوش
 من آریدش،عنانش را بگیرید و پیش 

 و چادر زرین و سپید را
 3.خوب و درست روي اسب یدکم ببندید

برند،  کار می ها را فراوان به براي اشیاء صفت. فهم است ها همه گزینی منظومه واژه
، و از این "خوان زرین"یا  "رختخواب زرین"، "خورشید سرخ"، "اسب بلند"مانند 
، "بت ببرآسا آالمان"شناسند، مانند  هر یک از قهرمانان را نیز با لقبی می. دست

؛ و "نوشند ار جولوي با دهانی شبیه شاخی که با آن می"، "تیززبان Adshu Baiآدشوباي "
عبارتی که . شود هاي متعدد نام همراهان ماناس دیده می بسیاري دیگر که در سیاهه

بی توان حمل او کسی که هیچ اس"برند عبارت است از  کار می ي قهرمانان به فراوان درباره

                                                 
 .29در صفحه  1توضیح در پانویس شماره . kunanدر اصل قونان  - 1
2 - blue falconer's drum "رفته و منظور از آن شخص  کار می به همین شکل در فارسی به "باز قوش

 ]مترجم فارسی. [ست مسئول نکهداري و حمل باز شکاري
3 - Proben V, 153, ll. 372 ff. 
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افزاییم، در پی نام هر قهرمان  چنان که ما نام خانوادگی را به نام شخص می هم. "را ندارد
ها را  حتی شهرها و قوم. "بت صاحب ابلق زرد آالمان"آورند، مانند  نام اسب او را نیز می

پر  روسان با دهان"، "بخاراي شش دروازه"کنند، مانند  نیز با افزودن صفتی معرفی می
کس زبانشان را  ورو که هیچ –چینیان ور "، )اشاره به رسم ریش گذاشتن روسان( "مو

برند  دار که گوشت خوك را می هاي گرد و شرابه هاي بوگندو با کاله قالموق"، "فهمد نمی
دارند که گویی اسب  قدر دوست هایی که االغشان را آن سارت"، "بندند و به زینشان می

هاي توصیفی  گونه عبارت تعداد زیادي از این. "زنند یر بغلشان میاست، و نانشان را ز
ها را  برند، و بسیاري از این کار می ي موارد به جاافتاده را براي رساندن معناي الزم در همه

ي قهرمانی  براي نمونه هنگامی که کودکی با آینده. نباید به معناي دقیق کلمه گرفت
ي  تنه ي باالییش از طالست و نیم تنه گویند که نیم شود، در تعریف از او می زاده می

ي  را و در پایان روز هفتم واژه "مادر"ي  که در پایان روز دوم واژه پایینیش از نقره؛ یا این
هاي قهرمانی  سرانجام، جا دارد بگوییم که مانند منظومه. است را بر زبان آورده "پدر"

هاي  ها بی هیچ تغییري همواره در وضعیت جا نیز بسیاري از مضمون جاهاي دیگر، این
اي  ها، در لفافه گفتارهاي جدي و رسمی، مانند هشدارها و سوگواره. شوند مشابه تکرار می

جا  در این": شوند شتاب بیان می از ایجاز یا زبان تمثیلی و تا حدودي شمرده و بی
 1."خن گفتبه صداي بلند س"، یا "سایقال به پا خاست و صدایش را باال برد آق

ي گسترش و  هاي منظوم، الزم است که سخنی چند درباره پیش از ترك داستان
هاي آلتاي و  در میان ترکان کوهستان. پیشرفت آن در میان سایر ترکان نیز بگوییم

ي فرمانروایان و قهرمانان  هاي منظوم همه جا رواج دارد و بیشتر درباره سایان داستان
هاي منظوم قهرمانی  احتمال دارد که بخش بزرگی از داستان 2.اشرافی و بلندآوازه است

البته گذشته از  3است، نسبت اخیر در میان این مردمان گسترش یافته هاي به در زمان
رس  هاي کمی در دست شماري که رادلوف گرد آورده، نوشته هاي کوتاه و انگشت نمونه

هاي رود کولیما  هاي کرانه یاقوت هاي منظوم قهرمانی گویا در میان داستان. است من بوده
Kolyma از . نیز رواج داشته، اما در این مورد نیز اطالعات بسیار کمی در اختیار داشتم

آید که این  چنین بر می Shkolovskyهاي ضمنی موجود در روایت شکولوفسکی  اشاره
رهبر بزرگ یاقوتی دارند و به رهبري او  Djennikنیک  ي جن هایی درباره مردمان حماسه

ها از لحاظ غنا  شود که این حماسه گفته می. اند ي هفدهم سر به شورش برداشته در سده

                                                 
1 - Proben V, 410, l. 1299. 
2 - Kogutei Altaiski Epos, p. 7. 
3 - Ibid. 



 ۴۹ | ... ھای شفاھی آسیای میانه حماسه              ھای قھرمانی ھا و دستان ، سروده۲فصل 

 1.شان ارزشمنداند گرایانه پردازي، و نیز از لحاظ جزئیات واقع و فراوانی جزئیات صحنه
بسیار توصیف شده  خورده با دقایق و جزئیات عملیات پوست کندن از تن قهرمان شکست

اما . است اند نیز ثبت شده کار برده و حتی جزئیات مربوط به این که چه نوع چاقوهایی به
 2.دانم که آیا چنین متنی نوشته شده، یا نه دریغا که هیچ متنی ندارم و حتی نمی

. شوند ها نیز یافت می ها در میان قازاخ هاي منظوم و هم دستان هم داستان
 Sainي رادلوف وجود دارد، مانند ساین باتیر  هاي منظوم در مجموعه داستان هایی از نمونه

Batyr رسد  به نظر می. ها مخلوطی از روایت منظوم و دستان هستند اما بسیاري از نمونه
اند، و تا درجات  ها رواج دارد، آن را گسترش داده که ترکیب اخیر تنها در میان قازاخ

جا نمونه  هاي قازاخی که این ي داستان همه. اند هباالیی از درخشش هنري رساند
 .ي مخلوط نظم و نثر هستند آوریم، به استثناي ساین باتیر، از گونه می

تعلق دارد و رادلوف آن را از یک کتاب خطی  "اردوي کوچک"ي  ساین باتیر به تیره
گوید، و  ها سخن می هاي قالموق از جنگ 3سطر دارد، 1882منظومه . است رونویسی کرده

. هاي ماناس شباهت دارد هم از لحاظ موضوع و هم از نظر سبک بسیار به رشته منظومه
قهرمان قارانوغاي در  Kublandaرود تا به قوبالندا  قهرمان منظومه از قوم نوغاي است و می

ها یاري برساند، اما در گرماگرم نبرد یارانش و حتی خود قوبالندا او را  جنگ با قالموق
رزمان او  هم. ماند جا می کنند و او که سخت زخمی شده، در میدان جنگ به ترك می

سوي جایی که  دهند، اما همسر و مادر او به تازند و خبر از مرگش می سوي منزل می به
سرعت بهبود  هاي او به  هاي آنان زخم تازند، و با رسیدگی قهرمان بر خاك افتاده می

جا دو پسر او پیش قوبالندا  گیرند؛ در این را به اسارت می تن ها این سه اما قالموق. یابد می
برند و با کمک خود ساین  ها هجوم می تازند تا از او یاري بجویند، سه نفري به قالموق می

با تکیه بر این شرح مختصر مشکل . دهند شوند و دو زن را نجات می ها چیره می بر آن
اي  نی و کیفیت ادبی این داستان داوري عادالنهانگیز و ستود ي ابعاد شگفت توان درباره می
عالوه  هاي قیرغیزي را دارد و به هاي قهرمانی منظومه ي ویژگی این روایت همه. کرد

ست  هاي چندگانه در آن جاري جاي رویدادهاي ضمنی و شخصیت مهارتی در کاربرد به
نان که پیشتر همچ. ست هاي آباکانی ي منظومه هاي ویژه که خواهیم دید خود از سنت

ي رادلوف است که  هاي قازاخی موجود در مجموعه گفتیم ساین تنها نمونه از منظومه
هاي برتر آن حکایت از آن دارند که  هاي به نثر ندارد، اما کیفیت هیچ اختالطی با تکه

                                                 
1 - Shkolovsky, In Far North-East Siberia, p. 209. 

 .ي همین فصل را ببینید با این حال ادامه - 2
3 - Proben III, 205 ff. 
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توان پذیرفت که  اي یگانه از نوع خود باشد، و مشکل می بعید است که این منظومه نمونه
زودي خواهیم دید که برخی از  به. ست هاي قیرغیزي تصادفی آن با منظومه پیوندهاي

رود که ساین خود  شناسند و احتمال می ها نیز می ها و قهرمانان قیرغیزي را قازاخ داستان
ها یا  نوغاي –نوغاي است و حتی این که خود منظومه از راه ساري  –قهرمانی از ساري 

 .ها وارد شده است ي ادبی قازاخ گنجینهي دیگري از قیرغیزها در  شاخه
ترین داستان قازاخی  را شاید بتوان پر آوازه Kyz – Zhibekبک  ژي –داستان قیز 

این داستان به . شمار آورد، و بهترین توصیف براي آن، داستان قهرمانی عاشقانه است به
ي رادلوف  عهداستان در مجمو. چندین روایت و شاید به چندین شکل گوناگون رواج دارد

ست به روسی با ویژگی متمایز  اي ام ترجمه موجود نیست و تنها روایتی که من دیده
اما حجم نظم بسیار بیشتر از نثر است و تشکیل . قازاخی، یعنی وجود نظم و نثر به تناوب

اي پیش به نثر گفته  چه را لحظه ي آن است هم از روایت و هم از گفتار، که همه شده
از این قرار نثر تا حدودي نقش معرفی و تفسیر را دارد و گمان . کند میشده، تکرار 

رود که وجه اصلی اثر بر نثر استوار باشد، اگرچه همچنان که خواهیم دید این  نمی
یاد پروفسور  زنده. شود ها یافت می ست که در میان قازاخ هایی ترین شکل داستان معمول

در نزدیکی  Shuي رود شو  از کرانه 1887ویلیام بیتسون در گزارشی که در سال 
گوید که  نوشته، می "اردوي بزرگ"هاي  واقع در سرزمین Balkhashي بالخاش  دریاچه

 Talighun andاي حاوي آوازهاي ملی از نوع حماسی، که عشق تالیغون و جوپک  نسخه"

Djupek که آن نسخه  روشنی پیداست به. است یافته "کند ها را حکایت می و نبرد با قالموق
بوده و چنین ] Tölegenگن  تؤله[ Tulegenگن  بک و شوهر نخست او توله ژي –داستان قیز 

افزاید که آن  بیستون می. است ي نظم تنها بوده آید که روایتی که او یافته از گونه بر می
توان نتیجه گرفت که  است و از این جا می پنی خریده 8شیلینگ و  1نسخه را به بهاي 

با این همه به گواهی  1.است مکتوب داستان در آن زمان دیگر کمیاب نبوده شکل
                                                 

ي بیتسون باید  نسخه). Bateson, Letters from the Steppes( 166ها، ص  هایی از استپ بیستون، نامه - 1
نزدیک به . است به خط عربی نوشته شده Kazanي نوزدهم در قازان  هایی باشد که در سده یکی از نسخه

دو بار روي شکل شفاهی این  Zhusupbekپژوه نامدار محلی ژوسوپ بک  پایان آن سده شاعر و دانش
به دست من  Minnsي روسی که از آن سخن گفتم و به لطف پروفسور مینس  ترجمه. داستان کار کرد

و از روي متن ژوسوپ بک صورت  Saken Sifullinرسید، به همت شاعر نامدار قازاخ ساکن سیفوللین 
به علت محدودیت منابعی که در اختیار . به بعد 3بک، ص  ژي –نگاه کنید به پیشگفتار قیز . است گرفته

با این حال شواهد خفته در متن . من است، معیاري براي تعیین نقش ژوسوپ بک در نقل روایت ندارم
که ویراستاران متن نیز تأکید  کند، همچنان ي پیش روي من تا حدود زیادي این احتمال را نفی می نسخه
 .باشد داستان تغییر چشمگیري داده شده هاي اصلی ، که در ویژگی)جا همان(اند  کرده
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 Akinهاي  هایشان، یا از آکین بک را از زبان پدربزرگ ژي –هاي کهنسالی که قیز  قازاخ
ها رواج  اند، این داستان در شکل شفاهی خود بسیار پیش از این سالخورده شنیده

ي  پژوهشگران روس بر پایه. ها هستند سرایی دیههها خوانندگان بومی ب آکین. است داشته
 1.رسانند هاي چهاردهم یا پانزدهم می شواهد موجود در خود متن، قدمت آن را تا سده

نام  به "اردوي کوچک"داستان مربوط است به خواستگاري یکی از رؤساي جوان 
. قرار دارد Yaïkگاهش در کنار رود یاییق  بک که آئول یا خیمه ژي –گن از قیز  توله
شنود و به راه  بک را از بازرگانی که در آئول پدرش فرود آمده می ژي –گن وصف قیز  توله
 "وزیر"جا به عنوان  بک، که این ژي –مشاور اصلی پدر قیز . افتد تا او را پیدا کند می

vizier بک معرفی  کند و او را به ژي گن دوستی و همکاري می شود، با توله او معرفی می
بک  ماند؛ اما پدر ژي بک می گن سه ماه در آئول ژي رسند، و توله این دو به هم می. کند می

است، و این عاشق طرد شده  نامزد کرده Bekezhanژان  نام بکه پیشتر او را براي قهرمانی به
سوي  ي خود و دیدار پدرش به گن از خانه کند تا هنگامی که توله یر میراهزنانی را اج

هشت . کشند ژان را می بک به خونخواهی بکه برادران ژي. گردد، او را بکشند بک باز می ژي
شود تا خبري از او  گن رهسپار می برادر جوان توله Sansyzbayسیزباي  سال دیرتر سان

ي برادرش  خواهد که بیوه بنا بر رسم ترکی او می. شود یدست آورد، و از مرگ او آگاه م به
. است بک بار دیگر و این بار او را براي یک خان قالموق نامزد کرده زن او شود، اما پدر ژي

بک در یورت خود  چنان که تدارك جشن عروسی جریان دارد، ژي سو و هم از آن
او بر یکی از . شنود را می سیزباي گرید، که خبر از راه رسیدن سان است و می نشسته

خان فراریان را . تازد تا او را بیابد شود و رو به سوي استپ می هاي خان سوار می اسب
گیرد که در آن خان کشته  سیزباي در می کند و نبرد شدیدي میان او و سان تعقیب می

رخ بک  رزمان خان قالموق و همراهان پدر ژي در نبردي که در پی آن میان هم. شود می
 .رسند شود و عروس و داماد به خوبی و خوشی به هم می بک پیروز می دهد، طرف ژي می

هاي قهرمانی اردوهاي بزرگ و میانه نقل کرده،  هایی که رادلوف از داستان نمونه
در . اند بک، به درجات گوناگون از ترکیب قطعات نظم و نثر تشکیل شده ژي –مانند قیز 

ي داستان که سی و شش صفحه را در بر  همه Kosy Körpöshي قوسی کؤرپؤش  منظومه
بهترین توصیفی که براي این منظومه . است گیرد، به تمامی از نظم تشکیل شده می
ست، اما ساختار آن خطوط اصلی  ي قهرمانی کار برد، داستان عاشقانه توان به می

انتیک موجود در آن کند، و عناصر رم هاي قهرمانی ترکان جاهاي دیگر را دنبال می سروده

                                                 
1 - Kyz – Zhibek, loc. cit. 
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مرد قهرمان، قوسی، و دختر . است پدیدار شده) مسلمانان(شاید زیر نفوذ فرهنگ بیگانه 
کنند، اما زمان کوتاهی پس از آن پدر قوسی  قهرمان را در کودکی براي هم نامزد می

پدر دختر قهرمان از نامزدي پشیمان . شوند نوا می میرد و همسر و پسر او فقیر و بی می
ي همسایه در آورد، اما قهرمان  خواهد که دخترش را به ازدواج رئیس قبیله شود و می می

رود و عشق او را به خود  با آموزش زنی کهنسال در لباس یک گدا به دیدار نامزدش می
گیرد که قوسی را بکشد، اما در این روایت خود  رقیب سرخورده تصمیم می. کند جلب می

اما . رسند شود و دو عاشق به خوشی و شادي به هم می یبه دست دختر قهرمان کشته م
رواج دارد، دامادي که  Barabaدر روایت دیگري از همین داستان که در میان ترکان بارابا 

شود که قوسی را بکشد و دختر قهرمان در کنار  پدر دختر قهرمان برگزیده، موفق می
 .زند جسد معشوق خود را خنجر می

تنها دو قطعه نثر داخل در . است قازاخی از نظم تشکیل شده وبیش سراسر روایت کم
جالب است بدانیم که . است اند و یک قطعه نیز به پایان منظومه افزوده شده نظم شده

ص ( Berezinبرزین  Chrestomathieروایت دیگري از همین داستان در خرستوماتیاي 
حال آن که روایت  1است که گویا تمام آن به شکل نظم است، چاپ شده) 162-70

ي نثر و نظم تشکیل  متعلق به ترکان بارابا که اندکی پیش به آن اشاره کردم از آمیزه
). ي آینده شرح بیشتر در چند صفحه(شده و قطعات منظوم آن گفتارهایی نیز در بر دارد 
ها سراسر مصراعی هستند و در روایت  هم در روایت قازاخی و هم در روایت بارابا سروده

هاي  شوند که هنگام دنبال کردن داستان چنان مصرانه تکرار می بندها آن ازاخی ترجیعق
این جنبه، و نیز کاربرد . نهند کننده بر جا می چنین بلند اثري غریب و گیج منظوم و این

هاي دراز عاملی  بخشند، که باز در داستان ها می مفرط تکرارها لحنی غنایی به سروده
ماند، مانند گوش دادن به تصنیفی  ت، تأثیري که به جا میدر نهای. مزاحم است

 .ست ترکیبی
رادلوف سه داستان قهرمانی دیگر را نیز که از لحاظ بلندي چشمگیراند ثبت 

از این . اند بک از قطعات نظم و نثر تشکیل شده ژي –ها نیز مانند قیز  است و این کرده
قطعات منثورشان بیشتر از قطعات  Dshelkildäkدك  کیل و ژل Er Kökshüشو  میان ار کؤك

چربد و گاه  حجم قطعات منظوم می Er Targynکه در ار تارغین  منظوم است، حال آن
شو و ار تارغین از نوع  ار کؤك. یابد حتی تا چندین صفحه بی هیچ گسیختگی ادامه می

 .دارد دك مقدار زیادي مطالب غیر قهرمانی کیل هاي قهرمانی هستند، اما ژل داستان

                                                 
1 - Vambéry, Das Türkenvolk, pp. 297 f. 
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رسد که  نظر می و به 1شو در روایت قازاخی تا حدودي مبهم است آغاز ار کؤك
پس . ي نوغاي ي ده قبیله ست جوان و سرکرده شو مردي ار کؤك: داستان از این قرار است

] Dshangbyrshy ]Zhanbyrshyبیرشی  فرمانرواي نوغاي، ژان Örmön Betبت  از مرگ اؤرمؤن
 "خویشاوند روحانی"ماناشا . کند شو حمله می رمان دارد به ار کؤكکه خود هزار نفر زیر ف

ار . است نیز در این جنگ شرکت دارد "چهل رفیق"ي  که خود سرکرده 2شو ار کؤك
گیرند که  شوند تصمیم می ي افرادشان کشته می بیرشی پس از آن که همه شو و ژان کؤك

کشند و غنایم را میان خود  بیرون می ها را از میدان دیگر نبرد را ادامه ندهند، پس اسب
اش ماناشا با تیري که در  بیند که خویشاوند روحانی شو می ار کؤك. کنند قسمت می

کشد و با داروهاي شفابخش او را  است؛ تیر را بیرون می پیشانیش نشسته زخمی شده
کند و  ن میماناشا او را دف. میرد هایی که برداشته می اما خود او با زخم. کند درمان می

شو را از غنایم تصاحب  فریبد و سهم ار کؤك پسر و وارث او را می Kosaiسپس قوساي 
باقی داستان حکایت قوساي است و تالش او براي گرفتن انتقام پدر و سرانجام . کند می

 .بیرشی به دست او پسر ژان Temir Baiقتل تمیرباي 
نام قهرمان، و نیز . تواند تصادفی باشد ها با نام قهرمانان قیرغیزي نمی شباهت این نام

قیرچی، و ماناس هستند و  چؤ، جام روشنی همان ار کؤك بیرشی و ماناشا، به هاي ژان نام
چؤ و  دشمنی میان ار کؤك. بت باشد) Almanآلمان (بت نیز باید همان آالمان  اؤرمؤن

ها و اختالف در  با وجود پیچیدگی. شود قیرچی در داستان قازاخی نیز روایت می جام
بیرشی، تا حدود  شو، ماناشا، و ژان جزئیات، روابط میان سه قهرمان بزرگ، یعنی ار کؤك

هاي قیرغیزي  در منظومه. ست هاي قیرغیزي زیادي شبیه روابط میان قهرمانان منظومه
قیرچی مقتدر در  ماناس در یک سو و جام –هاي همسایگانش  چؤ از غارتگري نیز ار کؤك
 .شو مردي جوان است اما در داستان قازاخی ار کؤك. آید به ستوه می – سوي دیگر

شو  ي ار کؤك بت و بنابراین پیش از دوره داستان ار تارغین در زمان زندگی اؤرمؤن
ار تارغین قهرمان قیرغیزي پس از کشتن مردي . ست پر ماجرا این داستانی. دهد رخ می

دهد به مقام  هایی که نشان می جا با دالوري آن کند و ها فرار می از قوم خود، پیش نوغاي
کند و به  اش، دختر خان، فرار می او پس از چندي با معشوقه. رسد رهبري افراد خان می

بت را  کند و دختر اؤرمؤن ها را تار و مار می پیوندد، قالموق بت می فرمانرواي نوغاي اؤرمؤن
ست که  هایی روزي دك حکایت تیره کیل داستان ژل. گیرد به عنوان همسر دوم خود می

تواند هوا را تغییر  ست و می که خود جادوگر بزرگی Telägäiغی  نام تله فرمانرواي کافري به
                                                 
1 - Proben III, 112 ff. 
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داستان نجات این . آورد بت می) ؟ اؤرمؤن( Nörmönي برادر نؤرمؤن  دهد بر سر خانواده
جا برایمان  دك را نیز این کیل غی به دست قهرمان جوان ژل شدن تله خانواده و کشته

دیده  ي صدمه جویی خانواده ي داستان را تاخت و تاز و کینه گرچه هسته. گویند می
ي هر دو ها ست، اما در پیروزي سر قهرمانی دهد، و گرچه سبک بیان یک تشکیل می

 .طرف، جنگاوري و جادو به یک اندازه نقش دارند
هاي  هاي این داستان ترین جنبه آفرین ترین و در عین حال مشکل یکی از جالب

هاي به نثر نقش تفسیر  بسیاري از بخش. هاي نظم و نثر است قازاخی ارتباط میان بخش
هاي مربوط در شعر، با  بخشاي موارد  در پاره. و تأویل شعرهاي داستان قهرمانی را دارند

و در  116ي  شو، صفحه تفسیرهاي به نثر همپوشانی دارند، براي نمونه در ار کؤك
رود  اما در اغلب موارد بخش منظومی که تصور می. بک ژي –بسیاري از جاهاي قیز 

ي  دك، صفحه کیل شود، براي نمونه در ژل بخش به نثر در تفسیر آن است، حذف می
کلی با  به 169و  115ي  هاي ار تارغین صفحه هاي به نثر مانند دیالوگ دیگر بخش. 136

روشنی پیداست که درست براي همان جایی  هاي حماسی ناهمسازاند و به سبک منظومه
هاي  از لحاظ این قبیل ویژگی. اند اند ساخته و پرداخته شده که اکنون اشغال کرده

 Hervararد دستان اسکاندیناوي هروارار بع ها به فصل دوازدهم به ظاهري، این داستان

Saga ،رس یا بر  هاي در دست ي متن رود که همه و احتمال می 1شباهت زیادي دارند
ها به دست فراموشی  هایی از آن اند که بخش هاي منظومی ساخته شده ي روایت پایه

چنین بر   از سوي دیگر. اند شده، و یا در برابر نفوذ دستان منثور جا خالی کرده سپرده
ویژه شعرهاي گفتارگونه،  ها و به هاي موجود در متن دستان آید که بسیاري از سروده می

اند، و یا این که درست  ها شده هاي مستقل در جاهاي الزم وارد دستان یا به شکل سروده
هاي  این موضوع به احتمالی در مورد سروده. اند براي همان جا از همان متن سروده شده

الزم به تذکر است . کند بعد صدق می به 180بعد و  به 171ي  ر ار تارغین صفحهموجود د
اند، هم از داستان منظوم و  رسد از مواد اصیل حماسه بوده نظر می هایی که به که سروده

رسد  نظر می هایی که به که سروده شوند، حال آن هاي گفتارگونه تشکیل می هم از سروده

                                                 
تري در بر دارد و از  هاي قدیمی میالدي براي ما مانده، اما داستان ي سیزدهم دستان هروارار از سده - 1

تالکین از این دستان در . ر.ر.ج. گوید ي چهارم سخن می ها در سده جمله از جنگ میان اسکاندیناوها و هون
ي کتاب حاضر،  نویسنده. است سود برده "ها ارباب حلقه"در کتاب  "سرزمین میانی"آفریدن و توصیف 

 ]مترجم فارسی. [است ادویک، دستان هروارار را به انگلیسی برگرداندهخانم چ
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تمامی  وبیش به اند، کم اند که اکنون اشغال کرده ایی سروده شدهي ج یا جداگانه و یا ویژه
 1.اند گفتارگونه

ست و از  هاي قازاخی هاي داستان شکلی از داستان که طبق بررسی ما از ویژگی
هاي گفتارگونه در میان داستان منثور  ي نظم و نثر ساخته شده، و در آن سروده آمیزه

شمار  هاي اوب و ایرتیش نیز به هاي ترکان کرانه نهاي داستا شوند، از ویژگی ظاهر می
، Idägä Piگه پی  ده ، ايKosy Körpözقوسی کؤرپؤز : اند از هاي آن عبارت نمونه. رود می

نثر و  این آخري داستانی به. Kur's Son، و پسر کور Tokhtamysh Khanتوختامیش خان 
شود و ویژگی آن در  شامل می متعلق به ترکان توبول است که تعدادي گفتار به شعر را

خوانند، نام راوي را  هاي دیگر آن است که هنگامی که آن را به آواز می مقایسه با داستان
پیشتر دیدیم . ي خارجی دارد رود که این داستان سرچشمه گمان می 2.کنند نیز ذکر می

در . شود میها نیز به شکل داستان منظوم یافت  در میان قازاخ 3که داستان قوسی کؤرپؤز
جایی  ي داستان تنها به نثر است، اما گفتارها بیشتر به شعراند، و از آن روایت بارابایی تنه

رسد که این رسم معمول در  کار گرفته شده، به نظر می که شعر در داستان قهرمانی به
 .میان ترکان این ناحیه نیز هست

                                                 
هایی که در این  ها یا دیگر داستان هاي به نثر و به شعر در این داستان ي میان بخش ي رابطه در مطالعه - 1

کتاب بررسی خواهیم کرد، داشتن اطالعات بیشتري در مورد بستگی نظم و نثر موجود در روایات گوناگون 
هاي شفاهی  این قهرمان در داستان. ، مفید استLingپادشاه لینگ  Kesarسار  داستان قهرمانی باستانی که

هاي مغولی و منثور این داستان  روایت. شود ظاهر می Ladakhبه شعر و به نثر در تبت، مغولستان و الداخ 
چه  آن. ست صورت شفاهی ا بههاي تبتی متشکل از نظم و نثر تنه به شکل مکتوب وجود دارد، اما روایت

ست،  هاي قهرمانی هاي رایج در تبت مرکزي نامید، همانا شکل منظومه داستان "کالسیک"توان شکل  می
یا گروه خوانندگان  Bedaدر الداخ سفلی ثبت و منتشر کرده امروزه بداها  Franckeاما روایتی را که فرانک 

هاي کوچک  همچنین تکه. کنند مقدار زیادي نثر اجرا می و هنرمندان روستایی به شکل شعرهاي آمیخته با
هاي پایینی الداخ  شان را دره ها را نیز که فرانک سرچشمه و ضمنی از همان داستان یا رشته داستان

 A. H. Francke, Tibetischeنگاه کنید به . سرایند اي از نظم و نثر می داند، به شکل آمیزه می

Hochzeitslieder, p. 1 و ،A History of Western Tibet, p. 53 و ،A. David-Neel and the Lama 

Yongden, The Superhuman Life of Gesar of Ling . همچنین رجوع کنید به روایت منثوري که اشمیت
I. J. Schmidt است، زیر عنوان  از روي روایت چاپ شده در پکن ویراستهBogda Gesser Chan ) سن

 ).1836پترزبورگ 
2 - Proben IV, 328. 

کوراوغلو در افسانه "نیا،  بنگرید به رحیم رئیس. گمان روایتی از داستان کوراوغلوست این داستان توبولی بی
 ]مترجم فارسی. [233، ص 1368، انتشارات نیما، تبریز، چاپ دوم بهار "و تاریخ

3 - Ibid. pp. 12 ff. 
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مربوط است به زندگی و  1گه پی که در میان ترکان بارابا ثبت شده، ده داستان اي
. گه پی که خود در خدمت توختامیش خان است ده ماجراهاي قهرمانی به نام اي

چنان که پیش  شود، و داستان هم شود، قهرمان ناگزیر از فرار می توختامیش دشمن او می
گه پی، اختالف  ده پسر اي Myradylدست میرعادل  رود ماجراهاي سقوط توختامیش به می

دست میرعادل، و سرانجام  عادل و پدرش، تصاحب تخت توختامیش بهمیان میر
همین داستان با روایتی دیگر در . کند جویی اسماعیل پسر توختامیش را روایت می انتقام

 2.نیز وجود دارد Kurdakمیان ترکان قورداق 
 

هاي  شناسیم رشته منظومه ترین دستان قهرمانی که می ساخته و پرداخته
از زبان  Chodzkoست که جهانگردي به نام خوچکو  Körogluترکمنستانی کؤراوغلو 

او مدت یازده سال در . است نوشته] ها آشیق[هاي رزمی  خوانندگان بومی سروده
ها را ثبت کرد و  ي دستان مجموعههاي دریاي خزر و شمال ایران اقامت داشت، این  کرانه

هایی در بر دارد از زندگی و  این رشته روایت 3.شان کرد سپس خود به انگلیسی ترجمه

                                                 
1 - Proben IV, 35 ff. 
2 - Ibid. pp. 164 ff. 

3 - Chodzko, Specimens of the Popular Poetry of Persia. -  تا  1830خوچکو نه جهانگرد، که از
زادگاه او اکنون . تلفظ لهستانی نام اوست "خوچکو"او لهستانی بود و . کنسول روسیه در رشت بود 1844

پترزبورگ  ی سني خاورشناس در دانشکده 1830او تا سال . ي جمهوري بالروس قرار دارد در محدوده
گوید که داستان  خوچکو خود به روشنی تمام می. باشوف بود دانشجوي دانشمند نامدار میرزا جعفر توپچی

که امروزه «) 12همان، ص (ثبت کرده  Perso-Turkish language "ترکی ایرانی"کوراوغلو را به زبان 
و کوچندگان از تیره تاتار در  Aderbaidjan "مردم آدربایجان"مسلمانان جنوب رشته کوه قفقاز، و نیز 

 "ها کوراوغلوخوان"و  "ها آشیق"ها را از افزاید که داستان او می) جا همان. (»برند شمال ایران به کار می
شنوند و بدون کم و  ها را کلمه به کلمه و به همان شکل که می هایی را واداشته تا آن شنیده و میرزابنویس

این که چادویک . است ها را به انگلیسی برگردانده و سپس آن) 13و  12ان، ص هم(زیاد روي کاغذ بیاورند 
گیرد که در روایت خوچکو کوراوغلو  جا سرچشمه می از آن شایدنامد  می "ترکمنی"ت را این روای
آید و  کند، و سپس به آذربایجان می هایش را در هرات و خراسان آغاز می زاده است، دالوري ترکمن

است که  چادویک در پیشگفتار کتابش گفته. یابد ر آذربایجان، ترکیه، و تا مرکز ایران ادامه میماجراهایش د
شاید با ترکمنی خواندن روایت خوچکو، چادویک . هاي آذربایجانی نخواهد پرداخت ها و منظومه به دستان

استان کوراوغلو راهی یافته است که آن روایت را نیز در کتابش بگنجاند؟ روایت ترکمنی موجود از د
، "کوراوغلو در افسانه و تاریخ"نیا،  از جمله بنگرید به رحیم رئیس. هاي بزرگی با روایت خوچکو دارد تفاوت

، "ي کوراوغلو تحلیلی بر حماسه"؛ همچنین پاشا افندیف، 1368انتشارات نیما، تبریز، چاپ دوم بهار 
آوازهاي حماسی و "؛ و نیز ویکتور ژیرمونسکی، 1357ترجمه شیوا فرهمند راد، انتشارات ارمغان، تهران 
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عیار که گمان  تمام] آشیق[ماجراهاي کؤراوغلو؛ راهزن و قهرمان بزرگ و خنیاگري 
عناصر "جزئیات بیشتر در فصل (است  زیسته ي هفدهم می ي دوم سده رود در نیمه می

، یا "نشست"معناي  به( mejjlissاین رشته از سیزده مجلس ). "تاریخی و غیر تاریخی
اند، و گفته  هایی به نثر و جدا از هم شود که خود داستان تشکیل می) فصلی از حماسه

این سیزده مجلس در  1.درازا بکشند توانند به شود که راوي هر قدر مناسب بداند می می
 .است ه شدهصفح 327ي انگلیسی  ترجمه

ي قیرغیزي  ي کؤراوغلو شباهت زیادي به رشته از لحاظ گستردگی و شکل، رشته
ي  ست که همه همانند ماناس، کؤراوغلو نیز شامل تعدادي داستان قهرمانی. ماناس دارد

ي  توان گفت که او در همه جا نیز نمی ها مربوط به قهرمان بزرگ هستند، اگرچه این آن
ي ترکمنی  رسد که در این رشته نظر می به. خصیت داستان استترین ش موارد برجسته

تعدادي از  –ي ماناس نیز بتوان گفت  ي رشته چنان که شاید درباره هم –نیز ] کذا[
ماجراهایی که در اصل مربوط به قهرمانان دیگري هستند، در طول زمان در رشته 

ه در ادبیات کالسیک عظیم اند و بدینگون هاي مربوط به قهرمان اصلی وارد شده داستان
هاي قیرغیزي، داستان کؤراوغلو نیز با شرح دوران  همانند داستان. اند ترکمنی جاي گرفته

دیدیم که . کند ي زندگی او را حکایت می شود و سپس همه کودکی قهرمان آغاز می
غلو ي کؤراو یابد، اما رشته ي قهرمان ادامه می ي قیرغیزي با شرح زندگی پسر و نوه رشته

 .رسد پایان می با مرگ قهرمان به –کم در روایتی که خوچکو نقل کرده  دست –
هاي  کنند بیشتر شرح حمله ي کؤراغلو و یارانش تعریف می هایی که درباره داستان

ي دژ  ست که در مرغزارهاي دامنه هاي بازرگانی هدف حمله اغلب کاروان. غارتگرانه است
دیگر مضامین پر طرفدار این داستان عبارتند از سر . ندکن کوهستانی کؤراوغلو اتراق می

گاه دشمنان، یا به حرمسراي فرمانروایان  ها به خیمه هاي قهرمان در لباس آشیق زدن
او همیشه پیروز نیست و . رباید تا حرمسراي خود را پر کند او دختران آنان را می. ایرانی

هاي ناموفق یک  ز جمله در یکی از حملهشوند، ا هاي او آبرومندانه دفع می برخی از حمله
کند و  جویی می در این نبرد قهرمان انتقام. خواند تن می به بازرگان او را به نبرد تن

در مواردي قهرمانان ماجراها . دهد مرام و فاقد اصول اخالقی از خود نشان می اي بی چهره
از  Ayvazي او ایواز  اندهاز یاران او هستند، براي نمونه در داستان چگونگی دزدي پسرخو

اسب کؤراوغلو  Hamzaنام حمزه  در داستانی، نوکري به. Tokatشکارگاه پاشاي توقات 

                                                                                                           
جا دارد گفته ). "هاي شفاهی آسیاي میانه حماسه"بخش دوم همین کتاب ( "خنیاگران در آسیاي میانه

 ]مترجم فارسی. [شود که روایت خوچکو نخستین روایت مکتوب داستان کوراوغلوست
1 - Ibid. p. 13. 
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شود، اما در پایان داستان او اسبش را  چاره می رباید، و کؤراوغلو بی را می Kyratقیرآت 
هاي بسیاري در این  ترانه. یابد آورد و شأن و اعتبار قهرمانی خود را باز می چنگ می به
. شوند وجود دارد که اغلب به خود کؤراوغلو نسبت داده می] کذا[هاي ترکمنی "مجلس"

راستی نیز از کؤراوغلو  به. ایواز و نیز دیگر یاران او هستند تعدادي نیز منسوب به پسر او
شود که در ستایش هر رویداد مهمی  عیار ارائه می ي یک شاعر و موسیقیدان تمام چهره
کند و  انگیز و پر احساسی ذوق او را تحریک می هر موقعیت هیجان. سراید اي می ترانه
خواهد با حالتی رسمی سخن  هرگاه که او می. ندتراو ها به بدیهه از او می اي از ترانه رشته

 .یابد تر از نثر می اي طبیعی بگوید، نظم را واسطه
ها  این داستان. ست اي از ادبیات قهرمانی ي جاافتاده هاي کؤراوغلو نمونه رشته داستان

ها جوامع  محیط این داستان. ست ها سرگرمی همگی پر ماجرا هستند و هدف از آن
ست که جهانگردانی که  ست و از بسیاري لحاظ درست مشابه همان محیطیپرور ا قهرمان

. اند اند برایمان وصف کرده ي نوزدهم از ترکمنستان گذشته ي نخست  سده در نیمه
ها ناشناس است و تنها با سنت نقالی شفاهی، گاه با همراهی  ي داستان ي همه سراینده

هاي قهرمانی  ها نیز با معیارهاي دستان سبک این داستان. اند سازي زهی، به ما رسیده
تفصیل و با پرداختی زیبا  دهند و جزئیات را به جزء را بر کل ترجیح می. همخوانی دارد

گفتار را با فراغ بال و حتی در مواردي پیش پا افتاده در داستان وارد . دهند ارائه می
 .کنند می

خود قهرمان پسر . فی نیستي کؤراوغلو با وجود فردگرایانه بودن، هیچ اشرا رشته
تنهایی شایان افتخار است که یاران  است، و این خود به Sultan Muradبان سلطان مراد  رمه

. اند او نیز همگی رنجبرانی هستند که از میان مهتران، چوپانان، و صنعتگران برخاسته
یک  ن هیچنقاال 1.اش نیز پسر یک قصاب است ي او سوداگر است و پسرخوانده برادرخوانده

ناپذیر  توصیف اشتهاي سیري. کنند پوشی نمی هاي خشن این رنجبران را نیز پرده از صفت
یاد جولوي  ما را به 2کؤراوغلو و رفتار ناهنجار او سر سفره، و نیز توانایی او در نوشیدن،

                                                 
1 - Chodzko, Specimens of the Popular Poetry of Persia, pp. 41 f. 

 ].نویسنده[، و جاهاي دیگر 103، 48پیشین، ص  - 2
روز تمام به شکم  او دو شبانه. کرد به او نزدیک شود شد، هیچکس جرئت نمی کوراوغلو خشمگین که می«

راب خورد، و هفت کوزه ش خاست هفت من برنج و هفت شقه گوسفند می خوابید، و آنگاه که بر می می
گذاشت، و آنگاه  هایش می داد و پشت گوش هاي او را تاب می پوشید، ایواز سبیل نوشید، زره خود را می می

 ].مترجم فارسی[ 75گفته، ص  یف، پیش نگاه کنید به پاشا افندي. »شد کوراوغلو رهسپار جنگ می
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ي تواند او را برا جا حتی یک سوداگر نیز می اندازد، و عالوه بر آن این قهرمان قیرغیزي می
 :رهبري غیر آقامنشانه در حمله به دشمن سرزنش کند

ام، اما اکنون تو را از  ي تو شنیده ها درباره من چه!... دست بدار، کؤراوغلو«
موقع به  مرد دالور باید به. بینم، و تو سزاوار نام نیکت نیستی نزدیک می

دشمنش هشدار دهد؛ حمله بدون هشدار و فریبکاري در کشتن، کار زنان 
 1».تاس

هاي ایرلندي و نیز به  ها به بسیاري از دستان ورود مقدار زیادي طنز در این داستان
ست  هایی منظور من تکه. شباهت دارد Vasily Buslaevناي روسی واسیلی بوسالیف  لی بی

او : شوند زده می مانند آن که شنوندگان با شنیدن میزان اشتهاي شگرف قهرمان شگفت
خورد؛ یا وحشت از درازي  برنج که حتی گونی برنج را هم می نه تنها مقدار زیادي

ي او دامنگیر یارانش  ولرزي که از دیدن سر دشمن بر فراز نیزه هاي او، یا تب سبیل
چنین طنزي با جدیت سفت و . اندازد مدت دوازده ماه به بستر می شود و آنان را به می

با این . اشرافی همخوانی ندارد هاي قهرمانی ساخته شده براي شنوندگان سخت داستان
اي که به  ي کؤراوغلو از لحاظ جریان و طرح کلی داستان با معیارهاي پذیرفته همه رشته

ایم  هاي قهرمانی جاهاي دیگر مشاهده کرده ها و دستان هاي منظومه عنوان ویژگی
دالوري، اند از  ها عبارت فضایل قهرمانی پر طرفدار در این داستان. سازگاري کامل دارد

. اي هستند ي راهزنان و جنگاوران، غارتگر حرفه وفاداري، سخاوت و بخشندگی، و نیز همه
. شود ها بسیار ارزشمند شمرده می کاري سالح هاي شخصی و ریزه ها و وصف زینت دارایی

آورند، اگرچه همیشه آن را اصل مسلم  جا می طور کلی به اصول شرافت قهرمانی را به
عنوان رادمردي از  ي فضیلت و کمال را به ترین درجه کؤراوغلو عالی خود. دانند نمی

هایی به  ي قهرمانی آسیا دارد، و این خود یعنی توانایی سخن گفتن در قالب ترانه جامعه
 .اند ها نیز به درجات کمتر در این فضیلت و کمال سهیم دیگر قهرمانان این دستان. بدیهه

آل ترکمنی  ترین معیارهاي ایده ها با عالی ي اسبباالتر از هر چیز، اهمیت و برتر
قیرآت اسب کؤراوغلو حتی بیش از سوارش قهرمان راستین . همخوانی دارد

اند، و همه دوستش دارند و  هاست؛ فرمانروایان مقتدر چشم طمع بر آن دوخته دستان
اید که نم دارد و چنین می ي جانش دوست می کؤراوغلو اسبش را به اندازه. ستایندش می

یابد،  آنگاه که اسب را در حال مرگ می. باشد تواند وجود داشته جداي از آن دشوار می

                                                 
1 - Ibid. pp. 184 f. 
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خواهد که پس از این یار و یاور وفادار و زیبا حتی دمی بیشتر زنده بماند و به میل  نمی
 .شود خود تسلیم دشمن می

 

 
 غلوواقوچ کور

 



 ۶۱ | ... ھای شفاھی آسیای میانه حماسه              ھای قھرمانی ھا و دستان ، سروده۲فصل 

هاي مشترکی دارند که  اوت همراه با گروه آباکان رشته دستان له ترکان آلتاي و ته
هاي  ترکستان چین و جونغارستان در سده) قالموق(مربوط است به فرمانروایان مغول 

هایی که پیشتر  ها سبکی ساده و صریح دارند و برخالف آن این دستان. هفدهم و هجدهم
اي برکنار  هاي قهرمانی تا اندازه ه از نفوذ منظومهرسد ک بررسی کردیم، به نظر می

اگرچه بسیار مختصر و تنها در پنج  Sunu Mättyr1تیر  دستان ساغایی سونو مت. اند مانده
در نخستین . شود صفحه و نیم است، با این حال به شکل طبیعی به سه بخش تقسیم می

شان در آلتاي  و اربابان Kongyr Targaبخش دستان روابط قیرغیزها به ریاست قونیر تارغا 
آنگاه که قونیر تارغا پیر . شود بیان می Kongdaijy Khan2به رهبري قوندایجی خان 

گیرند، از پرداختن باج و خراج به آلتاي طفره  شود، مردم پند او را ناشنیده می می
وهی را قوندایجی گر. کشند اند می روند، و مأمورانی را که براي گردآوري خراج آمده می
. کنند هایشان بیرون می فرستد تا آنان را به کیفر برسانند، و این گروه مردم را از خانه می

و نقالی با دید سیاسی معین و گرایش  post-heroicست  این بخش از دستان پساقهرمانی
 .است دوستی آن را به شکلی خالصه نقل کرده باستان

تیر قهرمان  ست به سونو متبخش دوم دستان قهرمانی ناب است و مربوط ا
چندي بعد . کشد ساله، پسر قوندایجی، که با تیري که نوك آهنین دارد ببري را می هفت

آبرویی  اخالقی و بی کنند که با زنانشان بی ورزي او را متهم می رقیبانی بدسرشت به رشک
دوباره زنده او سرانجام . دارند که او را در چاهی ژرف سرنگون کند کرده و پدرش را وا می

دهد استقالل پدرش  از خود نشان می "ها مغول"هایی که در نبرد با  شود تا با دالوري می
بسیاري از مضامین موجود در این بخش داستان، از جمله نبرد نهایی . را به او بازگرداند

هاي ترکان آلتاي،  رفت که مرده، همگی در دیگر داستانه قهرمانی که چندي تصور می
 .و آباکان نیز وجود دارند و براي ما آشنا هستند قیرغیز،

جا گفته  کند که این را حکایت می Amyr Saranبخش سوم، ماجراهاي امیر ساران 
کند و  اي هدایت می او قبایل قیرغیز را به کنار دریاچه 3.ست شود پسر دیگر قوندایجی می
 Mongol "مغول خان"سپس با خودداري از ازدواج با دختر . دهد جا سکنایشان می آن

                                                 
1 - Proben II, 380 f.; cf. Radlov, Aus Sibirien I, 185 f. 

 .ي قوندایجی در واقع عنوان اوست واژه - 2
دلی  ي بد نامه در شجره) G(از جدول . "...عناصر تاریخی و غیر تاریخی" فصللیکن مقایسه کنید با  - 3

Baddeley البته اگر آن را اسم  –است  ي قوندایجی بوده آید که امیر ساران نه پسر، که نتیجه چنین بر می
 .نه عنوان یا اصطالح مربوط به نسبت خانوادگی خاص فرض کنیم و
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Khan1 تزار "پس از آن او نزد . کند و کشتن هزار تن از سربازان او، به او توهین می
پایان داستان پیچیده . اعدام کننداصرار دارد که او را  "مغول خان"گریزد، اما  می "سفید

 .و مبهم و روایتی ضعیف و پادرهواست
هایی که رادلوف از  بندي با داستان نسبت بدون استخوان ي این داستان به مقایسه

و هم از دیگر قبایل، این گمان را تقویت  2جاهاي دیگر نقل کرده، هم از قبایل ساغایی
هاي شفاهی  ي سنت اي از رشته ي جدا شده چه به دست ما رسیده، تکه کند که آن می

اطالعی از روایت دیگري از بخش نخست همین . ست اي جامع و گسترده و شاید پیشرفته
اوتی بخش دوم به شکل دستانی مستقل  له دستان ساغایی سراغ نداریم، اما روایت ته

ست،  ساغاییتر از روایت  تر و واضح اوتی در خطوط اصلی ساده له روایت ته 3.وجود دارد
بنا بر . اند اند و چیزهایی آشفته به هم بافته گرچه پیداست که پایان آن را فراموش کرده

فرمانرواي اویرات  Kongodoiترین پسر قونودوي  جوان) سونو( Shünüاوتی شونو  له روایت ته
Oirat )اي بر ضد او  ورزیدند و توطئه بود و رقیبانی که به او رشک می) جونغارستان

که  ترسانند از این در این روایت آنان پدرشان را می 4.ترش بودند دند، سه برادر جوانچی
کنند که او را بکشد، و  مبادا شونو با نیرویی که دارد پدر را از میان بردارد، و تحریکش می

گذشته از آن در . ست تر از مضمون مشابه در روایت ساغایی این مضمونی بسیار ساده
فهمد و سرانجام  خواهد به شونو زهر بخوراند، او می ی هنگامی که پدر میاوت له روایت ته

یا ( Ajykku Khanقو خان  شود که او به عمویش آجیق روایت می. کند خانه را ترك می
پیوندد، سپس در سرحد  می) Torgutفرمانرواي تورغوت  Ayuki ]عیوقی؟[ همان آیوقی

دست  دگی پدرش در برابر روسان اعتباري بهو در جنگی به نماین 5کند، روسیه اقامت می
 .آورد می

چینیم تا ارزش  هاي گوناگون این رشته را در کنار هم می در فصلی دیگر داستان
اما الزم است که دستانی کوتاه را، که در واقع حکایتی بیش . تاریخی آن را بسنجیم

                                                 
 Radlov, Ausبنگرید به . امپراتور چین باشد Kienlung "ین لونگ کی"شاید همان  "مغول خان" - 1

Sibirien I, 171  و مقایسه کنید باBaddeley, Russia, Mongolia and China I, Genealogical Table G. 
2 - Cf. Radlov, Aus Sibirien I, 167 ff. 
3 - Proben I, 206 ff.; cf. Radlov, Aus Sibirien I, 169 ff. 

در . او توطئه چیدند "تر جوان"پسر نامیده، و هم گفته که سه برادر  "ترین جوان"نویسنده هم شونو را  - 4
و سه پسر دیگر از همسر دوم  ،یافتم که شونو از همسر نخست "از سیبري"متن اینترنتی و آلمانی 

 ]مترجم فارسی. [قونودوي بودند
5 - See Howorth, History of the Mongols I, 564 ff. 
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و  1است، ها ثبت کرده این دستان را رادلوف در میان آلتایی. جا نقل کنیم نیست، در این
 :اند هاي پیشین نیز آمده کند که در دستان آشکارا همان رشته حوادثی را بیان می

 Amyr Sanagaمیرد و پس از او امیر ساناغا  می Oirat Kanاویرات خان 
در آلتاي  Chagan Narattanتان  شاهزاده چاغان نارات. شود فرمانرواي مردم می

آنان در کنار رود چاریش . ستیزد تان با امیر ساناغا می چاغان نارات. برد سر می به
Tscharysch که نبرد به سرانجام  تان پیش از آن چاغان نارات. پردازند به نبرد می
پناه  Katunjaودو تن از یارانش به غاري در خاتونجا  گریزد و با شصت برسد، می

رانند، اما آنگاه  سوي ایرتیش عقب می ی امیر ساناغا را تا آنمردان آلتای. برد می
روند و  وجوي او می یابند، به جست تان را در میان کشتگان نمی که چاغان نارات

توتقان  خواهد بار دیگر بگریزد اما در رود بی او می. یابند سرانجام او را می
Bitutkan 2.است رویداد گرفته این رود نام خود را از همین. کنند دستگیرش می 

تو ما را در جنگ ترك گفتی، «: گویند مردان آلتایی خشمگین از بزدلی او می
 3».تو دیگر رهبر ما نیستی. کنیم پس ما هم تو را در صلح ترك می

اند که  شان از این نظر شایان توجه ي فشردگی و کوچکی ها با همه این دستان
تاریخ حکمرانی . دهند شده ارائه می ب نوشتههاي تاریخی شفاهی را مستقل از مطال سنت

ي شانزدهم تا به امروز در منابع مغولی و  فرمانروایان قالموقی دودمان جونغارستان از سده
هاي  هاي مکتوب با داستان ي این تاریخچه و مقایسه 4است، روسی تمام و کمال درج شده

، )"...ی و غیر تاریخیعناصر تاریخ"فصل (گفته همچنان که خواهیم دید  شفاهی پیش
هاي تاریخی در میان  ست که براي پژوهش روند انتقال شفاهی سنت تنها مواد مهمی

ها مواد  همچنین این دستان. است شود و به ما رسیده نشینان در آثار رادلوف یافت می کوچ
هاي  هاي مشترك در قصه هاي گوناگون و نفوذ مضمون خام جالبی براي پژوهش متن

 .دهد به ما می فولکلوریک
 Kuärikریک  که رادلوف در میان ترکان کویه Taska Mättyrتیر  داستان تاسقا مت

هاي مورد بررسی ما  هم از نظر شکل و هم از نظر سبک با دستان 5ثبت کرده) آباکان(
ست به نثر که با سبک  پرداختی این دستان روایت بلند و خوش. تفاوت زیادي دارد

                                                 
1 - Aus Sibirien I, 172. 

پس . ي گرفتن است هاي ترکی از ریشه است، و توتقان نیز در زبان "بیک"شاید معادل  "بی" - 2
 ].مترجم فارسی[یعنی جاي گیرافتادن سرکرده  "توتقان بی"

3 - Aus Sibirien I, 172. 
4 - See Baddeley, Russia, Mongolia and China, passim. 
5 - Proben II, 689 ff. 
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تیر  نام تاسقا مت جا ماجراهاي قهرمانی به در این. همخوانی داردهاي آباکانی  منظومه
اودسن پگ او را راهی . است Üdsäng Pägپگ  شود که در خدمت اودسن روایت می

ي خود  خان مغول نیز به نوبه. کند تا خراج مقرر را ببرد و به خان مغول بپردازد می
رمان از سوراخی در کوهستان جا قه فرستد، و این قهرمان را به مأموریتی دیگر می

هاي روشنی با کشورهاي  آورد که شباهت گذرد و از کشوري فراطبیعی سر در می می
هاي ترکان دارد که راه ورود مشابهی دارند و اغلب  ها و منظومه مشابه در دیگر داستان

هنگامی که قهرمان سرانجام به بارگاه اودسن پگ . کنند سرزمین مردگان را مجسم می
شناسندش  آورند و تنها آنگاه می جا نمی است که او را به قدر در سفر بوده گردد، آن می باز

 .نوازد که نواهاي آشناي کهنش را با چاتیغان یا قانون قیرغیزي می
و مغوالن  Kara Jüsاین دستان تصویري زنده از سلوك و روابط قیرغیزهاي قارا ژوس 

بینیم که  می. کنند ان آخر به آن اشاره میدهد که دو دست دست می اي به را در دوره
دارند که هر سه سال یک بار  ها رؤساي زیر دست یا نمایندگان اداري خود را وا می خان

گیرد؛ قیرغیزها  به شخصه در بارگاه آنان حاضر شوند؛ سفرهاي دور و درازي صورت می
ن خود تکیه کنند؛ خان مغول به عضاي خیزرا کنند و چاي عصرانه دم می اتراق می

ي او در پروردن این عوامل نفوذي کارهاي خطیر او را از پیش  هاي موذیانه زند؛ روش می
. ي این کارهاي خطیر است شنویم که الزمه هاي طوالنی از خانه می برد، و از غیبت می

پروا، توانا،  رحم، بی بینیم؛ دلیر، بی ي قهرمان و آرمانی را در وجود اودسن پگ می شاهزاده
قهرمان ماجراجوي آرمانی را نیز . خاوتمند، و کاردان، شکارچی ماهر، و جنگجویی دالورس

ست بهتر از هر کس  او تیرانداز و شکارچی و ردگیري. بینیم تیر می در وجود تاسقا مت
دانی تمام عیار است که چهل لحن و آهنگ  دیگر؛ او دلیر، وفادار، و پیروزمند، و موسیقی

اي سنجیده و  دستان به شیوه. نواي کند تواند با چاتیغان بدیهه یداند و همچنین م می
یافته را دارد؛ نه  هاي تکامل هاي منظومه ي ویژگی است و همه پرداخته تصنیف شده

هاي  با این حال در میان روایت. گزینی و نه نحو و ترکیب آن مشابه با نثر نیستند واژه
ي  نه از نوع خود است، و هیچ سخنی دربارهاي یگا منثوري که رادلوف ثبت کرده، نمونه

 .است تاریخچه یا محیطی که در آن رواج داشته، بیان نشده
 

اي  هایی که بررسی کردیم، ترکان گنجینه هاي منظوم و دستان گذشته از داستان
هاي  منظومه. تري دارند اهمیت هاي کم بزرگ از اشعار شفاهی دیگر نیز دارند که ویژگی

ها  ل گفتارهاي یک شخص متداول است و همچنان که دیدیم در دستانقهرمانی به شک
ویژه در میان ترکان  شود، و به ها نیز یافت می هاي مستقل این نمونه. روند کار می بسیار به
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هاي از این گونه به اشخاص نامدار  مقدار زیادي از سروده. اند ایرتیش و اوب ثبت شده
ها را در واقع  رود که بخش بزرگی از آن تمال کمی میشوند، اما اح تاریخی نسبت داده می

شوند، خصلت غیر شخصی  هایی که مطرح می طیف نام. قهرمانان نامبرده سروده باشند
طور کلی، سبک ساخته و پرداخته، صنایع لفظی و شکل اغلب  ها به محتویات سروده

سوم و قراردادي، هاي مر ها، و اصرار در کاربرد قالب مصراعی، نظم و ترتیب برگردان
خودي و شخصی داشته باشند، داللت بر  همگی بیش از آن که نشان از کاري خودبه

 .شکل سنتی ادبیات دارند
دست روسان در سال  که پس از تسخیر قازان به) سوگواره( Tolgawاي از تولغاو  نمونه

راخان آن را زبان یکی از ترکان آست 1830میالدي سروده شده و خوچکو در سال  1552
ي  آید که این تولغاو سوگواره چنین بر می. گمان باید از این دسته باشد بی 1ثبت کرده،

او در تالش براي . Batyr Shorahشوراه ] بهادر[نام باتیر  است به اي ترك بوده شاهزاده
اما با توجه به خصوصیات محتواي . است ها جان داده شکستن خط محاصره، در باتالق

بایست کسی دیگر  پردازد، پیداست که می زئیات چگونگی مرگ او میداستان که به ج
کند که  همین نشانه، این احتمال را مطرح می. پس از حادثه داستان را پرداخته باشد

ي خوچکو  بخشی از یک تولغاو دیگر که مربوط به همان حادثه است و در مجموعه
 .ء باشدنیز از همان منشا 2درنگ پس از تولغاو پیشین آمده، بی

اند، از  هاي تاریخی آفریده شده هایی که در بزرگداشت شخصیت هایی از سروده نمونه
خان  ي قوچوم شده ي فراموش براي نمونه بندي از ترانه. است ترکان شمالی باقی مانده

Kuchum Khan آورد و از  باقی مانده که در آن قهرمان دستاوردهایش را به یاد می
خوتساش  4اي دیگر که هفت بند دارد در سروده 3.کند تیراندازانش با مهر یاد می

Khotsash یاد  هاي جوانیش را به خان در سن پیري خوشی یکی از قهرمانان قوچوم
. Känikäنام قنیقه  و عشق دختري بههاي پر ارزش،  ها و اسب عرق و شراب، جامه: آورد می

برادر کهتر ماماي  Myrsa Tusآید که از زبان میرزا توس  اي دیگر چنین بر می از سروده
اي  هاي پرداخته این دو شعر شکل مصراعی و برگردان 5.است سروده شده Mamaiقهرمان 

                                                 
1 - Chodzko, Specimens of the Popular Poetry of Persia, pp. 362 f. 
2 - Ibid. P. 364 (no III). 
3 - Radlov, Proben IV, 141; cf. Idem, Aus Sibirien I, 157. 
4 - Proben IV, 209 f. 
5 - Ibid. pp. 212 f. 
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یرآتیم وگو با م توختامیش در حال گفت Toktamysh Khan1خان  در توختامیش. دارند
Myratym باي  زاده و چن نجیبChänbai شود خردمند تصویر می. 

برند  کار می گفتارهاي منظوم پندآموز را نیز اغلب به شکل چارچوب بیان مطالبی به
وبیش منسجم وجود  اي کم سروده. هاست نامه ها و جشن که در اصل جایشان در پندنامه

آید که از  خوانند و چنین بر می لی آن را میي قورداق از ترکان شما دارد که افراد قبیله
آشکارا پیداست که آن را براي  2.است نقل شده Atulu Batyrنام آتولو باتیر  زبان قهرمانی به

وگویی منظوم میان مادر  یا در گفت. اند هاي ایجازگونه و توصیفی سروده انتقال دانسته
میدان جنگ، مادر به پسر  هنگام رهسپاري پسر به و پسرش به Murat Piپی  مورات

اي نازك از نگرانی شخصی  جا میل به پندآموزي زیر پرده کند و در این اعتراض می
شود که  از زبان یکی از رؤساي قبایل ترك بیان می Karaza4شعر قارازا  3.شود پوشانده می

این شعر . اند درگیر شده Ermak the Cossackدو پسرش در جنگ با یرماك قزاق 
باشد، اما  ي هفدهم براي ما مانده ست بر مرگ دو پسر، و البته باید از سده اي هسوگوار

تر  دهد که شاید محصولی از دورانی نزدیک شکل پرداخته و ساختار دقیق آن گواهی می
 .به ما باشد

جاي تردید نیست که ترکان شمالی، و شاید ترکمنان نیز، یک قالب ادبی را که در 
اي  شود، تا جایگاه ویژه از زبان قهرمانان بزرگ گذشته باز گفته میآن شعرهاي گفتارگونه 

هاي  از همین رو احتمال دارد که این قالب، که شاید هم در آغاز سروده. اند فرا رویانده
هاي  تدریج تا سطح قرارداد ادبی فرا روییده، و نیز این که بیشتر سروده شخصی بوده، به

شود سروده  از روزگار مردانی که شعر از زبانشان نقل میقهرمانی گفتارگونه بسیار دیرتر 
خوتساش قهرمان "شوند، از قبیل  ها اغلب با فرمول معینی آغاز می این سروده. اند شده

 ، یا"گوید آتولوي قهرمان سخن می"، یا "گوید سخن می
 .گفت Idägäگه  با ایده Jan-Baiباي  روزي ژان

 5.باي، گفت ، ژانKämalپسر کمال 
 یا

 از میان ساکنان توبول
 1.گوید ي قهرمان سخن می Ak Bugaآق بوغا 

                                                 
1 - Ibid. pp. 241 ff. 
2 - Proben IV, 210 f. 
3 - Ibid. I, 220 f. 
4 - Ibid. IV, 328 
5 - Ibid. p. 165. 
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تر شناخته، که با این حال موجودیت تاریخی  ي قهرمانان کم همین ساختار را درباره
 :برند، براي نمونه کار می اند، نیز به داشته

 :گوید است که می Bi Agyshآغیش  بی
 2).و از این دست(آه اي نوغاي دلبندم، 

 یا
 ،Januar Bosرمانرواي ژانوار بوس ف

 3.گوید می Äbil Kasymابوالقاسم 
هاي نثر در  تکه. اند از گفتاري فردي یا دونفره طور کلی تشکیل شده ها به این سروده

از نظر فورم بسیار شبیه شعرهاي انگلوساکسون هستند، از قبیل . ي شعر وجود ندارد میانه
سره  ها یک اما محتواي آن. Wife's Complaint "همسر ي سوگواره"، و Seafarer "دریانورد"

 .ست و تأکید ویژه بر مردان است قهرمانی
ها و  ایم که در میان قازاخ تر، پیشتر گفته ي قبایل ترك مناطق جنوبی درباره

هاي قهرمانی رشد یافته که در آن نثر و نظم به  اي از داستان همسایگانشان شکل ویژه
هاي نظم اغلب، اما نه همیشه، به شکل  اند، و البته تکه در آمیخته درجات گوناگون با هم

هاي دیگري نیز از همین نوع مشاهده  در میان همین مردمان منظومه. گفتار هستند
اي نیز در پایان  ي کوتاه به نثر در آغاز، و قطعه ها تنها یک قطعه ایم که در آن کرده
ها گاه  در این قبیل سروده. ف کندشود تا صحنه را وص هاي گفتاري نقل می بخش

هاي کوتاه نثر را در  کند که توضیح بیشتر الزم است و تکه ي داستان احساس می گوینده
ها بسیار متداول  این گونه از منظومه. گنجاند هایی می ي داستان منظوم و در فاصله تنه

تی  هاي قازاخی، ته هاز نمون. شود ها یافت می اوت له ها و هم ته است و هم در میان قازاخ
Täti اي  ي قازاخ است که دشمنش جامه توان نام برد که گفتار یک رئیس قبیله را می

که  Köigüldüگولدو  است، یا گؤي آغشته به زهر را ناجوانمردانه بر تن او پوشانده
ها به تالفی  سوي قالموق ي تاختن به ست آتشین از زبان قهرمان در آستانه اي خطابه

که شامل سه گفتار جداگانه است،  Mandyk's Son "پسر ماندیق"ن برادرش، یا زخمی شد
شباهت این  4.هایی کوتاه به نثر با یکدیگر پیوند دارند و این سه گفتار منظوم با تکه

                                                                                                           
1 - Ibid. p. 236. 
2 - Ibid. p. 334. 
3 - Ibid. IV, 237. 
4 - Ibid. Ibid. III, 100 ff. 
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 Elder Edaي باستانی اسکاندیناوي به نام الدر ادا  هایی که در مجموعه ها با آن منظومه
[Edda] گیر استاند بسیار چشم آمده. 

هاي قهرمانی در میان قیرغیزها نیز ثبت  کم یک نمونه از این نوع منطومه دست
 Kulمیرزا  کند که مردي ثروتمند قول پیشگفتار کوتاهی به نثر حکایت می 1.است شده

Mirsa قباد؟[قوبات . کشد را که در منزل او اقامت دارد می [Kubat میرزا در  پدر قول
. است گوید که پسر او را ندیده رود، اما مرد می ثروتمند می وجوي پسرش پیش مرد جست

وچهار  اي در بیست ایستد و سوگواره از سویی دیگر دختر مرد ثروتمند بر سر راه قوبات می
هاي زندگی و چگونگی مرگ پسر را  خواند و در آن واپسین لحظه بیت براي پسر او می

جویی قوبات گفته  ر در وصف انتقامدر پایان داستان چند سطر به نث. کند بیان می
 .شود می

جهانگردان همواره از . خوانی نیز در میان ترکان متداول است سرایی و سوگواره مدیحه
ها حضور دارند و در ستایش میزبان و میهمانان  گویند که در ضیافت خنیاگرانی سخن می

حضور داشته و هاي قیرغیزي  رادلوف در یکی از این ضیافت. کنند سرایی می بدیهه
اي که در مجلس حضور داشته  ي بلندآوازه هاي خواننده است که ارباب از مداحی دیده

ي اطلسی خود را از شانه برگرفته و بر دوش خواننده  چنان خوشش آمده که خرقه آن
. است ها نیز معمول بوده رفتارهایی شبیه به این در اروپاي دوران وایکینگ 2.افکنده است

ي قیرغیزي که همراه هیئت اعزامی  سراینده 1860کند که در سال  می ونیوکوف نقل
آنگاه ". شد هاي خود به عنوان برترین شاعر ارج نهاده می اي قبیله روسی بود، در میان هم

این شاعر با صدایی رسا و بیانی ... که رئیس هیئت ضیافتی براي قیرغیزها ترتیب داد 
یاد پروفسور  زنده 3".د به امید پاداشی بزرگوارانهشیوا از فضایل میزبان سخن گفت، شای

 4.اند اي ستوده ها در دیداري با سرودن منظومه بیتسون را نیز قازاخ
در ضیافتی . است تیر نیز به همین عرف اشاره شده در داستان منثور آباکانی تاسفا مت

اودسن پگ به همه آغاز خوردن کردند و "ي غاصب اودسن پگ بر پا داشته،  که شاهزاده
 5".و آنان خواندند و اودسن پگ را ستودند» !بخوانید«میان آنان رفت و گفت 

                                                 
1 - Proben V, 603 f. 
2 - Radlov, Aus sibirien I, 488; cf. Also p. 226 below. 
3 - Michell, The Russians in Central Asia, p. 291. 
4 - Bateson, Letters from the Steppes, p. 166. 
5 - Proben II, 703. 
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اي که شعرها و وصف عملیات  گوید که در میان ترکمنان خواننده خوچکو می
اي در ستایش شخصی که باید دستمزد  خواند همیشه آوازش را با مدیحه کؤراوغلو را می

 1.رساند او را بپردازد به پایان می
از آن میان . است هاي منظوم را منتشر کرده هاي پرشماري از مدیحه رادلوف نمونه

 Abylaiها در ستایش آبیالي خان  اي دوازده سطري اشاره کرد که قازاخ توان به مدیحه می

Khan2 اوتی آق  له درآمدي بر داستان ته شعري در سه بند که به عنوان پیش. خوانند می
ست، اما شواهدي در  ي منظوم مستقلی وبیش مدیحه وانند، کمخ می Ak Köbökگؤبؤك 

 3.است شده دست نداریم که نشان دهد این شعر زمانی جداي از بستر کنونیش خوانده می
همچنین در همان دستان دختران دهکده شعري در چهار بند در ستایش قهرمان 

 4.خوانند می
روایت بارابایی دستان آق گؤبؤك ي منظوم در  اي جالب و غیر معمول از مدیحه نمونه
شمشیري براي قهرمانی ساخته که همه  Kützömözزؤمؤز  نام کوت آهنگري به 5.وجود دارد

خیزد  خواهد، آق گؤبؤك بر می زؤمؤز دستمزدش را می آنگاه که کوت. ستایندش همه می
خط شش . پردازد ي قهرمانی به نظم در دوازده سطر به ستایش او می اي مدیحه و با گونه

زؤمؤز، و باقی نیز دعاي  ست در ستایش نیرو و کارآیی کوت هایی نخست این مدیحه نکته
این مدیحه و این که قهرمانی را در حال ستایش از صنعتگري . برکت و ثروت براي اوست

ست که کار او براي مرد  یابیم، وضعیتی کمیاب و خالف معمول است، اما آهنگر کسی می
توان دریافت که از او  جا می زؤمؤز را از آن دارد و مقام واالي کوتمانند  جنگی اهمیتی بی

 .است با نام یاد شده
چه  آن. شوند هاي ترکمنی باقی مانده که به کؤراوعلو نسبت داده می تعدادي مدیحه

شده، که از این نظر نیز  آید نه تنها از این نظر که به خود قهرمان نسبت داده در پی می
کؤراوغلو در سخن از خدمتی که . ن را به حافظه سپرده جالب استظاهر آ که او به

: کند زمانی براي او انجام داده، تعریف می Mustapha-begنام مصطفی بیگ  شخصی به
آورم، اما  خاطر می اکنون به این ترانه را هم. اي در ستایش او سرودم سپس من ترانه"

آنگاه کؤراوغلو سازش را کوك  "...ان بخوانمساز مرا بیاورید تا آن را برایت. دانم چرا نمی
 :خواند کند و می می

                                                 
1 - Chodzko, Specimens of the Popular Poetry of Persia, p. 344. 
2 - Proben III, 92. 
3 - Ibid. p. 224. 
4 - Ibid. p. 231. 
5 - Ibid, IV, 60. 
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مصطفی بیگ از . همچون یک مرد، همچون جنگاوري راستین او آمد و جنگید«
کند، مصطفی  تکه می ها را تکه هاي شمشیر او صخره ضربه. دودمان نجیبان است

ک او رهبر چهل هزار مرد است که همه به ی... بیگ پسر پدري شریف است
هاي آهنین، با  پوشیده در زره، پوشیده در جامه: اند ي جنگ ي او آماده اشاره

مصطفی بیگ . خورند او را می pialwآنان آبگوشت و پلوي  1گرفته، چشمانی خون
چنین به پنج پسر  آیا پدر دیگري هست که بتواند این. است Pakiarپسر پاکیار 

ي برادري من  او شایسته. ست مانیخود ببالد؟ او سزاوار یاري و همراهی هر قهر
با غریو خود راهش را از میان صف . مصطفی بیگ پسر مردي شریف است. است

او . رود گشاید؛ تیري که او از کمانش رها کند هرگز به خطا نمی دشمن می
 2».ست مصطفی بیگ پسر مرد شریفی. برد کؤراوغلو را در آب رود فرو می

 Reyhanزیبا در ستایش دشمنش ریحان عرب  اي همچنین گویا کؤراوغلو مدیحه

Arab ]دست قهرمان  است که در داستان کشته شدن ریحان عرب به سروده] عرب ریحان
 3.شود نقل می

ها، سالح، و دیگر لوازم  ، سگ4ها هایی براي اسب جهانگردان به رسم سرودن مدیحه
هاي قهرمانی نیز  داستاناند و این را در خود  سودمند زندگی قهرمانی بارها اشاره کرده

نویسد که میان ترکمنان  می Sir Alexander Burnesسر الکساندر برنز . کنیم مشاهده می
اي قازاخی  رادلوف سروده 5.خوانند هایشان می هایی در ستایش اسب رسم است که ترانه

ست براي یک باز شکاري  اي است که هم مدیحه و هم سوگواره در هشت بند نقل کرده
اوتی آق گؤبؤك که در باال به آن  له در دستان ته 6.است مند که سگی آن را کشتهارزش

اشاره کردم، قهرمان در یک صحنه شعري در چهار بند در ستایش اسبش، و شعري دیگر 
 7.خواند اش، شمشیرش، و شالقش می در هشت بند در ستایش بازش، نیزه

پروفسور . سرایند ردگان میهاي منظوم را اغلب زنان و در بزرگداشت م سوگواره
گروهی از دختران "ي بالخاش بود شاهد بود که  بیتسون آنگاه که در نزدیکی دریاچه

                                                 
در ماهابهاراتا ). خوچکو(ست  گرفته نشانی از دالوري بنا بر نظر سیماشناسان خاوري، چشمان خون - 1

Mahabharata نیز قهرمانان چشمان سرخ دارند. 
2 - Chodzko, Specimens of the Popular Poetry of Persia, pp. 286 ff. 
3 - Ibid. p. 87. 

توان به شعري منسوب به کؤراوغلو اشاره کرد  اي که ترکمنان به اسب خود دارند می پیرامون توجه ویژه - 4
 .فصل هفتم همین کتاب را ببینید. شمارند هاي یک اسب خوب را بر می که در آن ویژگی

5 - Burnes, Travels into Bokhara II, 58. 
6 - Proben III, 80 f. 
7 - Ibid. pp. 227 f. 
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اي  آنان در حلقه. بود گرد هم آمدند تا سوگواري کنند همراه با مادر مردي که گویا مرده
که  نواخت سر دادند اي یک گرد هم نشستند، سرشان را با باالپوش پوشاندند و سوگواره

من نتوانستم تشخیص دهم چه مقدار از آن به بدیهه بود، ولی . بند داشت یک ترجیع
در داستان منظوم  1".کردند سرایی می کنم که روي چارچوب معینی بدیهه گمان می

دست  ست، همسر قهرمان با شنیدن نابودي شوهرش به ساین باتیر که آن نیز قازاخی
شود  کند، وارد منزلش می درد، گیسوان سیاهش را پریشان می هایش را می ها گونه قالموق

زایش "ي  ي قیرغیزي درباره همچنین در منظومه 2.اي در سوگ او بخواند تا مرثیه
درد، موهایش را  قی رخسارش را می با مرگ ماناس قهرمان، همسرش قانی، "ي ته مه سه

 3."اي در سوگ او خواند ترانه"کند و  پریشان می
اش در  گوید که در میان قیرغیزها زن یک هفته تمام در یورت یا کلبه رادلوف می

، میرد آنگاه که مردي می. خواند نشیند و مرثیه می اش می هاي شوهر مرده کنار لباس
چنین . خواند هایی در بزرگداشت او می ترین زن از بستگانش سروده همواره نزدیک

اي که ممکن  گرد حرفه خوانند، مگر خوانندگان دوره هایی را هرگز مردان نمی سوگواره
 4.آور بخوانند است آن را در میان جمع و به افتخار مردي نام

. است نی قیرغیزها را منتشر کردههاي قهرما ي جداگانه از سوگواره رادلوف سه نمونه
و یکصد و سی و دو  5اند سروده Jantaiنام ژانتاي  ي قهرمانی به ها را درباره نخستین آن

هاي شخصیت او به عنوان  سطر است که در آن از زیبایی شخصی قهرمان و نیکی
گویند و نیز به چگونگی روابط او با دیگر  اي قهرمان و سخاوتمند سخن می شاهزاده

 .زنند هایی می شاهزادگان گریز
براي  Chokcholoi6چولوي  ست که دختر شاهزاده چوخ اي ي دیگر سوگواره نمونه

ها و نیز از سفرهایش در  هاي او بر قازاخ در این سوگواره از پیروزي 7.خواند پدرش می
ناس، رود و او را به پاي قهرمانانی چون قوشوي، ما کوهسارانی دور از یار و دیار سخن می

ي  ها را با قافیه و سبک ویژه هر دوي این سروده. رسانند جولوي، و دیگران می

                                                 
1 - Bateson, Letters from the Steppe, pp. 165 f. 
2 - Proben III, 246 f. 

ي قازاخی،  هایی به همان رسم در سوگواره همچنین مقایسه کنید با اشاره. به بعد 283، ص Vپیشین،  -3
 .27، ص IIIرادلوف، پیشین، 

4 - Aus Sibirien I, 486. 
5 - Proben V, 594 ff. 

 .ي دوم این نام تنها تفاوتی نوشتاري با نام جولوي دارد نیمه - 6
7 - Proben V, 598 ff. 
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ها را کسانی برایش  گوید که این سروده رادلوف می. اند هاي قهرمانی سروده داستان
است که  اند و با این حال او مالحظه کرده هاي حماسی آشنا نبوده اند که با ترانه بازخوانده

هاي حماسی دارند که به ظاهر اقتباس  هاي ترانه نان تطابقی با ویژگیچ ها آن این سروده
 1.کند ي ماناس قیاس می ي سوم منظومه درآمد قصه ها را با پیش رسند، و او آن نظر می به

ها یک  گویند که سوگواري و خواندن سوگواره براي شخص مرده در میان قازاخ می
. هاي این قبایل در دست داریم هاي بسیاري از سوگواره نمونه. کشد سال تمام طول می

ها  یکی از این نمونه. هاي مستقل از این گونه، شکل مصراعی دارند ي سروده البته همه
که از زبان  Sultan Batyr Bekدختر سلطان باتیر بک  Balgynست براي بالغین  اي سوگواره

ست که  اي هاي قازاخی، مرثیه ي دیگر از میان سوگواره نمونه 2.است مادر او نقل شده
ها  این نمونه 3.خواند داماد خود می در مرگ تازه Sultan Bopoخواهر سلطان بوپو 

تر از  انه، و آهنگی عاطفیانگیزاند و سرشار از یادهاي مهرآمیز و افکار نومید غم
هاي مشخص به امور عام که از  ویژگی غیر شخصی و اشاره. هاي قیرغیزي دارند سوگواره

 .هاي قازاخی وجود ندارد ست، در سوگواره هاي قیرغیزي خصوصیات سوگواره
هاي  باتیر که رادلوف در میان قازاخ از سوي دیگر در داستان منظوم قهرمانی ساین

شوند که  ها در متن منظومه پدیدار می اي از سوگواره ثبت کرده، رشته "اردوي کوچک"
این منظومه سراسر در قالب غیر مصراعی و به شکل . طور معمول ویژگی قهرمانی دارند به

این . است هاي منظوم قیرغیزي و ترکان آباکان سروده شده ي داستان بحر طویل ویژه
اند، و به همسر قهرمان،  رود مرده که گمان می خوانند ها را براي قهرمانانی می سوگواره

هاي منظومی که همسر  تر از سوگواره پیش. شوند فرزندش، و مادرش نسبت داده می
ها آنهایی را که در اثر هومر  این سوگواره. خواند سخن گفتیم قهرمان در این منظومه می

رود در  انتظار می آورند، و درست همانی هستند که خوانند به یاد می براي هکتور می
هاي  ي نمونه لحن احساساتی و فکورانه. هاي ماناس و جولوي بتوان یافت منظومه

در دستان قازاخی . باتیر همخوانی ندارد هاي داخل شده در ساین گفته با سوگواره پیش
 تمیر هاي مشابه وجود دارد که از زبان اؤس ي کوتاهی با وِیژگی دك نیز سوگواره کیل ژل

گردد و با خبر  او به خانه باز می: است بت نقل شده پسر نؤرمؤن Ös Temir ]راؤزدمی[
 4.اند اند، و دخترانش را به اسارت برده شود که برادر بزرگترش و پسر او را کشته می

                                                 
1 - Proben V, xxvii. 
2 - Ibid. III, 25 f.; Aus Sibirien I, 486 f. 
3 - Proben III, 26 ff. 
4 - Ibid. pp. 134 f. 



 ۷۳ | ... ھای شفاھی آسیای میانه حماسه              ھای قھرمانی ھا و دستان ، سروده۲فصل 

گویند کؤراوغلو آن را براي اسبش  اند که می اي را به سینه سپرده ترکمنان سوگواره
 :است قیرآت سروده

هاي تو را بر جهانیان آشکار  کاري ي تبه آیا رواست که همه! غدار آه اي سرنوشت
مرگ همواره . اي کس را وفادارانه تا پایان راه همراهی نکرده کنم؟ تو هیچ

پاي خار بیابان  چند فرمانرواي مقتدر را هم. واپسین پاداشی بود که دادي
که بر دیوها  Soleimanکجاست آن سلیمان ... اي؟ اي و بر زمین فرو کشیده کرده
divs  و پریانperis راند؟ مگر نبود شاه شاهان کیکاووس  فرمان میKaykaus آن ،

 1، که در نرد با مرگ جان باخت؟Rustemرستم دیگر 
گزاري از تقدیر متعلق به ترکان ساکن اروپا در ادبیات شفاهی  یا گله تولغاویک 

را یک فرد ترك ولگایی  تولغاوشود که این  گفته می. است ترکان آستاراخان حفظ شده
در این . کریمه سروده است] هاي خاندان خان[ Ghireisهاي  ي ره ساکن بارگاه یکی از گی

شود و سراسر آن به  شعر در پوشش نام پرندگان به سرکردگان قبایل ترك اشاره می
ي ها"اسکالد"هاي  چنان که خوچکو آن را با سروده است، آن زبانی استعاري سروده شده

Skald ]توان  است، اما شباهت بیشتر را می اسکاندیناوي قیاس کرده] سرایندگان باستانی
اگر تفسیر نشود براي ما  تولغاواین . یافت "داستان سپاه ایگور"تر  در اثر روسی قدیمی

 :ي که خواندند، همه را خوب فهمید ره مبهم است، اما آن را براي گی
هاي  گریزد، ردي از خود در مرداب هایش می هگوزن رمیده با بر آنگاه که ماده

 .گذارد جا می باتالقی به
 .ندا خواهد داد Terlanهاي قفقاز ترالن  در کوه

اي فرود آمد، جیغی کشید، و بر  کرکس منقارسپید تک افتاده، بر فراز صخره
 .ي پهناور وحشت پراکند دریاچه ي پهنه

ریزند، و ترس بر دل  پر می) لگایعنی و( Ytillتیل  دو عقاب دارند بر ساحل یی
 2.شود دشمنان چیره می

خطاب کردن اشخاص به شکل خواهش و التماس نیز رواج دارد، و خوانندگان 
هاي  نمونه. شان را به این شکل به پایان برسانند ترکمن رسمشان این است که نقالی

ت که کؤراوغلو به س ها جایی ترین آن جالب. ي کؤراوغلو نیز وجود دارد فراوانی در رشته
اش ایواز را به  اي بجهد و او و پسرخوانده کند که از فراز تنگه اسبش قیرآت التماس می

 Bedowآه اي توسن من، پدر تو بدوو «: شود شعر چنین آغاز می. سوي تنگه برساند آن

                                                 
1 - Chodzko, Specimens of the Popular Poetry of Persia, p. 341. 
2 - Ibid. p. 372. 
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]Bedöv [ بود و مادرت کوهالنKohlan ] کؤهلنKöhlen .[قیرآت دلبندم، مرا به ! هی! هی
 »!برسان] بئل چنلی[ Chamly-billبیل  لیچام

 :رسد و چنین به پایان می
اسب پیامبر [ Duldulي دلدل  مگر تو از نژاد کوهالن نیستی؟ مگر تو نبیره

هاي  یراق! بیل پیش پهلوانانم برسان نیستی؟ آه اي قیرآت، مرا به چاملی] اسالم
کنیم و  ور به پا میجشن و سر. دوزم ي تو می برم و به قواره اطلسی برایت می

آه اي قیرآت من، اي که از میان . کنیم ها روان می شراب سرخگون در جوي
 1!بیل برسان مرا به چملی! هی! پانصد اسب گزیدمت، هی

میان ترکمنان رسم بر این است که پیش از آغاز نبرد یا حمله به جایی، سرودهاي 
هایی که قبایل ترکمن براي  گوید که به هنگام کشمکش خوچکو می. خوانند رزمی می

شوند، پیش از  هنگامی که دو سپاه رویاروي هم می"کسب استقالل با ایرانیان داشتند، 
گیرند؛  کنند و حریف را به ریشخند می آغاز نبرد، افراد هر سپاه یکدیگر را تحریک می

نیز سرودهاي رزمی کؤراوغلو را  Iliats2ها  خوانند و ایلیاتی هایی از شاهنامه می ایرانیان تکه
اي از این سرودها را که به یادبود پیروزي در جنگ با کردان  خوچکو نمونه 3".خوانند می

اي که سر الکساندر برنز منتشر  کند و شباهت بارز آن را با دو نمونه اند نقل می سروده
 4.دهد کرده نشان می

را پیش  Ali Shiraslanشیراصالن  علی! پیش هی آقایان، به«: دهد شاعر غریو سر می
را بفرستید که شفاي دردها به دست اوست و خردمند است  Barchaبارچا . بفرستید

از تبار ... آید می Mulla Baghanjمال باغانج  Moghanاز دشت مغان . Lockmanهمچون لقمان 
او را، شمشیر  آه اي آقایان، باید دالوري. رود می Zemanدر پی او زمان . Tukaآقایان توقا 

، سوار بر Hautemدستی حاتم  با گشاده. اش را، و اسب تازیش را به روز نبرد ببینید دولبه

                                                 
1 - Chodzko, op. cit. pp. 79 f. 

: است نویسی کرده جا نیز چادویک دانسته یا نادانسته آشفته این]. نویسنده[منظور ترکمنان کوچروست  - 2
و در  ،)3ص (، و نه ترکمن The Turkish Iliats» هاي ترك ایلیاتی«است  خوچکو سیاه بر سپید نوشته
این اسم . ي ترکی ایل است به معناي قبیله، طایفه ایلیات جمع فارسی واژه«: پانویس توضیح داده است که

). جا همان(» رود کار می به[...] ي تاتار  ویژه براي قبایلی از تیره هاي کوچروي ایران، و به عام براي ملیت
 ]مترجم فارسی[

3 - Chodzko, op. cit. p. 4. 
 Travels "سفرهایی به بخارا"از جلد سوم  92منبعی که خوچکو براي آن دو شعر ذکر کرده صفحه  - 4

into Bokhara منتشر شده، شعرها در  1834اي از آن کتاب که در سال  ست، اما در ویرایش تازه
 .اند بعد جلد دوم آمده به 114هاي  صفحه



 ۷۵ | ... ھای شفاھی آسیای میانه حماسه              ھای قھرمانی ھا و دستان ، سروده۲فصل 

افتد، همچون گرگی گرسنه که به  اي در دست به جان دشمن می توسنی سرکش، نیزه
خان محمد پدر و رئیس قبایل پر شمار «: برد و با این سخنان به پایان می» ...گله بزند

هایی به سان گرگ، به روز  چون گرازي وحشی، با چنگال] Özenluاؤزنلو [ Ozenluاوزنلو 
 1».کند پاره می نبرد دشمنان را تکه

هنگامی که آغامحمدخان به  1796خوچکو سرود دیگري نقل کرده که گویا در سال 
ست از مدح خان و  این سرود ترکیبی. اند رفته سروده می] چناران[جنگ رهبر کردان 

 :ن جنگفراخوا
ها را با جواهرات  اند؛ زین آن ها بسته او چهل هزار اسب دارد که در اصطبل

فام  اند؛ روي دم یاقوت ها آویخته اند؛ بر گردنشان طلسم بها آراسته گران
او چهل هزار تفنگچی . [...] درخشد هاي الماس می ها نگین آن] حنابندي شده[

ار مرد در کمین دارد، که در او چهل هز. هایش را آتش کنند دارد که تفنگ
است و همه باید به پا  شاه امر کرده... اند هاي کوهستانی نشسته طول تنگه

او چهل هزار دیس پر از گوشت چرب دارد؛ و چهل هزار اسب چابک در . خیزند
تر از پیروزي بر تو  او کردستان را تسخیر کرد، پس چه کاري آسان. ها اصطبل

 2.امر امر شاه است و همه باید اطاعت کنند ؟)Memish Khanممیش خان (
روشنی حکایت از آن دارند که قهرمانان  ها به ها و دستان هاي موجود در منظومه نشانه

هایی شخصی یا مناسب  اي قانون بومی، ترانه ، یا گونه3بنا به عادت همراه با چاتیغان
تر از آن  که پیش(تیر  متدستان تاسقا) آباکانی(ریک  در روایت کویه. خوانند موقعیت می
قهرمان با دیدن این که ارباب پیشینش اودسن پگ او را فراموش کرده، ) سخن گفتیم

 :کند ي زیر خود را معرفی می دارد و با خواندن نغمه ش را بر می"تار چاتیغان چهل"
 .است او جهان دیگر را دیده. جا بود که سه سال پیش به راه افتاد تیر از همین تاسقامت«

 4».است، او هنوز پهلوان است و نیرومند تیر هنوز نمرده تاسقامت
هاي شخصی مربوط به  سرایی و خواندن سروده اما پربارترین مدارك ما از ترانه

سرایی در میان آنان  نماید که بدیهه تر گفتیم چنین می ترکمنان است و همچنان که پیش
ست که در  هایی هاي شخصی آن سرودهترین مجموعه از این  بزرگ. بسیار رایج است

 :گوید ي این قهرمان می خوچکو درباره. شود ي کؤراوغلو یافت می هاي رشته سراسر دستان

                                                 
1 - Chodzko, op. cit. p. 381. 
2 - Chodzko, op. cit. pp. 387 f. 

 .ي این ساز سخن گفتیم پیشتر درباره - 3
4 - Proben II, 719. 
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گرفته و گویا چنین بوده که  هاي او بدون تفکر قبلی صورت می سرایی بدیهه
... شدند وسنگین کردن شاعر پدیدار می کلمات به شکل خودجوش و بدون سبک

ي هر رویداد مهم زندگیش شعرهایی به بدیهه به زبان ترکی ایرانی  او درباره
Perso-Turkish ]است که تا امروز نیز  به جا گذاشته] ست منظور ترکی آذربایجانی

نشینان شمال ایران که از  مسلمانان سراسر قفقاز، و همچنین آذربایجان و کوچ
 1.خوانند ها را می تبار تاتار هستند آن

اما باید تأکید کرد که . تر بررسی کردیم ها را پیش سنت منظومه ي اصالت مسئله
اي که خواننده ممکن است به دست آورد، واقعیت این است که این  نظر از هر نتیجه صرف

هاي  سرایی شخصی و به مناسبت شعرها گواه تردیدناپذیري هستند بر این که بدیهه
 .است تا درجات باالیی تکامل یافته گوناگون در میان این مردمان بسیار متداول است و

تر گفتیم که کؤراوغلو به هر مناسبت پیش پا افتاده، یا هرگاه که احساسش به  پیش
تر از  سازند که سخن گفتنش به شعر طبیعی آید، بنا بر سنت تصویري از او می جوش می

باط با او رسد، و باید به خاطر سپرد که افرادي که در ارت سخن گفتن به نثر به نظر می
وگوها نیز  ترین گفت پیش پا افتاده. کنند هستند نیز تا حدود زیادي همین گونه رفتار می

ها، آنگاه که کؤراوغلو رهسپار  هاي آغازین رشته دستان در بخش. گیرد به شعر صورت می
اي به  یافتن و پذیرفتن ایواز پسر قصاب به فرزندي خویش است، قصدش را با ترانه

اي از  سازد و با رشته ایواز پدر قصابش را از هویت کؤراوغلو آگاه می 2.ویدگ یارانش می
شوند، به او  کلی ادبی بیان می ها حقایق عریان به زبانی به شعرهاي کوتاه که در آن

وگوي میان کؤراوغلو و ایواز در راه  گفت 3.سر کند به کند که کؤراوغلو را دست التماس می
ي یک  هاي پیش پا افتاده که کؤراوغلو در خیمه ته حرفو یک رش 4همه به نظم است،

هایی که در سراسر  نقل نمونه 5.اند کند نیز همه به نظم بیان می "اي ترکیه"بازرگان 
 .ي این نوشته خارج است اند، از حوصله منظومه فراوان

هاي قهرمانی در میان ترکان وجود دارد، هر  شود که همه گونه منظومه مالحظه می
. است هاي ما عرضه شده ها در مجموعه هاي اندکی از آن که پیداست که آگاهیچند 
اما علت این کمبود . است هاي اصیل شعرهاي شخصی نیز عمومیت نداشته ي نمونه عرضه

سرایی را بر حفظ سنت  ست که بدیهه شاید بی دوامی این گونه شعرها در میان مردمی

                                                 
1 - Chodzko, op. cit. pp. 6, 12. 
2 - Ibid. p. 45. 
3 - Ibid. pp. 64 f. 
4 - Ibid. pp. 72 f. 
5 - Ibid. p. 187. 
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ویژه از خصوصیات قیرغیزها و  رایی بهس مهارت در بدیهه. دهند شفاهی ترجیح می
آور نیست که در میان این مردمان  شگفت. هاست اما هیچ محدود به آنان نیست یاقوت
 .شود هاي شخصی ثبت نمی سرایی سخن

هاي قهرمانی ترکان، الزم است توجه خواننده را  پیش از پشت سر گذاشتن منظومه
رهاي ترکی جلب کنم که یک اهل ي شع هاي جسته و گریخته اي از تکه به مجموعه

اي  رود که رونویس نسخه اي گرد آورده و گمان می نوشته در دست 1073کاشغر در سال 
ست که به  هاي شعرهاي ترکی ترین نمونه ها قدیمی از این رو، این تکه 1.تر است قدیمی

ي  هاي شفاهی رایج در میان مردم را در دوران پیش از نیمه و تصنیف 2دست ما رسیده
هاي  ها، سروده هایی از سوگواره این کتاب تکه. کند ي یازدهم براي ما نقل می دوم سده

. ها و ریشخندها، و چیزهاي دیگر دارد هاي نوشانوش و شکار، رجزخوانی عاشقانه، ترانه
ها در کتاب نقل شده تا حدودي  هایی از آن ویراستاران کتاب اصل شعرهایی را که گوشه

ها باقی مانده تا ویژگی قهرمانی اصل  هاي کافی در تکه ، اما هنوز نشانهاند بازسازي کرده
نیز گفتیم، این  تولغاوبا این همه، همچنان که در مورد . دهند ها را به روشنی نشان می آن

نام  نخستین سوگواره را براي قهرمانی به. بندي کرد توان به آسانی دسته شعرها را نیز نمی
رود که او را با یکی از  اند و گمان می سروده] Alp Är Tonga ]Alp Er Tungaآلپ ار تونغا 

نام  دومین سوگواره براي قهرمانی بی. اند ي هشتم یکی پنداشته هاي نامدار سده شخصیت
باقی شعرها به . ي یک شاهزاده خانم نیز در آن وجود دارد اي ناقص درباره مدیحه. است

چه در میدان جنگ بر سراینده رفته الهام  نهاي شخصی شباهت دارند که از آ سروده
 ).هاي پیشین رجوع کنید به برگ(ها دارند تولغاواند و شباهت زیادي به  گرفته

 
 Kanovalovي باال، به لطف پروفسور کانووالوف  پس از چاپ نخست نوشته :نوشت پی

در این  3.اي حاوي ادبیات شفاهی یاقوتی را تهیه کنم ي روسی مجموعه توانستم ترجمه
ها را  هایی نیز درج شده که مترجم روسی آن کتاب در کنار مطالب دیگر، داستان

نی  لی اند، اما کاربرد اصطالح بی ها در قالب نثر چاپ شده ترجمه. نامیده است "نی لی بی"
گمان راوي آن را به  دهد که اصل یاقوتی آن در قالب داستان موزون است و بی نشان می

                                                 
1 - See Brockelmann, 'Altturkestanische Volkpoesie', Asia Major (1923), pp. I ff.; (1924), pp. 24 
ff. 

پردازیم گویا  که دیرتر به آن می] Kutadgu Biligقوتادغو بیلیگ [ Kudatku Bilikکتاب قوداتقو بیلیک  - 2
 .است نوشته شده) 1069در سال (تر  کمی پیش

3 - S. V. Yastremsky, Obraztsy Narodnoy Literatury Yakutov (Leningrad, 1929). 
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 "...هاي باستانی ها و دستان منظومه"چه در فصل  مقایسه کنید با آن(است  خوانده آواز می
 ).آید می

ها  هاي شمال غربی مغولستان و نیز در میان بوریات باید افزود که در میان اویرات
در میان . یابد هاي منظوم قهرمانی امروزه نیز بسیار رواج دارد و هنوز رشد می داستان
هایی بالغ بر  توانند سروده شوند که می اي یافت می ن حرفهها هنوز خوانندگا اویرات

توانند خود شعرهایی به سبک سنتی و براي  چندین هزار سطر را بازخوانی کنند و نیز می
هاي مشابهی  نیز منظومه Khalkhaهاي خالخا  در میان مغول. رویدادهاي امروزي بسرایند

ها شعرهایی از این گونه را  ي مغول ان همهدر می. تري دارند شود اما شکوفایی کم یافت می
دوانی، کشتی،  آنگاه که مردم براي اسب. خوانند کنند، بلکه همواره به آواز می بازگویی نمی

گرد قهرمان  ي دوره آمدند، خواننده هاي هموار گرد هم می و تیراندازي با کمان در دشت
] بدون آواز[با یک مدیحه  ي برنده را نیز و اسب نژاده odeپیروز را با یک چکامه 

در . خوانند اي به آواز می هاي منظوم قهرمانی را خوانندگان حرفه ستود، اما داستان می
هاي قهرمانی  هایشان به ترانه ها نیز مردم عالقه دارند که شامگاهان درون یورت ضیافت

ا هاي خالخ هاي منظوم مغول ي داستان درباره Poppeاز شرحی که پاپ . گوش دهند
هاي غیر قهرمانی ترکان آباکان شباهت  نوشته چنین پیداست که آن شعرها به منظومه

ها نیز، به طور کلی  ها، و شاید بوریات هاي اویرات دارند؛ اما احتمال دارد که منظومه
ي  ي نظر پوپ و ترجمه براي مطالعه. هاي قیرغیزي باشند تر به منظومه چیزي نزدیک

 ..Asia Major V (1930), 183 ffهاي خالخا رجوع کنید به  لآلمانی داستان منظوم مغو
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 محیط قهرمانی

 هاي قهرمانی فردگرایی در منظومه
 
 

هاي قهرمان ترکی، با  ها و دستان ي محیط منظومه قصد دارم که درباره
 -3ها؛  ي داستان صحنه -2 موقعیت اجتماعی افراد؛ -1: هاي زیر بحث کنم بندي عنوان
ي اجتماعی و قراردادهایی که در  معیارهاي پذیرفته -4افزارهاي زندگی قهرمانی؛  دست

ما بخش بزرگی از مدارك را از . کنند هاي قهرمانی رعایت می ها و دستان منظومه
ترین  ترین و مهم ها گسترده ایم، زیرا که این منظومه هاي قیرغیزي برداشته منظومه

ها و  وعه از ادبیات قهرمانی ترکان هستند که در دسترس ماست، هرچند که منظومهمجم
ها و ترکان شمالی نیز مواد سودمندي براي بررسی ما در بر  هاي قهرمانی قازاخ دستان

 .دارند
ها از  جا نیز بازیگران منظومه هاي قهرمانی جاهاي دیگر، در این همانند منظومه

کم وابسته به اشراف  ي قهرمانان از شاهزادگان، یا دست وبیش همه کم. اشراف هستند
دیدیم که . زادگاه هستند هستند، و دختران قهرمان نیز دختر شاهزادگان و یا از نجیب

ي متوسط یا حتی از رنجبران هستند؛ اما این  قهرمان ترکمن کؤراوغلو و یاران او از طبقه
ي  تر چیزي درباره طور کلی کم بهدر ادبیات قهرمانی ترکی . ست یک مورد استثنایی

ها  هاي کوتاهی که از وصف زندگی آن شنویم، و تنها لحظه قشرهاي پایینی جامعه می
زادگان را در اسارت تصویر  ست که افرادي از نجیب جایی طور کلی آن شنویم، به می
ي گوسفندان یک  جا که چوپان گله سایقال همسر جولوي آن کنند، مانند تصویر آق می

هاي  ي شرکت در بازي شود که فقرا اجازه دو بار به صراحت گفته می. است قالموق شده
 :مورون را ندارند جشن بوق

 افراد طبقه پایین باید کنار بروند،
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 1.تنها شاهزادگان در جاي خود بایستند
 :و نیز

 افراد طبقه پایین باید کنار بروند،
 تنها شاهزادگان در جاي خود بایستند،

 2.ن آماده باشند براي مسابقه با نیزهدر جایشا
 
 
 
 

دختر  در آسایشگاهی در تبعیدگاه پادگان چهل 1357ماه  پیش از ظهر نهم دي[
ساعت دوي بعد از ظهر اخبار رادیو ایران اعالم کرد . جا رساندم ترجمه را به این) شاهرود(

زیري گمارده و که دولت نظامی ارتشبد ازهاري برکنار شده و شاپور بختیار به نخست
رویدادهاي . ساعتی بعد براي همیشه از پادگان گریختم و به تهران رفتم. است شده

فصل دهم را که . ي این ترجمه نداد هاي پس از آن مجالی براي ادامه انقالب و تکان
 .]آید بودم، که در پی می ها ترجمه کرده ي بخش هاست پیش از همه ي شمن درباره

  

                                                 
1 - Proben V, 171, ll. 982 f. 
2 - Ibid. V, 179, ll. 1264 f. 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

10 

 

 شمن
 
 

آرایی  جا تنها به سرایندگانی پرداختیم که براي سرگرمی دیگران و براي مجلس تا این
هاي گوناگون و در  اي که به مناسبت خوانند، و نیز سرایندگانی غیر حرفه سرایند و می می

ویژه  است که به اما گروه مهمی از سرایندگان باقی مانده. سرایند هاي اجتماعی می آیین
ها  و بخشی shamansها  اینان شمن. حانی و عقالنی را بر عهده دارندسرودن شعرهاي رو

bakshy هاي  هاي آسیاي میانه و استپ طور عمده در کوهپایه گروه نخست به. هستند
طور  ها به شمن. طور عمده در غرب بودند شدند؛ و گروه دوم به خاوري و شمالی یافت می

هاي بزرگ مانند  یک از دین به هیچ کلی در میان ترکان و دیگر مردمان سیبري که
ها متعلق به  اما بخشی. شدند گري، اسالم، و مسیحیت تعلق ندارند یافت می بودایی

یکی از پژوهشگران . ها و ترکمنان اند، مانند قازاخ هایی هستند که اسالم اختیار کرده گروه
، مرجع دینی و گو خواننده، شاعر، آهنگساز و نوازنده، غیب"زمان  متأخر آنان را هم

 "هاي باستانی داران افسانه هاي دینی مردم، و گنجینه ها، نگهبانان آیین شفابخش بیماري
هاي  ها بقایاي نوین شمن و دیگران معتقدند که بخشی 2رادلوف 1.است توصیف کرده

هاي باستانی را مالهاي مسلمان بر  باستانی ترکان غربی هستند، و نیز نقش دینی شمن
ها را برایشان باقی  اند و تنها اندکی از وظایف روحانی و عقالنی بخشی عهده گرفته

ها ارتباط  هاي بخشی هر چه هست، شکی نیست که برخی از آوازها و نقالی. اند گذاشته
در  3هایی که کاستانیه ، و پژوهش)توضیح بیشتر در ادامه(آشکاري با شمنیسم دارد 

                                                 
1 - Castagné, Magie et exorcisme, p. 59. 
2 - Aus Sibirien II, 59 ff.; Levchine, Description des Hordes et des Steppes, pp. 334 f. See further 
Köprülüzade, Influence du chamanisme turco-mongol, p. 19 and passim. 

در ادامه به آن . است ي ارتباط میان شمن و بخشی تمام و کمال بررسی شده در این منابع ریشه
 .پردازیم می

ي آسیاي میانه و غربی، و پژوهش در "ها مغول –ترك "اثر کاستانیه حاصل هجده سال اقامت در میان  - 3
 .هاي روسیه و ترکستان است کتابخانه
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دهد که این  اند نشان می ها منتشر کرده بخشیي  درباره 1931در  1و کؤپرولوزاده 1930
 .رفت ست که گمان می تر از چیزي ارتباط حتی نزدیک

هاي مرد و زن، یا  طور عمده، اما نه تنها، به شمن در این بررسی مختصر، به
هاي شمن و  عنوان. پردازیم دین ساکن آسیاي شرقی و میانه می شامانکاهاي ترکان بی

در  seeressو سیرس  shamaness، یا شامانس ]شمن زن[ "امانکاش"ي آن  شده مؤنث روسی
کار  دین به اي و بومی در میان اهالی سیبري و ترکان بی اشاره به افراد گروهی حرفه

هاي گوناگون  توان داشت که این عنوان براي تعداد زیادي از گروه رود، و شکی نمی می
ي شمن تنها در زبان رایج کنونی  هشود که واژ گفته می. است کار رفته دیگر نیز به

که تنها در زبان تونغوسی اصالت  شود، و نیز این ها یافت می ها، و یاقوت ها، بوریات تونغوس
ها،  مغول. kamبرند عبارت است از کام  کار می نام مترادفی که ترکان آلتاي به 2.دارد

شمن  واژه را براي زن نامها، قیرغیزها و دیگران همگی یک  ها، آلتایی ها، یاقوت بوریات
 3.ها نامی جداگانه دارند برند، اما براي شمن مذکر هر یک از این زبان کار می به

قوتادغو [ي کام در آن آمده متن اویغوري قوداتقو بیلیک  اي که واژه نخستین نوشته
بر  "کام"میالدي نوشته شده و در آن بارها به نام  1069است که در سال ] بیلیگ

شود که  دیده می Kumansها  ي زبان قومان نامه این واژه همچنین در یک واژه 4.مخوری می
شود که شمنیسم  گفته می 5.است میالدي آن را تألیف کرده 1303یک ایتالیایی در سال 

هاي آلتاي پدیدار شده و در  ي بایکال و در کوه ویژه در نزدیکی دریاچه در گذشته به
خواهیم دید  6.است الفصل او به اوج قدرت خود رسیدهدوران چنگیزخان و جانشینان ب

                                                 
اند که اغلب  طور عمده بر شواهد ادبی و تاریخی بنا شده هاي اثر قدیمی کؤپرولوزاده به ريگی نتیجه - 1
 .العاده غنی و پرباراند ها فوق آن
 bugeو بوگه  böرود بؤ  کار می ها براي این گروه بیشتر به ها و بوریات هاي مشابهی که در میان مغول نام - 2

مترجم  –آذربایجانی  ozanشبیه به اوزان [گویند  می ojunها نیز به آنان اوژون  است و در میان یاقوت
 ).Stadling, Shamanismen i Norra Asien, p. 87] (فارسی

3 - Mikhailovsky, Journal of the Royal Anthropological Institute, XXIV, 63. 
در  van Gennepنپ  اي از فن گه و شمنیسم نگاه کنید به مقاله هاي شمن براي بحثی پیرامون اصطالح

Revue de l' Histoire des Religions, XLVII (1903), 51 ff.; ها  شناسی این واژه و براي پژوهشی در ریشه
همچنین مقایسه کنید  ;.Laufer, American Anthropologist, (N.S.) XIX (1917), 361 ffنیز نگاه کنید به 

Donner, Sibirien؛ و 86استادلینگ، پیشین، صفحه با   Folk och Forntid, p. 224. 
4 - Radlov, Das Kudatku Bilik, pp. 371, 442; Vambéry, Uigurische Sprachmonumente, p. 136; cf. 
Also Radlov, Aus Sibirien II, 67. 
5 - Radlov, Aus Sibirien II, 67. 
6 - Mikhailovsky, op. cit. p. 69; Czaplicka, Aboriginal Siberia, p. 191. 
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سرایی و بازیگري در  ویژه به هنرنمایی در بدیهه ي یاد شده امروزه به هاي منطقه که شمن
اي که در پی خواهم آورد، در جاي  بنابراین در مالحظات فشرده. پردازند ها می نمایش

ها را که  داخت، و شمنیسم یاقوتنخست به بومیان آلتاي و نواحی پیرامون آن خواهم پر
را نیز در نظر خواهم  1)مغول(ها  پیوند نزدیکی با آنان دارند، و همسایگانشان بوریات

از همین رو تا جایی که ممکن . هاي مغرب خواهم گفت گرفت، و مختصري نیز از بخشی
رند و ها خواهم پرداخت که نقش روحانیت و پیشگویی دا باشد بیشتر به آن گروه از شمن

رسمشان بر این است که نقش معنوي و روحانی خود را در قالب فعالیت هنري اجرا 
وبیش به تمامی  ها کم شمن جاي بسی تأسف است که در این پژوهش نقش زن. کنند

اما . است هاي بسیار نادري از اجراهاي آنان ثبت شده است، زیرا که متن نادیده گرفته شده
اي را کنار بگذاریم، زندگی معنوي در  هاي حرفه ه اگر شمنهمواره باید به یاد داشت ک

 2.ها تا حدود زیادي زنانه است استپ
اش  ست میان افراد قبیله اي او واسطه. ي شمن کار آسانی نیست تعریف نقش و وظیفه

کند؛ هم به ارواحی که در شانزده  او دعاهاي قبیله را به ارواح تقدیم می. و جهان ارواح
فرمانرواي خوفناك مردگان که در  Erlik Khanرند، و هم به ارلیک خان بهشت جاي دا

که  Bai Ülgenاو قربانیان قبیله را به پیشگاه باي اولگن . جاي دارد] آن دنیا[جهان زیرین 
رساند، و ارواح مردگان را تا واپسین منزلگاهشان در قلمرو  در باالترین بهشت نشسته می

 psychopomposدو حالت او مانند یک راهنماي ارواح در هر . کند ارلیک هدایت می
رسد که در صالحیت رسمی او نمایندگی روح  کند، و به نظر می عمل می] مرشداالرواح[

در این سفرهاي به . گنجد، که نماد آن اغلب یک پرنده است اش نیز می جمعی قبیله
البته . شود ده تبدیل میشود، و یا خود به پرن جهان ارواح او اغلب بر یک پرنده سوار می

توان گفت  اما به جرئت می. جزئیات این آداب و رسوم در جاهاي گوناگون متفاوت است
هاي روحانی ترکان هر چه هست، و شکل دقیق باورهاي دینی آنان هر چه  که آرمان

                                                 
ي زیر  ي دیگر از چادویک در نشریه تواند به دو مقاله تري از این مبحث، خواننده می براي پوشش کامل - 1

 .Journal of the Royal Anthropological Institute, LXVI (1936): مراجعه کند
که در میان اهالی باستانی ) Shamanismen i Norra Asien, p. 89(استادلینگ مالحظه کرده است  - 2

: گوید شود تا در میان مردان، و می سیبري استعدادهاي شمنیستی بیشتر در میان زنان یافت می
طور طبیعی شمن است و نیازي به پرورش شمنی  زن به"معتقدند که  Chuckcheeهاي چوکچی  شمن«

Sibirien(گوید  دونر نیز می. »"ندارد  Folk och Forntid, p. 232 (ویژه  سئی و به ها در شرق یئنی شمن زن
 .ها اکثریت دارند در میان تونغوس
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شود و او را باالترین نیروي اجراي امور روحانی  هست، همه در وجود شمن خالصه می
 .هاي روحانی قبیله دانست ي جلوه توان نماینده او را می. دانند د میي خو جامعه

کند که هم  اي اجرا می ي روحانی قبیله به شیوه شمن نقش خود را به عنوان نماینده
چه از عملیات شمن ثبت شده، این عملیات تشکیل  بنا بر آن. جالب است و هم تماشایی

شود، همراه با  وسیقی که اغلب با دف اجرا میي م سرایانه شود از ترکیب اجراي بدیهه می
عنصر نمایشی شاید بیش از عناصر دیگر تنوع . آواز، رقص، و مقداري کارهاي تقلیدي

تکلم بطنی، سخن گفتن با حرکات [ ventriloquyگویی  طیفی از مهارت در اندرونه: دارد
ي جانوران و ها و غریوهاي ناگهانی به تقلید از صدا و جیغ] نامحسوس لب و دهان

ي حاضران  نقل از بستگان و دوستان مرده پرندگانی از چهار سوي طبیعت، و سخنانی به
ها اغلب تند و براي  رقص. کاري روي نمایشی اصیل پردازي و ریزه در مجلس، براي حاشیه

یابند، و باید گفت که با این همه  فرسایند، با این حال مدتی طوالنی ادامه می شمن طاقت
رسند  نظر می وار به حرکات شمن غریب و دیوانه. شوند یت دقت و هوشیاري اجرا میدر نها

و علت آن تا حدودي سرعت بسیار زیاد رقص، و نیز آشنا نبودن اروپاییان و حتی بومیان 
ها  شاید این رقص همانندي زیادي با رقص بوداسف. با این گونه رقص است

هاي بودایی به تصویر کشیده  که در نقاشیباشد  داشته bodhisattvas] بیداروجودان[
که نماد آتش براي  حال آن[گمان ارتباطی با آتش نیز دارد  شوند، اما رقص شمن بی می

که رقص شمن همواره  با آن]. مترجم فارسی –شود  برانداز شمرده می ها خانمان بوداسف
تماشاگران  و در فضاي محدود میان خرمن آتش و) یورت(چادر  در شلوغی درون سیاه

 .کند گیرد، اما واقعیت این است که او هرگز با تماشاگران تصادم نمی انجام می
. گیرند کار می هاي شمن را هم در موارد خصوصی و هم در مراسم عمومی به توانایی

را به انجام وظیفه فرا  Lebedبد  هاي آلتاي و ترکان له ترین مناسبتی که شمن مهم
ي تقدیم اسب قربانی به پیشگاه باي اولگن است که برترین  هخواند، مراسم سالیان می

در این مراسم نه مرد دیگر که اسب را در  1.خدایان است و در باالترین بهشت جاي دارد
آیین دیگري که از بسیاري جهات شباهت زیادي  2.کنند اند شمن را یاري می میان گرفته

در این قبیل مراسم . شود برگزار می) مغول(ها  به آیین ترکان آلتاي دارد، در میان بوریات
هاي بسیار محدودي در اجراي مراسم  عمومی، گاه تعدادي از تماشاگران نیز در مقیاس

خوانند،  مناسبت عمومی دیگري که شمن را براي انجام وظیفه به آن می. کنند شرکت می
وقف  "پلید"شود و به ارواح  هاست که در شب برگزار می ي پاییزي یاقوت جشنواره

                                                 
 .توضیح بیشتر در ادامه - 1

2 - Hildén, Terra, Geografiska Föreningens Tidskrift, XXVIII (1916), 139. 
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در موارد خصوصی  1.کنند شمن اداره می این جشنواره را نُه مردشمن و نُه زن. شود می
در این موارد . خوانند میرد شمن را فرا می اغلب هنگامی که کسی بیمار است یا کسی می

حاضران تنها شامل بستگان شخص درگذشته یا بیمار، و نیز چند تن از دوستان و 
که شاهد کار یک  Potaninکنند، اما پوتانین  اینان تنها تماشا می. همسایگان او هستند

گوید که شوهر او در آغاز و انجام مراسم کمی به  چنین مراسمی بوده، میشمن در  زن
 2.زنش کمک کرد

گذشته از . دهند دین را تشکیل می ور ترکان بی ها قشر پیشه توان گفت که شمن می
گویند، و آخوندها و بازرگانان میهمان، که  ي آنان نمی آهنگران، که چیز زیادي درباره

ترین رؤساي قبایل دیده  گاه در میان همراهان بزرگ و بی همگی خارجی هستند و گاه
ها  تمامی بر دوش شمن وبیش به ویژه حیات معنوي کم اي و به شوند، زندگانی حرفه می

ها در میان ترکان  ي زندگی این مردان و زنان، که دومی با این همه شیوه. است نهاده شده
ها بیشتراند، تفاوت چشمگیري با  ن یاقوتشوند، اما در میا ندرت یافت می ها به و تونغوس

دهند، بلکه در  آنان قشري اهل فن و جدا از بقیه در جامعه تشکیل نمی. باقی مردم ندارد
دهند، و مانند  برند، کارهاي عادي خود را ادامه می سر می ها به اي قبیله میان دیگر هم

گذارند تا  به حال خود میها را بیشتر  مردم شمن. کنند هایشان کار می دیگران با دست
شود که حالت غریبی در نگاه  ها در تنهایی سر کنند، و گفته می وقت خود را در استپ

اما گذشته از این  3.شود هایشان نیز به روشنی دیده می آنان هست که اغلب در عکس
شان  هاي ترك از باقی افراد جامعه گونه جزئیات ناچیز، هیچ ویژگی براي تمیز دادن شمن

 .وجود ندارد
طور کلی  هاي شمنیسم، نه تنها در میان ترکان، که به یکی از چشمگیرترین ویژگی

شاید از این دیدگاه است که تفاوت . در میان مردم آسیاي شمالی، نداشتن سازمان است
را از یک سو، و روحانیان جوامعی را که از لحاظ سیاسی  "گو غیب"میان شمن یا 

روحانیان مقام خود را از یک مرجع مرکزي . یدتر هستند، به روشنی بتوان د پیشرفته
برند، اما ترکان روحانیانی به این معنی نداشتند،  گیرند و گاه مقامشان را به ارث می می

هاي قربانی شاید بتوان نقشی روحانی به  ي آیین هر چند که نقش شمن را در اداره
احترام گذاشتن و  اش را به شمن با تکیه بر ادعاي وحی آسمانی جامعه. حساب آورد

است با تکیه بر توانایی متقاعد کردن خویشتن و  او توانسته. دارد شنوي از خود وا می حرف

                                                 
1 - Czaplicka, Aboriginal Siberia, p. 298. 
2 - Mikhailovsky, Journal of the Royal Anthropological Institute, XXIV (1894), 72. 
3 - See e.g. Donner, op. cit. Plate 30. 
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هاي روحانی، معنوي، و هنري، بر این  هاي برتر، از قبیل موهبت موهبت  دیگران در داشتن
پدر  ست، گرچه همواره نه از شود که مقام شمن موروثی گاه گفته می. ادعا اعتبار ببخشد

اما روشن نیست که این گفته در سخن از ترکان آیا معنایی جز این دارد که  1.به پسر
که این  شد، و این ي معینی دیده می گرایش به زندگانی درونگرایانه اغلب در خانواده

دیدند و از همان مراحل آغازین آنان را پرورش  هاي کودکی افراد می گرایش را در سال
یا یکی از : شد شمن شدن اغلب در دوران بلوغ و نوجوانی نازل می "وحی"اما . دادند می

شد، و یا در بحران بیماري این فراخوان  پیشینیان مرده در بیداري یا در رؤیا ظاهر می
اي نداریم از این که شمنی  هیچ نمونه. ماند شمن همواره شمن می. گرفت صورت می

 .آن عمل نکند فراخوانش را چندي ناشنیده بگیرد، یا هرگز به
در غیاب سازمان شمنی، شمن در عمل کردن به فراخوانش باید معیارها و 

نظر . دهد اش را از دست می هنجارهاي معینی را رعایت کند، وگرنه توجه و احترام قبیله
برد و در نبود اصول مکتوب او را وا  ي مردم پیوسته سطح معیارها را باالتر می و سلیقه

او باید همواره با ذهنی نیرومند و . زنگ باشد به هوشیار و گوش دارد که همواره می
اي انباشته آماده باشد تا بتواند به اقتضاي مناسبت، در متن اجراي مورد نظر  حافظه
چنان که از حدود نیاکانی پا فراتر ننهد؛ حاصل کارش هم از نظر  سرایی کند، آن بدیهه

. در هر اجرایی نوسرایی و نوپردازي کند طرح کلی براي تماشاگرانش آشنا باشد، و هم
پردازان  است که آثار شاعران ترك، چه حماسه خوانی و نبود متن باعث شده همین شفاهی

توان احتمال داد که رقابت  می. است ها، هرگز در شکلی قطعی متبلور نشده و چه شمن
در میان . ستا ها بوده نیز عامل دیگري براي باالتر رفتن سطح معیارهاي اجراي شمن

کنندگان  اي آزمون در میان شرکت اي الزم دارند، گونه قبایل تونغوس آنگاه که شمن تازه
در ادبیات نوین و باستانی، هر دو، نیز از بعضی انواع  2.کنند و طرفین مدعی برگزار می

 .است آزمون و مسابقه در موارد مشابه در میان دیگر مردمان اروپا و آسیا بارها سخن رفته
دیدیم که ادبیات شفاهی ترکی از این روش سخن  "دو شاهزاده"پیشتر در دستان 

هاي گوناگون در میان  اي معیار در سنجیدن سطح کار شمن همچنین از گونه. گوید می
شمن خیلی "و برخی را  "شمن کوچک"ها را  آنان برخی شمن: ترکان آگاهی داریم

براي ما . ردهاي روحانی و معنوي آنان استنامند و منظورشان اشاره به دستاو می "بزرگ

                                                 
 .Hildén, op. cit. p. 132همه همچنین نگاه کنید به  با این - 1

2 - Shirokogoroff, 'What is Shamanism', in The China Journal of Science and Arts. 
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توانند تا بهشت باال بروند، اما تنها  ها می ي شمن که گرچه همه 1اند نقل کرده
 .توانند تا بهشت شانزدهم باال بروند ها می ترین شمن شماري از بزرگ انگشت

ي چگونگی آموزش شمن و آماده شدن او براي  هاي موجود درباره متأسفانه نوشته
طور کلی چارچوب یا اصول  رود که به گمان می. یرش فراخوانش بسیار کم استپذ
هاي  است و شمن سنتی و نیاکانی بوده 2یا همان مراسم شمنی، kamlanie "کامالنیه"

آموختند، و بقیه را نیز در طول  هاي سالمند می بعدي مقداري از راه تماشاي دیگر شمن
ي  دوره. گرفتند تر فرا می هاي بزرگ نمایی شمناي تمرینی در دستیاري و با راه دوره

هاي دیگر "کلک"گویی، و  ، اندرونها شامل خوانندگی، رقص، نواختن دفتمرینی گوی
ها  ي خود شمن به گفته. هاي فنی ظاهري هستند ها همه فقط مهارت اما این. است

دیدیم که در  پیشتر 3.آموزگاران اصلی آنان ارواح و در مواردي ارواح نیاکانشان هستند
ها مردان جوانی، گاه  ها، شمن پیر را در برخی آیین ها، و بوریات بد، یاقوت میان ترکان له

ها،  در مراسم آغاز به کار یک شمن جوان در میان یاقوت. کردند تا نُه نفر، دستیاري می
شمن پیر به این مناسبت چند نفر را در کنار او جاي داد، که شاید بتوان آنان را 

هاي  و در همان حال خطاب به شمن جوان مقداري از آگاهی 4تیاران او به شمار آورد،دس
رود در کسوت تازه  اساطیري و از اوراد گفت، و نیز مقداري از این که از او انتظار می

یک شمن بوریات نیز نقل  "نصب"آیین مشابهی در مراسم  5.چگونه رفتار کند
جوان را با جزئیات چگونگی رفتارش، از جمله  در آن مراسم شمن پیر شمن 6.است شده

دوشیزه لیندگرن مطلب . ایش با دیگر اعضاي قبیله، راهنمایی کرد ي روابط حرفه درباره
که از آشنایان او بوده، در  Olgaنام اولگا  شمن تونغوسی به یک زن 7:کند جالبی نقل می

ارواح، کار خود را تمام و  است که پس از شنیدن فراخوان حال مستی براي او تعریف کرده
ي او که  که برخی دیگر از اعضاي قبیله است، حال آن کمال نزد یک شمن سالمند آموخته

البته در این . کنند هاي شمنی دارند، بی هیچ آموزشی کارهاي تقلیدي می ادعاي توانایی
ز آن اما دالیلی نشان ا. اي را نیز در نظر داشت برداشت اولگا باید حس حسادت حرفه

                                                 
1 - Radlov, Aus Sibirien II, 49 f. 

 ].مترجم فارسی[گویند  که در آلتاي به شمن می "کام"ست برساخته روي  کامالنیه اسم مصدر روسی - 2
3 - See Hildén, op. cit. P. 132. 

نگاه کنید به . آورد ها احتمال تفسیري دیگر را به میان می مقایسه با یک رسم قدیمی در میان بخشی - 4
Castagné, Magie et exorcisme, p. 15. 

5 - See Czaplicka, Aboriginal Siberia, pp. 184 f. 
6 - Ibid. pp. 185 ff. 
7 - Journal of the Central Asian Society, XXII (1935), 221 ff. 
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ها  دارند که مقدار معینی از آموزش ویژه، از شرایط ناگزیر شمن شدن در میان تونغوس
 .ي ترکان عمومیت دارد شود، و این به احتمالی در میان همه شمرده می

هاي  اند که دانش و توانایی خود را نه از راه کوشش ها ادعا کرده در اغلب موارد شمن
دانش آنان آموختنی نیست، . اند راه الهام کسب کرده هاي دیگر، که از خود، یا از شمن

این دانش . گیرد ها و شعور انسان را در بر می ي تجربه ي پهنه شده و همه "نازل"بلکه 
گذشته، رویدادهاي غیبی حال، آینده، و نیز موارد تاریخی و علمی را در چارچوب 

ي خبرهاي از عالم  همه ، و نیز علم بر تمامی حال نامرئی، و"دانش"معیارهاي محلی 
هاي شمن را از زبان  شاید بهتر باشد که تشریح وظایف و توانایی. گیرد غیب را در بر می

آفریدگار مقدر «: نقل کرده بخوانیم Castrénهایی که کاسترن  خود او و در یکی از داستان
 است که من سرگردان باشم، هم در اعماق زمین و هم روي آن، و در من چنان کرده

توانم دردمندان را آسایش و تسلی ببخشم، و از سوي دیگر  نیرویی به ودیعه نهاده که می
توانم ذهن  همچنین می. اند، غمگین کنم هایی را که بیش از حد شادمان توانم آن می

هاي  چنان که سرگرمی کسانی را که سخت مشغول چیزي هستند تغییر دهم آن
است و شمنی هستم که از  Kögel-Khan خان نام من کؤگل. لذتبخش را دوست بدارند

دانم، هم روي  گذرد می دانم و همه چیز را که در حال می آینده خبر دارم، گذشته را می
گفته است که ما باید از احوال مردممان  Kanna Kalasقاّنا قاالس . زمین و هم زیر زمین

مان آگاه باشیم، اما اگر حقیقت را نگفتید، سر از تنتان جدا  هاي سرزمین در دوردست
او شمنی . ي شمنی در بر کرد و عملیات شمنی را آغاز کرد آنگاه مرد پیر جامه» .کنیم می

 1.کرد و تمامی حقیقت ساده را بر آنان آشکار کرد
گویند با  ها که می هاي ترکی برآورد میزان درستی ادعاي شمن در متن با کند و کاو

نزي منبع  گویان پولی اما غیب. دهند، کار آسانی نیست تکیه بر الهام از گذشته خبر می
در سیبري کیفیت استادانه و . ي افراد هستند نامه هاي تاریخی و شجره ي دانسته عمده

سیقی، و تقلید صداهاي طبیعت، در ترکیب با ها در اجراي رقص، مو تماشایی هنر شمن
گویان  ي نقش غیب هاي خردورزانه ناشناختگی زبانشان براي اغلب تماشاگران غربی، جنبه

هاي شفاهی بومی که  ها و دستان اما با مطالعه در محتواي منظومه. برد را زیر سایه می
شود، اهمیت  ه میها نسبت داد چه به شمن شوند، یا آن ها ظاهر می ها در آن شمن
هاي  ها و دستان منظومه"تر در فصل  پیش. شود هاي خردورزانه آشکار می جنبه

هاي مربوط به بهشت و  ها و دستان از رادلوف نقل کردیم که او چگونه سروده "...باستانی

                                                 
1 - Castrén, Nordische Reisen und Forschungen IV, 256. 
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ها استخراج  طور عمده از تماشاي هنرنمایی شمن پیدایش جهان و مطالب فراطبیعی را به
ها هنگام نصب شمن جدید،  ها و بوریات مچنین دیدیم که در میان یاقوته. است کرده

 1ها شود که در میان بوریات گفته می. خوانند رهنمود کار و مطالب آموزنده برایش می
هاي منظوم نیز  ي داستان دانند، حافظان عمده قدر که همه گونه آواز می ها همان شمن

هایی مانند  و منظومه "دو شاهزاده"نند هاي غیر قهرمانی ترکی ما دستان. هستند
دهند  نشان می Kara Tygan Khan and Suksagal Khan "قاراتیغان خان و سوقساغال خان"

ي طبیعی، و  در علوم طبیعی یا فلسفه) و بومی(که شمن با تکیه بر برتري در دانش پایه 
آورد و حفظ  به دست میگزینی شاعرانه، اعتبار و نفوذ خود را  ي واژه با کاربرد ماهرانه

گیرد و  کاربرد لحن شاعرانه جاي بزرگی را در میان ابزار کار شمن یاقوتی می. کند می
واژه در گفتار روزمره، به  4000ي او در مقایسه با تنها  گویند که واژگان شاعرانه می

ي  ها در آغاز منظومه وار و اختیاري حکمت ي فهرست عرضه 2.رسد واژه می 12000
خواند، میزان اهمیت برخورداري از دانش  ي پلیدي آن را می شمن نماینده ي که زنجولو

دهد که این مردان و زنان، صرفنظر از برخی  شناسی را نشان می منظم جغرافیایی و مردم
 .شان برسند باشند تا بتوانند به مقام رهبري معنوي جامعه ها، باید داشته محدودیت
رسد تنها  نیز باید مورد بررسی قرار دهیم که به نظر میي دیگري از ادبیات را  گونه

ترکان آلتاي و . برند کار می اي، آن را به هاي حرفه ها، و در زندگی امروزي تنها شمن شمن
گویی دراماتیک  اي از ادبیات دراماتیک، یا به بیان بهتر تک ي ویژه جاهاي دیگر گونه

ها سخن  هاي ادبی دیگري را که از آن شکل این گونه از ادبیات مقدار محدودي از. دارند
هایی  گیرد، مانند سرودها و دعاها، نیایش، احکام و اصول، و دیگر شکل ایم در بر می گفته

گوییم، شمن  گویی دراماتیک که از آن سخن می اما در تک. ها مربوط است که به شمن
اي  به شکل رشته ها را با مهارت نمایشی چشمگیر و ویژگی هنري درخشانی ي این همه

 .آمیزد یافته در هم می سامان
کند؛ سفرهایی  ست و سفرهاي شمن را روایت می ها همواره دینی مضمون این نمایش

ها و  گاه به قلمرو ارلیک خان فرمانرواي جهان زیر زمین و جهان مردگان، و گاه به آسمان
شمن در  3.بهشت برین درپی بهشت، و حتی تا بارگاه اولگن، فرمانرواي هاي پی به طبقه

کند که بر پشت یک غاز یا یک اسب  طول اجراي نمایش و در نقل خود چنین وانمود می
این سفر اغلب . کنند کم در بخشی از سفر چند نفر او را همراهی می سوار است و دست

                                                 
1 - Sandschejew, Anthropos (1927), p. 306. 
2 - Stadling, Shamanismen i Norra Asien, p. 130. 

 .رجوع کنید "هاي غیر قهرمانی ها و دستان منظومه"ي ادعاي خداي خدایان بودن اولگن به فصل  درباره -3
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افتند، اما  شود، و در طول آن همراهان خسته و مانده از پا می طوالنی و دشوار وانمود می
او . رسند که سرانجام به مقصد می دهد، تا آن کند و دلگرمی می ن آنان را یاري میشم

توان برداشت  چنین می. که دگربار در جهان ماست گردد، شادمان از این سپس تنها باز می
سالمت  گویی نمایشی بر این نکته است که همراهان شمن باید به کرد که تأکید اصلی تک

 Hermesخود شمن در این سفر مانند هرمس مرشداالرواح  اما. به مقصد خود برسند

Psuchopompos اي نهانی را دارد نقش راهنما یا گماشته. 
ي  همه. شود هاي مذهبی به تمامی از آواز و بانگ و فریاد تشکیل می مفاد این نمایش

اي تقلیدي تغییر  گونه خواند که خود البته صدایش را به ها را تنها یک شمن می این
آوازها با کارهاي نمایشی و رقص . داد تا افراد گوناگون و حتی حیوانات را مجسم کند می

شدند، و دف بزرگ شمن به شکلی بسیار پرداخته و هماهنگ بر متن  فراوان همراهی می
کم بخشی از  ها بود، و دست کاري نمایش طوالنی و پر از ریزه. شد ها نواخته می ي این همه

ها را بر زبان  سرود، آن که شعرها را می ی بودند، و شمن همچنانسرای آوازها بدیهه
 .آورد، و در همان حال خواننده، بازیگر، و رقصنده نیز بود می

آور و  هاي مستی شمن براي حفظ نیروي خود مواد محرك معینی، مانند نوشیدنی
به حال خود در آغاز نمایش او مدتی طوالنی در سکوت کامل . برد کار می تنباکو، نیز به

کردند تا محیط مادي را از ذهن  شد و تماشاگران با سکوت خود او را یاري می گذاشته می
ها به هنگام اجراي مراسم  ي شمن همه. خود بیرون کند و بر جهان روحانی متمرکز شود

کردند که اغلب نمادي از یک پرنده بود، یا در برخی موارد نماد  اي بر تن می لباس ویژه
اي از  شد از نوع ویژه شکل لباس بسیار گوناگون بود، اما اغلب تشکیل می. واناتبرخی حی

. شدند چکمه، کاله، و باالپوشی که همگی با پر پرندگان یا چیزي شبیه به آن آراسته می
وبیش بدون استثنا طبل یا  شمن کم. ها نیز عمومیت داشت برخی ابزارهاي دیگر شمن

. ختن آن که نقشی بسیار مهم در اجراي نمایش او داشتدفی داشت و نیز چوبی براي نوا
هاي رنگارنگ بر گرداگرد لباس او دوخته  هاي کوچک آهنی یا دستمال اغلب آویزه

ي قربانی قبیله که شمن  مراسم ساالنه. خوردند بود که به هنگام رقص آزادانه تاب می شده
وبیش به یک  کرد که کم ب میکرد، تدارکات مفصل دیگري را ایجا ترکان آلتاي برگزار می

بخش اصلی نمایش شمن اغلب در شب و داخل . زد پردازي مدرن سر می صحنه
 .شد اما در مواردي نیز در تابستان در فضاي باز برگزار می. شد اجرا می) یورت(چادر  سیاه

، که در آلتاي به نمایش شمن "کامالنیه"هاي  ترین گزارش ترین و مهم یکی از مفصل
این گزارش را وربیتسکی . است ست که رادلوف نقل کرده اي شده د، شرح خالصهگوین می

منتشر کرده، و خود  Tomsk Journalي تومسک  در مجله 1870مبلغ مسیحیت در سال 
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این گزارش حاوي یک  1.است گردآوري شده 1840ست که در سال  حاوي مطالبی
اي ترکان آلتاي  قربانی قبیله ترین مراسم ست که خود بخشی از عظیم نمایش بزرگ دینی

شد که در کوهستان زرین،  این قربانی به پیشگاه باي اولگن تقدیم می. داد را تشکیل می
است و گروه  این آیین در شامگاه دو یا سه روز برگزار شده. در بهشت شانزدهم جاي دارد

ها  آلتاییست که  که نامی "کام"شامگاه نخست . اند بزرگی از تماشاگران حضور داشته
اي از درختان غان بر پا داشت، و سپس  اي در بیشه برند، یورت تازه کار می جاي شمن به به

درون یورت غان جوانی . سازند، پیرامون آن را پرچین کشید مانند آغلی که براي گله می
) taptyتاپتی (ي آن نُه شکاف   اند و در تنه هاي پایینی آن را چیده بر پاست که شاخه

خواهد از درخت باال رود، پایش را در  اند تا هنگامی که کام در طول مراسم می د کردهایجا
ي پیشکشی به درگاه اولگن  اسبی به رنگ روشن، آنچنان که شایسته. ها بگذارد آن شکاف

باشد برگزیدند، و نیز کام مردي را برگزید تا در طول مراسم قربانی نقش مهتر را بازي 
، یعنی "دارد کسی که سر را نگاه می"( "bash-tutkan kiskiقان کیسکی توت باش"او را . کند

ها باور دارند که روح او روح اسب را تا پیشگاه باي اولگن  نامیدند، و آلتایی می) سر اسب را
سراسر متن . گذشته از خود کام، او تنها بازیگر این نمایش غریب است. کند همراهی می
 .گویی، خود شمن سرود و خواند ید صدا و درونههاي تقل جز بخش نمایش را، به

شود، در کنار آتشی که نزدیک درخت غان در مرکز یورت  اکنون کام وارد یورت می
نام  یک ارواح را به او سپس یک. گیرد نشیند، و دفش را روي دود آتش می اند می افروخته

م این احضار سحرآمیز کال. کند رسند آنان را در دفش جمع می خواند، و از راه که می می
ها؛ و به محض حاضر شدن هر یک از  ست از ترانه اي است که رشته را رادلوف نقل کرده

 A kam ai "آ کام آي": دهد ارواح در دف، کام با صدایی فریبنده از جانب روح پاسخ می
شود و به جایی  پس از آن کام از یورت خارج می). جا هستم درود بر تواي کام، من این(
او بر پشت این . اند اند و در آن علف خشک تپانده رود که یک غاز با پارچه ساخته یم

                                                 
 19هاي  صفحه Aus Sibirienاي از متن وربیتسکی را در جلد دوم  ي آلمانی بخش عمده رادلوف ترجمه - 1

اي از روایت رادلوف را، شامل بیشتر آوازها، پروفسور میخائیلوفسکی  خالصه. است نقل کرده 51تا 
Mikhailovsky وپ ي انگلیسی متن اخیر را نیز واردر است، و ترجمه در مسکو منتشر کردهO. Wardrop  در

Journal of the Anthropological Institute, XXIV (1894) روایت . است بعد آورده به 74هاي  صفحه
 .است بعد منتشر کرده به 298هاي  صفح Aboriginal Siberiaاي را نیز چاپلیتسکا در  شده خالصه
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نشیند و مانند آن که در هوا پرواز کند، بازوانش را مانند بال پرندگان بر هم  مترسک می
 :خواند و حین پرواز چنین می 1زند، می

 پایین ِ بهشت سپید،
 باالي ابرهاي سپید،
 پایین ِ بهشت آبی،

 ابرهاي آبی، باالي
 .تا بهشت اوج بگیر، آه اي پرنده

 :دهد و در همان حال خود با تقلید صداي غاز پاسخ می
 Ungai gak gak, ungai gakاونغاي غاق غاق، اونغاي غاق، 
 Kaigai gak gak, kaigai gak. قایغاي غاق غاق، قایغاي غاق

گیرد که در سراسر  میوگوي جالبی میان غاز و سوارش صورت  و به این شکل گفت
 .کند ادا می "صداي غاز"را نیز با  "سخنان غاز"گوست، که  آن شمن تنها سخن

ست،  یا همان اسب قربانی puraهدف از این سواري، دنبال کردن و تسخیر روح پورا 
 ,Myjak, myjak "میژاق، میژاق، میژاق"گوید  کشان می که با شنیدن فراخوان شمن شیهه

myjakسرانجام هنگامی که پورا تسخیر . شود ه آن نیز از دهان شمن شنیده می، که البت
کشد، لگد  شود، شمن چون اسبی شیهه می شود و بر میخی به بند کشیده می می
شود، او را با سوزاندن سرو کوهی دود  که پورا آرام می کند تا آن پراند، و سرکشی می می
جا کام غازش را با این سخنان  در این .کنند دهند، و براي قربانی کردن آماده می می

 :کند مرخص می
 خوراك بردار، Sürö-Bergاز سورؤ برگ 

 از سپید دریاي شیر، نوشاك بردار،
 گر من، آه اي غاز مادر، تو اي نغمه

 ،Kurgai Khanي مادر، قورغاي خان  پرنده
 ،Engkai Khanي مادر، انقاي خان  پرنده

 تر به مردم بیا، نزدیک
 ارشادشان کن، Au, Au "آئو، آئو"با فریاد 
 .سوي خود بخوانشان به Jä, Jä "ژه، ژه"با فریاد 

                                                 
بر پشت عقاب را در پایان نمایش سانسکریت  Indraي سواري ایندرا  اختیار صحنه این صحنه بی - 1

 .آورد به یاد می Çakuntaláشکونتال 
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گردد تا اسب را قربانی کند، و بخش  پس از این شمن به شخصیت خود باز می
 1.رسد نخست مراسم به پایان می

شود، و در آن کام  ترین بخش مراسم در روز دوم پس از غروب آفتاب برگزار می مهم
کند که  کند، و وانمود می تنهایی یک نمایش دینی کامل، یا نوعی بالت اجرا می خود به

که آتش نیرومند  همچنان. رود براي هدایت پورا به پیشگاه باي اولگن، به زیارت او می
سراید و سپس با خواندن  می) مهتر(توتقان  کشد، کام دعایی خطاب به باش زبانه می

ح، از جانب میهمانان حاضر خوردنی و نوشیدنی به ارواح یا هایی خطاب به اروا سروده
اي فاخر از سوي میزبان این گردهمایی به  او همچنین جامه. کند تقدیم می "ارباب دف"

جالب است بدانیم که ایزد آتش به عنوان نماد قدرت . کند حضور اولگن پیشکش می
 .شود ند شمرده میا ي صاحب یورت که مراسم قربانی را بر پا داشته خانواده

 Kaira Kan،2بگیر، آه اي قایراقان 
 سر آتش، اي مادر سه

 ي چهارسر؛ اي مادر باکره
 .سر فرود آور Chok،3خوانم چوق  آنگاه که می
 .آن را بپذیر Mä،1خوانم مه  آنگاه که می

                                                 
هایی از این شعرهاي شمن آلتایی را  تکه "اش خانم و نویسنده آزاده"دکتر رضا براهنی در رمان خود  - 1

ي  مهبه شوخی برایشان نوشتم که نکند ایشان ترج 1997مه  15اي به تاریخ  من در نامه. اند نقل کرده
ایشان شوخی مرا جدي گرفتند و در شرحی . اند اند و شعرهاي شمن را از آن نقل کرده ي مرا یافته گمشده

تر همین خانم  نشان دادند که شعرها را از یک کتاب قدیمی 1997سپتامبر  23تاریخ  اي به مبسوط در نامه
ایشان در ضمن قصدشان . اند کردهخود ترجمه  The Growth of Literature "رشد ادبیات"نام  چادویک به

تواند براي پژوهندگان آثار ایشان  از نقل این شعرها را در رمانشان نیز توضیح دادند، که از آن رو که می
من بر اساس شناختم از زن، فمینیسم، و رمان، و [...] «: کنم جا نقل می ها را این سودمند باشد، آن تکه

وضوع اصلی کتابم که زن است، ساختاري سراسر پاتریارکال ها و در چارچوب م بازآفرینی آیین
که وقتی شما از طبقات ئولگن فراتر بروید ممکن  –سود تصوري که خودم از زن دارم  را به) پدرساالرانه(

ها  آوردم، از آن ها را گیر می اگر اصل ترکی آن. [...] ام داستان شمن را بازسازي کرده –است به زن برسید 
متن من یادآور آن متن است، ولی تنها یادآور آن . [...] متأسفانه گیر نیاوردم. کردم استفاده میدر کتابم 

. ام ي آن ساختار و ساختارزدایی از آن بر آن تحمیل کرده است، چرا که من ساختار دیگري را پس از ارائه
 ]مترجم فارسی[» .بینم، و زن را، و این با روح کتاب من سنخیت دارد خودم را در آن متن می

ي  ي همه شود که قایراقان آفریننده گفته می. "ها غیر قهرمانی ها و دستان منظومه"نگاه کنید به فصل  - 2
 .Hildén, op. cit. XXVIII (1916), 126نگاه کنید به . موجودات است

راسم قربانی، گویند و در م شده به خدایان می ست که به شراب هدیه در میان ترکان آلتاي چوق نامی - 3
 ..Radlov, Wörterbuch, s.vنگاه کنید به . خواند که از آن برایش بیاورند شمن می
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ایم  هاي منظوم دیده چه در داستان هاي کام با آن کار رفته در ترانه گزینی به واژه
 :خواند ي پیشکشی چنین می یکسان است، و براي نمونه در تعریف جامه

 ها را ندارد، هایی که هیچ اسبی توان بردن آن پیشکشی
 ها را ندارد، که هیچ مردي توان برداشتن آن

 .و غیره... چین،  هاي سه هایی با یقه جامه
را بر تن دهد، و اکنون براي نخستین بار لباس شمنیش  سپس کام دفش را دود می

هایی موزون دف  آنگاه با ضربه. ایستد هاي دود آرام نزدیک آتش می کند، و پشت پرده می
نوازد و همراه با خواندن نیایشی ویژه براي هر روح، از جمله نیایشی براي باي اولگن  را می

ت ها، او مرکیو نزدیک به پایان نیایش. خواند یک فرا می و بستگان او، ارواح متعددي را یک
Merkyut ها  زند و با کالم زیر حالتی پر معنی به پایان نیایش ي بهشت را صدا می یا پرنده

 :بخشد می
 به نزد من آي نغمه بر لب،

 بیا و بر چشم راستم جلوه کن،
 2.ي راست من فرود آي بر شانه

دهد، و سرانجام اوج کامالنیه او آغاز  کام عملیات آیینی گوناگون دیگري نیز انجام می
او به آرامی از . ست این عروج روندي تدریجی. شود که همانا عروج او به بهشت است می

کند که هر گام او  بازي وانمود می رود، و با شعرخوانی و حرکات الل باال می "تاپتی"
انداز،  درپی بهشت است، هرکدام با چشم هاي افقی و پی نشانگر رسیدن به یکی از طبقه

نمایی و  او براي راست. کند ي خود، که کام همه را تعریف می ژهخدمتکاران، و احساس وی
ي بعدي بهشت  اي به طبقه اش، هنگام گذشتن از طبقه تنوع بخشیدن به هنرنمایی
را که در  "ي سیاه پرنده"یا  kara-kushکام قاراقوش . دهد کارهاي گوناگونی صورت می

د و نوشیدن اسب را تقلید ده کند؛ به پورا آب می به چپق مهمان می 3خدمت دارد
فرستد تا با خرگوشی مسابقه دوندگی بدهد؛ از  کند؛ او همچنین پیشخدمتش را می می

جالب است . دهد پرسد و او براي کام از آینده خبر می بزرگ طالع می jajuchiژاژوچی 
در بهشت ششم او ماه را، و در . دهد بدانیم که داستان اخیر در بهشت پنجم رخ می

هایی از  هاي هشتم و نهم نیز کام صحنه در بهشت. نهد فتم خورشید را ارج میبهشت ه

                                                                                                           
 .؛ پیشین"بپذیر"، "بگیر"، "!بفرما"به ترکی یعنی  "مه"حرف نداي  - 1

2 - Cf. p. 103 above. 
یی  قوغوته "نیهاي غیر قهرما ها و دستان منظومه"آسایی که در فصل  ي غول مقایسه کنید با پرنده - 3

Kogutei کند را یاري می. 
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هرچه کام توانمندتر . خواند ها، و دعاها و غیره برایمان می ها، قصه ها، پیشگویی نیایش
یازده، دوازده، یا حتی : تواند پشت سر نهد بیشتر است هایی که می باشد، تعداد بهشت

سرانجام، هنگامی که به . واند تا بهشت شانزدهم هم برسدبیشتر، و در مواردي شاید بت
خواند، و با کاستن از صداي دفش و  مرز توانایی و دانشش رسید، باي اولگن را فرا می

پرسد که آیا قربانی  او از باي اولگن می. خواند تعظیمی متواضعانه، دعایی خطاب به او می
پرسد، و دستورهایی درباره قربانی  را می بینی وضع هوا و محصول پذیرد یا نه، پیش را می

ي باشکوه و پایانی به اوج خود  ي کام در این صحنه حالت خلسه و جذبه. گیرد می
نوازي را  توتقان دف و چوب دف رود، و در این حال باش رسد، او خسته از حال می می
ر یورت حاکم ماند، و سکوت ب حرکت می کام مدتی همچنان بی. کند آرامی از او دور می به

مالد، موهایش را مرتب  سپس کام گویی از خواب بیدار شود، چشمانش را می. شود می
چالند، و سپس گویی از سفري طوالنی  رود، عرق پیراهنش را می کند، کشاله می می

گونه کامالنیه به  بدین. کند سالمتی می نگرد و با حاضران چاق باشد، پیرامونش را می آمده
 1.رسد پایان می

دهد که سفر  هاي منظوم ترکان آباکان نشان می ي این گزارش با داستان مقایسه
هاي مورد بحث ما به جایگاه  مردان و زنان قهرمان به بهشت، بسیار شبیه سفرهاي شمن

و مردمان غیر ترك  3ها ترین شباهت را در میان یاقوت اما نزدیک 2.باي اولگن است
 4.توان یافت می Yurakها  و یوراك Ostyakسئی  نیهاي یئ شان مانند آستیاك همسایگی

هاي ترك دارد که گرچه کمبود جا اجازه  هایی به مراسم شمن مراسم اینان چنان شباهت
دهد که  ها بکنیم، اما همین نگاه گذرا نشان می اي کوتاه به آن دهد که بیش از اشاره نمی

 .کند آگاهی از این مراسم دانش ما را از مراسم ترکی تکمیل می
راستی به آسمان  اند که به هایی بوده هاي گذشته شمن گویند که در زمان ها می یاقوت
اند حیوان قربانی را شناور بر فراز ابرها  توانسته اند، و انبوه تماشاگران می کرده عروج می

                                                 
تر، درباره مراسم شمنی در میان ترکان آلتاي، و  تر، گرچه با جزئیات کم هاي تازه براي خواندن گزارش - 1

 .Hildén, op. cit. ppبد، که همسایگان نزدیک آنان هستند، بنگرید به  مراسم قربانی اسب در میان ترکان له

138 ff.. 
ي دیگري از چادویک رجوع کند در  تواند به نوشته ي بیشتر در این باره، خواننده می براي مطالعه - 2

Journal of the Royal Anthropological Institute, LXVI (1936), 291 ff.. 
3 - Sieroszewski, Revue de l'Histoire des Religions (1902), pp. 331 f. 

بنگرید به . هاي نمایشی وجود دارد هاي تونغوس نیز جاذبه راي مراسم شمنشود که در اج گفته می - 4
Lindgren, "Notes on the Reindeer Tungus of Manchuria" (unpublished), pp. 19 f. و نیز ،

Shirokogoroff, The Psychomental Complex of the Tungus, pp. 304 ff.. 
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گرفت و خود شمن نیز  هاي دف شمن نیز در پی او شتاب می ببینند، و در آن حال ضربه
به همین شکل افتخار باال رفتن تا بهشت  1.کرد رآمیزش او را دنبال میي سح با آن جامه

 2.شود بر پشت اسب به یک شمن بزرگ مغول دوران چنگیزخان نیز نسبت داده می
تواند تصوري از بخش  سئی به آسمان می هاي یئنی نگاهی به داستان سفر آستیاك

زیرا که در گزارش رادلوف این  هاي آلتایی به جایگاه باي اولگن بدهد، پایانی سفر شمن
گوید که با  شمن آستیاك در آوازش می. است بخش از مراسم آلتایی به اختصار نقل شده

و در راه، ستارگانی  3رود جا باال می اند تا آن استفاده از طنابی که از بهشت برایش آویخته
سپارد،  سمان راه میاو سوار بر یک قایق بادبانی در آ. زند را که سد راهش هستند کنار می

پس از آن، او . خیزد شود که از آن باد بر می و سرانجام با چنان سرعتی بر زمین نازل می
 4.دستیار او هستند "شیاطین بالدار"کند و در راه این سفر  به جهان زیرین سفر می

ها شمن هنگام اوج گرفتن در آسمان  ها و یوراك گویند که در میان آستیاك همچنین می
هاي سرخ  او در سرزمین گل. خواند بیند ترانه می هاي گوناگونی که می وصف سرزمین در

ست که پدربزرگش در گذشته دف او  کند، و این جایی هاي توندرا سیر می و در میان کاج
ست به اعتقاد ارثی بودن و انتقال موهبت  ي جالبی این خود اشاره. است را برایش ساخته

رود، و سرانجام  او در میان ابرهاي ارغوانی به خواب می. نسل بعديپیغامبري از نیاکان به 
سپس خدایان بهشتی را و خورشید را، ماه را،  5کند، از راه یک رود بر زمین نزول می

دارد و براي مردم عمر طوالنی  درختان را، و جانوران زمینی را، با همین ترتیب، پاس می
 6.کند و شادي و غیره آرزو می

                                                 
1 - See Czaplicka, Aboriginal Siberia, p. 238. 
2 - See Köprülüzade, Influence du chamanisme turco-mongol, p. 17. 

 .نزي به بهشت مقایسه کرد ي صعود قهرمانان پولی توان با وسیله این وسیله را می - 3
4 - Mikhailovsky, Journal of the Royal Anthropological Institute XXIV, 67. 

دهم، بر  ها ارجاع می دو مقاله از او که من پیوسته به آن. است دانشگاه مسکو بودهمیخائیلوفسکی استاد 
اند، و بسیار جالب و سودمنداند زیرا حاوي  ي اطالعاتی که از جهانگردان روس گرد آمده، نوشته شده پایه

 .آید اطالعاتی هستند که در جاهاي دیگر به آسانی به دست نمی
او . در بورنئوي شمالی مقایسه کرد Dyaksي دریاي دیاکس  ان زن غیبگوي کرانهتوان با داست این را می - 5

 .برد گروه ارواح همراهش را سوار بر قایقی و از راه رودي به جهان زیرین می
ها نیز در  ها در اتحاد شوروي سابق، شمن ي انواع دین ي استالینیسم با نمادهاي همه هاي مبارزه در سال - 6

مأموران دستگاه اطالعاتی بسیاري از آنان را اعدام کردند یا به شکلی وحشیانه از  در امان نماندند و
. هواپیماي در حال پرواز به بیرون پرتاب کردند تا به باورمندان آنان نشان دهند که شمن قدرت پرواز ندارد

جمله به این بنگرید از . در عمل زندگانی زیر زمینی داشتند 1980ي  ها از آن پس تا دهه بقایاي شمن
 ].مترجم فارسی[ shamanism-siberian-of-http://www.newdawnmagazine.com/articles/secrets: نشانی
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توانیم با گزارش مربوط به نصب شمن  ها به بهشت را می هاي سفر شمن شاین گزار
این . ها و مراسم بزرگ قربانی اسب در میان آنان مقایسه کنیم  تازه در میان بوریات

که بنا بر گزارش  جز آن شود، به مراسم با تشریفاتی بسیار شبیه مراسم آلتایی برگزار می
دمد و این کار  ، خود شمن نفس مرگ را در اسب نمیها از مراسم بوریات Curtinکورتین 

ها درختی بزرگ در مرکز یورت  در مراسم قربانی بوریات. کند را به دیگري واگذار می
رود و بر بلندترین  چادر بیرون می که انتهاي آن از سوراخ دود سیاه نشانند، چنان می

انتهاي . کمان هاي رنگین رنگي  بندند به نشانه هاي رنگین ابریشمین می ي آن رشته نقطه
بندند که اندکی دورتر قرار  ي درخت دیگري می ها را به بلندترین شاخه دیگر این رشته

روند و از  ها می ها به باالي این درخت برخی از شمن. شود نامیده می 1"ستون"دارد و 
نان هاي دور چ در گذشته": افزاید راوي ما می. دهند جا هدایایی به خدایان می آن

هاي ابریشمین بسته شده از  توانستند روي رشته هاي توانایی وجود داشتند که می شمن
زد تا درخت دیگر بیرون یورت راه  باالي درخت غان که از سوراخ دود یورت بیرون می

در مراسم مشابهی که هنگام  2".نامیدند می» کمان راه رفتن روي رنگین«بروند، و این را 
گویند که درخت بزرگ نشانده در میان یورت،  شود، به ما می ا مینصب شمن بوریات اجر

نوارهاي سرخ و . دهد به بهشت وارد شود ست از ایزد دربان که به شمن اجازه می نمادي
ست  هایی جلوه"شود، و این  هاي بیرون یورت بسته می آبی از انتهاي آن تا ردیفی از غان

ي  شمن از غانی که در میانه 3."جهان ارواح هاي شمن براي رسیدن به نمادین از گذرگاه
رود، و  هایی که بیرون یورت هستند باال می کم از یکی از آن اند، و نیز دست یورت نشانده

جهد بدین معنی که از یک  گاه در طول ردیف درختان از باالي یکی به باالي دیگري می
گوید که  ي آخرین درخت میکه در باال است، تا آن ي باالتر رفته ي بهشت به طبقه طبقه

به آسانی مشاهده . است ي بهشت که توان رسیدن به آن را دارد رسیده به آخرین طبقه
ها در آسمان دیده  هایی از این قبیل که در گذشته شمن شود که چگونه گفته می
 .اند ها سرچشمه گرفته شدند، از این نمادگرایی می

                                                 
آورد که  یاد می هاي باستان را به یا ستون مقدس ساکسون Irminsulسول  اختیار ایرمین این ستون بی - 1

اند  توصیف کرده universalis columna quasi sustinens omnia "ستون جهانی نگاهدار همه چیز"آن را 
)Translatio S. Alexandri, cap. 3. Mon. Germ. II, 676.( 

2 - Curtin, A Journey in Southern Siberia, p. 108. 
نزي مربوط به قهرمانانی از قبیل  هاي پولی ها و منظومه ه این گزارش از آیین سیبري، با دستانمقایس

 .جالب است Tawhakiتاوهاکی 
3 - See Czaplicka, Aboriginal Siberia, p. 188. 
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به حضور باي اولگن در بخشی از  هایی از سفر شمن آلتاي به گمان من نشانه
ي  این اثر در سده. نیز وجود دارد] قوتادغو بیلیگ[ي اویغوري قوداتقو بیلیک  منظومه

ي من مربوط به  بخش مورد اشاره. است یازدهم در ترکستان شرقی نوشته شده
براي شاهزاده ] اودگؤرموش[ Otkürmishکورمیش  نام اوت ست که شخصی به رؤیایی

کند که  کورمیش نقل می اوت. کند نقل می] دوغدو گون[ Kün-Tokty-Elikالیک  توقتی گون
ها تا باالي  او از این پله 1.چگونه در رؤیا نردبان بلندي با پنجاه پله پیشاروي خود دید

در باالي . نردبان رفت، که بنا بر روایتی که وامبري نقل کرده، مسیري با هفت منزل بود
متکار یا نگهبان به او آب داد تا بنوشد، و بادش زد تا خنک ي خد نردبان یک دوشیزه

هوش بود،  شود، جانی تازه گرفت، و توانست راهش را تا بهشت ادامه دهد، هرچند که بی
 ."شاید از جد و جهد بسیار"

رسد که این بخش جالب براي مترجم پر دردسر بوده، و چندین نکته  به نظر می
توان به یاد تصویر خیالی نردبان یعقوب  ست که می یطبیع. است همچنان مبهم مانده

ها  ترین شباهت رسد که نزدیک نظر می اما به 2.است افتاد که آن نیز در خواب دیده شده
توان یافت، و به گمان من  هاي آلتاي می به این بخش را در کارها و باورهاي شمن

 .متن اویغوري باشد تواند راهگشاي درك نکات مبهم ها می تر این ي دقیق مطالعه
بخش دوم نمایش دینی آلتاي سفر شمن به سرزمین مردگان یا همان قلمرو ارلیک 

که بخش دوم مراسم در میان ) در همین فصل(تر دیدیم  پیش. کند خان را حکایت می
 .شود درنگ پس از بازگشت از سفر بهشت اجرا می سئی گاه بی هاي یئنی آستیاك

ها را که از مبلغ مسیحی روسی، پدر  از این نمایش ي نقل یکی خالصه 3پوتانبن
در این روایت سفر . است دست آورده، در بایگانیش نگهداري کرده به Chivalkovچیوالکوف 

شود، و در این سفر او روح چند تن از مردگان را تا جهان  شمن ترکان آلتاي نقل می
این متن در دسترس من . کند زیرین، تا سرزمین ارلیک خان، ایزد تاریکی، بدرقه می

. آ. اي که م هاي خالصه ي نوشته توانم گزارشی از این اجرا بر پایه است و تنها می نبوده
یک از  متأسفانه هیچ. جا نقل کنم اند، در این منتشر کرده 1و میخائیلوفسکی 4چاپلیتسکا

                                                 
. ست که امروزه نیز در سیبري کاربرد همگانی دارد گمان از آن نوعی نردبانی که از آن سخن رفته بی - 1

طور متناوب از دو طرف آن بیرون  هایی که به است و پله این نردبان از تنها یک تیر میانی تشکیل شده
هایش را چیده باشند و تنها تکه  باشند و شاخه اند؛ مانند یک درخت کاج سوزنی که لختش کرده زده

 .رهاي تلگراف خودمانهاي تی باشند، چیزي شبیه به پله کوتاهی از انتهاي شاخه را بر تنه باقی گذاشته
 .12ي  ، آیه28سفر تکوین، باب  - 2

3 - Potanin, Sketches of North – Western Mongolia IV, 64 ff. 
4 - M. A. Czaplicka, Aboriginal Siberia, pp. 240 ff. 
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کار برده  ر واقع بهاند و تنها تعداد بسیار کمی از کلماتی را که شمن د ها را نقل نکرده ترانه
دهد این اجرایی بسیار پر کار  قدر هست که نشان می ها آن با این همه داده. اند نقل کرده

هاي منظوم  هایی از داستان ي نقل شده شباهت بسیاري به بخش بوده، و جرئیات زنده
 .ي سفرهاي فراطبیعی قهرمانان دارد ترکان آباکان درباره
شود، شرح  ش را که از همان محل اجرا آغاز میگویی خود، سفرهای شمن در تک

رسد با آن  سوي کوه آلتاي است، سپس به چین می سوي جنوب و آن راه او به. دهد می
. "تواند از فراز آن پرواز کند که هیچ زاغی نمی"گذرد  ریگزار زرد رنگ، و از استپ زرد می

او فریاد : ن باز یافتتوا هاي عملی اجراي استتیک شمن را در کالم خود او می جنبه
ي همراهان او را تشویق  ، هلهله"گذریم ها می اما ما به کمک آوازهایمان از آن"زند  می
که "اکنون استپی سپیدگون پیش رویشان است . کنند آوازي می کند و آنان با او هم می

ه ، و بار دیگر کام همراهانش را با آوازش ب"هیچ کالغ سیاهی بر فراز آن پرواز نکرده
چنان بلند در پیش است که کام با  پس از استپ کوهی آن. کند ي راه تشویق می ادامه

هاي  هاي کام کند که استخوان البته او فراموش نمی. زند نفس می رسیدن به قله نفس
در ": اند به قله برسند، به همراهانش نشان دهد بخت فراوانی را که نتوانسته نگون

ها پر از  ها با استخوان اسب اند؛ کوه هایی توده شده ا در ردیفه ها استخوان انسان کوهستان
هایی از این گونه ما جغرافیاي سنتی و ساختار عمومی  در تکه. "است هاي سپید شده لکه

هایی که شمن و همراهانش از آن سخن  مشکالت و سختی. بینیم ها را می سروده
ها و کوهستان آسیاي  افران بیاباني مس یاد مشکالت همه گویند، به ناگزیر ما را به می

، فلمینگ von le Coqکوك  تا فون له Fa-hienین  اندازد؛ از فا هی ي شرقی می میانه
Fleming و میالر ،Maillart.2 

رانند  پس از صعود به قله، گروه همراهان اسبانشان را به درون سوراخی بر زمین می
ي  جا باید پهنه در این. رساند یرین مینام دارد و آنان را به جهان ز "دهان زمین"که 

                                                                                                           
1 - Op. cit. XXIV, 72 f. 

مکان  ي بیابان تکله ي دربارهمیالد 400ین زائر بودایی چینی، در مطلبی که در حدود سال  فا هی - 2
Taklamakan نه "جا  افزاید که در آن است و می نوشته، این بیابان را پر از شیاطین خبیث توصیف کرده

یافتن راه ممکن نیست مگر از روي ... اي در گردش بر زمین اي در پرواز بر آسمان بود و نه چرنده پرنده
در  "Travels of Fa-hien"بنگرید به . ("دهد اه را نشان میي مردگان، که امتداد ر هاي پوسیده استخوان

Beal's Buddhist Reords of the Western World, London, 1884, I, XXIV ( سه سده دیرتر، دیگر زائر
 Hindu Kushهاي هندوکش  کند که که گذرگاه نیز نقل می Huien Tsiangین تسیانگ  چینی، هویی

 ,Beal, Buddhist Recordsبنگرید به . (ها را ندارد اي یاراي پرواز بر فراز قله چنان بلنداند که هیچ پرنده آن

etc. II, 285, f.  و همچنین بهLe Coq, Buried Treasures, pp. 154 ff.( 
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هاي  دریایی را بر فراز یک تار مو بپیمایند و شمن بار دیگر با نشان دادن استخوان
پس از . بخشد اند، به کار خود اعتبار می هاي بسیاري که به اعماق دریا سرنگون شده شمن

این بارگاه شباهت . دده سوي بارگاه ارلیک خان ادامه می گذشتن از دریا، کم راهش را به
زیادي به اقامتگاه راهبان بودایی دارد، با سگان بزرگ، دربانی که هیچ مخالفتی با گرفتن 

انگیزي تشریفات  ي نمایشی شگفت کام با غریزه. هدایا ندارد، و سرانجام خود خان بزرگ
همتایان خود فرمانروا نیز مانند . دهد باریابی به حضور این فرمانرواي مقتدر را شرح می

شود، اما در همان حال با شراب و  اش متکبر، مغرور و مستبد توصیف می زمینی مشرق
اي  پرده اي گویا از خداي مست، میان شمن با اجراي صحنه. شود آسانی نرم می هدایا به

هایی  شود که دعاي خیر بکند و حتی آگاهی خدا راضی می. گنجاند دار در کارش می خنده
گردد، راضی از این که از سرزمین  کام شادمان به خانه باز می. دهد میاز آینده به کام 

گردد، اما نه بر پشت اسبی که او را به  او به زمین باز می. سالمت جسته است مردگان به
او  1.گمان نمادي از روح مردگان است بود، که بر پشت غازي که بی جهان زیر زمین برده

زمان  کند، و هم که گویی پرواز می رود چنان راه می هاي پا پیرامون یورت روي نک پنجه
رسد، یکی از حاضران دف را از دست او  کامالنیه به پایان می. کند صداي غاز را تقلید می

از او احوال . مالد باشد، چشمانش را می گیرد، و کام گویی از خواب بیدار شده می
گرمی  آمیزي بود؛ به فر موفقیتس": دهد پرسند و از چند و چون سفرش، و او پاسخ می می

 ."از من پذیرایی کردند
بخش بزرگی از متن نمایش یک شمن یاقوت را که براي  Sieroszewskiسیروشفسکی 

هاي عام آن به  که جنبه 2است بود، ثبت کرده شفا دادن به بالین بیماري فراخوانده شده
همچنین شکی نیست . گزارش پیشین از سفر شمن آلتاي به جهان زیرین شباهت دارد

اند، همگی  هایی که شاهدان اروپایی به اختصار شرح داده که بسیاري از کامالنیه
پوتانین شاهد نمایش سفر یک .  اند کارتر بوده هایی شبیه هم یا در مواردي کم نمایش

 4شمن و نمایش یک زن 3است، به جهان زیرین بوده Enchuشمن جوان آلتایی به نام انچو 
است که در برخی جزئیات مهم شباهت زیادي به نمایش انچو داشته، اما من  را نیز دیده

رادلوف شاهد اجراي نمایشی از سفر شمن به جهان . توانم به آن بپردازم جا نمی در این
. است ي محل سکونت او بوده زیرین بوده، که خود بخشی از مراسم چهلم شخصی در خانه

کند که روح شخص مرده را به آخرین منزلش در قلمرو  نمود میدر گزارش رادلوف کام وا
                                                 
1 - See Journal of the Royal Anthropological Institute XXIV, 72 f. 
2 - Revue de l' Histoire des Religions (1902), pp. 331 f. 
3 - Mikhailovsky, op. cit. XXIV (1894), 71 f.; Czaplicka, Aboriginal Siberia, p. 240. 
4 - Mikhailovsky, op. cit. p. 72. 
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کند، و در این حال صداي مرده را، که این بار زنی بوده، با صداي زیر  ارلیک هدایت می
ي آن زن، که از پیش در قلمرو ارلیک  او همچنین با بستگان مرده. کند زنانه تقلید می

ي غریب، همراه با نورپردازي جادویی  گوید که صحنه رادلوف می. گوید هستند، سخن می
چنان تأثیر نیرومندي بر او داشته که مدتی طوالنی حرکات شمن  آتش، و رقص شمن آن

افزاید که  او می. است کرده و محیط پیرامون را تمام و کمال از یاد برده را با نگاه دنبال می
هایشان پایین  چپقي غریب غرق شدند، دستشان با  در این صحنه"ها نیز  حتی آلتایی

و سیروشفسکی نیز با  2استادلینگ، 1".آمد و نزدیک ربع ساعت سکوت کامل برقرار شد
سیروشفسکی توجه ما را . اند دیدن هنرنمایی شمن یاقوت به همان میزان متأثر شده

کند؛ به مهارت آنان در  هاي آنان جلب می اي ترین ویژه به امتیاز ادبی اجراهاي حرفه به
هاي گویاي صدایشان، که گاه ملتمسانه است و  یادهاي غریب و سکوت، ارتعاشتناوب فر

دقت با حالت  نوبت موزون است، و سپس ترسناك؛ غرش دف که به گاه تهدیدآمیز، به
گزینی شاعرانه و زبان تمثیلی،  ي واژه انگیز و ماهرانه لحظه هماهنگ است؛ کاربرد شگفت

 3.کند ن که ترجمه را غیر ممکن میهاي خش چرخش گویاي عبارت، و استعاره
هاي یاقوت که براي درمان بیماران به قلمرو  هاي بوریات نیز درست مانند شمن شمن
هاي  و در این مورد نیز یکی از بهترین گزارش. دهند روند، این سفر را انجام می ارلیک می

. اند ا خواندهست که او را براي شفا دادن به یک بیمار فر ي شمنی در دسترس ما درباره
وجو  گویند که جسم او را ترك کرده، جست شمن روح شخص بیمار را، که بستگانش می

ها، قعر دریاها، و با  هاي انبوه، استپ جنگل: کاود او همه جاي جهان را می. کند می
اگر روح بیمار در این جهان یافت نشود،  4.گرداند یافتنش، آن را به جسم بیمار باز می

را در جهان زیرین بجوید، سفري دور و دراز و دشوار به آنجا بکند و  شمن باید آن
دهد  در برخی موارد شمن به بیمار اطالع می. هایی گرانبها به ارلیک تقدیم کند پیشکش

طلبد، و سپس روح یکی از دوستان بیمار را  که ارلیک روح دیگري را در عوض روح او می
شود، و شمن نیز  این روح چکاوکی می. کشد هنگامی که او در خواب است، به بند می

کند و به  را شکار می] چکاوك[کند، روح  خود در این کامالنیه نقش یک باز را بازي می

                                                 
1 - Radlov, Aus Sibirien II, 53 f. 
2 - Stadling, Shamanismen i Norra Asien, p. 134. 
3 - Revue de l' Histoire des Religions (1902), p. 325. 

: ها مقایسه کنیم ي شمن تونغوس درباره) پیشین( Shirokogoroffي شیروکاگوروف  توانیم با گفته می - 4
ي زمین، جسمش را ترك  هاي دورافتاده براي جستن بهشت یا گوشه"تواند  گویند که روح این شمن می می

 ".اند روزي ایجاد کرده رود که ناخوشی و تیرهوجوي ارواحی ب کند و به جست
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این مراسم  1.کند دهد، و آنگاه ارلیک روح شخص بیمار را رها می ارلیک تحویل می
ها روح قهرمان را یک  آورد که در آن هاي ترکان آباکان را به یاد ما می بسیاري از منظومه

ي ارلیک  ، مردي پلید از جهان زیرین که در مقام فرستادهearth-hero "پهلوان –زمین "
 .کند کند، در گوشه و کنار جهان و در همه جا و همه چیز دنبال می خدمت می

جا شرح دادیم، هیچ افتی در روند  چنان که این سفر به جایگاه ارلیک و اولگن، آن
ها، قربانیان را به  در میان یاقوت. کند هاي آسیایی ایجاد نمی ش شمندراماتیک نمای

شود که این  کنند، و گفته می پیشگاه روح نگاهبان شکارچیان و نیز ماهیگیران تقدیم می
الخ  شود، و او هنگام اجراي نقش باریل کار با حرکات نمایشی شمن همراهی می

Baryllakhها همواره  است که یاقوت گزارش شده 2.ندک ، یا روح شکار، خنده و لودگی می
 3.کنند این روح را در حال خنده و عاشق خنده تصویر می

کنند که در خطوط اصلی به  هایی اجرا می هاي ترکان غربی نیز نمایش بخشی
کاستانیه اثر مهمی منتشر کرد که  1930در سال . ها شباهت دارند هاي شمن نمایش

توانیم  ها افزوده است، و به برکت کار او ما می ي بخشی رهمقدار زیادي بر دانش ما دربا
ي نزدیک موجود میان  رابطه 4آمد چه از آثار پژوهشگران پیش از او بر می تر از آن روشن

کاستانیه . هاي ترکان شرقی و مردمان سیبري شمالی را مشاهده کنیم جهان ذهنی شمن
جا  در این. سر برد نه و غربی بههیجده سال در میان مردمان ترك و مغول آسیاي میا

در  kobuzشان قوبوز  ها و ساز زهی ویژه روي نقش مهمی که شعر بخشی خواهیم به می
ي او، که  بخشی دف ندارد و بخش بیانی برنامه. هایشان دارد تأکید کنیم اجراي برنامه

د، سراپا شو تمامی به شکل منظوم خوانده می دهد، به بخش بزرگی از برنامه را تشکیل می
ي بخشی تنها، یا کم و  شود، و چنین پیداست که حالت شور و جذبه با قوبوز همراهی می

جالب است بدانیم که . آید نوازد به وجود می بیش تنها، از موسیقی همین سازي که او می
اي به  ي این افراد نقل کرده، هیچ اشاره هایی که کاستانیه از اجراي برنامه که در گزارش

آور وجود  هاي مستی آور مانند تنباکو یا دخانیات دیگر، یا از نوشیدنی مواد نشئه کاربرد
ست که تنها از مسلمانان  آور چیزي هاي مستی و البته به کار نبردن نوشیدنی. ندارد

                                                 
1 - So Potanin; see Mikhailovsky, op. cit. pp. 69 f. 

یف  که کوستانایی "بخشی"ي  توان با بخش مربوط به حالت جذبه می. 96میخائیلوفسکی، پیشین، ص  - 2
Koustanaiev آن را ثبت کرده و کاستانیه در Magie et exorcisme کرده، مقایسه کرد نقل 103، ص. 

3 - Mikhailovsky, loc. cit. 
هاي روسیه گرد  ها در طول زمان در کتابخانه ي پژوهش پیرامون بخشی مطالب بسیاري در زمینه - 4

در اثر کاستانیه به مطالب . اند ها همه از دسترس بسیاري از ما دور بوده است، اما متأسفانه این آمده
 .است در نشریات روسی و آسیایی منتشر شده، بارها رجوع داده شدهگرانبهایی که در این مورد 
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 1شود، پیداست که شور و جذبه به تمامی با ساز موسیقی ایجاد می. توان انتظار داشت می
و براي آموختن هنر نواختن بر  2جادویی در آن دمیده شده،شود نیرویی  که گفته می

 3.است تارهاي آن زمان طوالنی صرف شده و رنج بسیاري برده شده
شان  ها، جالب است بدانیم که برخی هاي نمایش بخشی کاري پیش از توصیف ریزه

 mussete،5است و دیگري موزت  4سازشان را که یکی قوبوز jinnsگویند که خود اجنه  می
ارج و منزلتی که این پیغامبران بر . کنند با پوششی از مخمل لطیف، با خود حمل می

اي شایسته در داستان یک بخشی نامدار باستانی بیان  نهند به گونه موسیقی می
بوده است و او را نخستین بخشی ] قورقود[ Khorkouthنام آن بخشی خورقوت . است شده

گو، و  گویند که او همزمان جادوگر، غیب می. دانند ها می ي بخشی و سرسلسله
او . است دان بوده و هنر آواز خواندن و قوبوز نواختن را به مردم خود آموخته موسیقی
آنگاه که او دانست که . است هاي حماسی نیز بوده ي معینی از منظومه ي گونه آفریننده

، و سپس بخشی مرگش نزدیک است، پیش از هر کاري یک قوبوز تازه براي خود ساخت
هاي قرآن کرد، و بخشی دیگر را به خواندن  ها و سوره از وقتش را صرف حفظ کردن آیه

پس از مرگ او، قوبوزش را در کنار او در گورش نهادند، و . ها به همراهی قوبوز گذراند آن
هاي  ها در روزهاي جمعه با یاد صاحب و استادش نغمه اند که این ساز سال حکایت کرده

 6.نواخت ی میغمگین
هاي  هایی که کاستانیه از نمایش ترین گزارش از دیدگاه ادبیات شفاهی، جالب

کاستانیه تعدادي از دعاها و . ها ثبت کرده، از مراسم شفا دادن به بیماران است بخشی
ي فرانسوي  خواند، همراه با ترجمه هایی را که بخشی در چنین مراسمی به آواز می ترانه

هاي بومی که او  اي از آوازهاي قازاخ ها، و نیز رشته این گزارش 7است، دهها منتشر کر آن
هاي عمومی  دهد که هم ویژگی ثبت کرده و در حاشیه نقل کرده، این امکان را به ما می

                                                 
که در آن ایجاد شور به دف  Shirokogoroff, The China Journal of Science and Artsمقایسه کنید با  - 1

 .شود ها نسبت داده می شمن تونغوس
2 - Castagné, op. cit. p. 67. 
3 - Ibid. p. 68. 
4 - Ibid. p. 83. 

. انبان است نوعی نی] مترجم فارسی -اي  ي پارچه به زبان فرانسوي یعنی کیسه[موزت . 88پیشین، ص  - 5
به توضیح [شود  نیز نسبت داده می Jelbägänدر ادبیات شفاهی ترکی، مهارت در موسیقی به ژلبگن 

 ,Radlov, Proben Iنگاه کنید به ]. مترجم فارسی –نگاه کنید  28صفحه  2موغوس در پانویس شماره  ژل

298, ll. 103 ff.. 
6 - Casagné, op. cit. p. 67 
7 - Ibid. pp. 70 ff. 
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هاي ترکان آلتاي  ها را با نمایش هاي مستقیم آن ها و ارتباط ها و هم شباهت این نمایش
 .مشاهده کنیم

شوند و سپس بخشی  مراسم قربانی کردن یک حیوان آغاز می ها با این نمایش
اي بسیار  دارد و ترانه یا در مواردي دایره زنگی بر می ،مرایش راوزش را، یا گاه دوقوب

شود، با  اي به قرآن آغاز می رود با اشاره ترانه همچنان که انتظار می 1.دهد غمگین سر می
یابد، و  ها به درگاه آفریدگار، حضرت آدم و پیامبران ِ پس از او ادامه می اي از نیایش رشته

در همین بخش آخر . رسد می jinnsو اجنه  Saitanسرانجام به کمک خواستن از شیطان 
اي که  شود، زیرا که بیشتر اجنه ها آشکار می و شمن ها است که ارتباط نزدیک بخشی

تر به عنوان حاضران قلمرو ارلیک  شود، همان ارواحی هستند که پیش نامشان ذکر می
جا بار  در این. ایم ها آشنا شده خان، و به عنوان ارواح دشمن با مردان و زنان قهرمان، با آن

یا ساري قوس  "ي زرد رنگ دوشیزه" ،Kara Kusي سیاه بزرگ قارا قوس  دیگر از پرنده
Sary Kusرود که در جلد اسب، جمازه، مار، و حتی ببر  ، و تعدادي ارواح دیگر سخن می

تر نیز  اند، همچنان که پیش اند یا در برخی موارد بر پشت این جانوران سوار شده رفته
سوار است موغوس  ي جولوي بر پشت ژل در منظومه Kara Chachایم که قارا چاچ  دیده

گاه  خوانی بخشی را گاه و بی تک). هاي غیر قهرمانی را بنگرید ها و دستان فصل منظومه(
ي بخشی براي تأکید بر  کند و آنان با اشاره غریو تماشاگران یا دستیاران بخشی قطع می

 .دارند فراخوان ارواح گوناگون بانگ بر می
در فراخواندن و گرد آوردن  روشن است که به هنگام نیایش بخشی، عامل مؤثري که

 :زند او فریاد می. کند، موسیقی اوست ارواح به او کمک می
 ...زدم چنین صدا می ها را من این جن

 است، اما با صداي من چه رفته
 که نیروي همراهی با قوبوزم را ندارد؟

 قوبوزم را، از چوب صنوبر،
 خوابانم، چون مار آبی بر آرنجم می

 قوبوزم شکسته نیست،
 .روز من آرام و قرار ندارد روح تیره

گوید که چگونه در پانزده سالگی جن در وجود او  دهد و می او آوازش را ادامه می
اي میانی و  حلول کرد و چگونه در بیست سالگی با او رفیق شد، و این فاصله گویا مرحله

                                                 
 .منبع پیشین را ببینید. شعر و نوت موسیقی این ترانه را کاستانیه نقل کرده است - 1
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دهد  توضیح میاو همچنین این نکته را براي ما . ست الزم براي تمرین و آموزش بخشی
براي بخشی شدن او به خواست خود او نبوده، و او میلی به آن  "فراخوان"که 

در پیوستگی کامل با هنر خوانندگی و نوازندگی او  "فراخوان"همچنین . است نداشته
 .است بوده

 کار شوم؛ برایم تصمیم گرفت، بر خالف میلم، که دست به) یعنی جن(او 
 ).یعنی قوبوز را ساخت(میخ کوبید روح  و او بر چوب خشک و بی

شمن بازیگر  خوانی زن یاد تک ي بخشی بار دیگر ما را به نامه این جزئیات از زیست
ویژه از این نظر جالب است که درست پیش از اوج  اندازد و به نقش پلید، قارا چاچ می

یان کنند، ب گوید اجنه وجود او را تسخیر می شوریدگی او و پیش از هنگامی که می
 .شوند می

ها دست  کند که به آن جا بخشی نمایش شرایط فراطبیعی را آغاز می در این
هاي افروخته  رود، شمع اند راه می او روي ابزارهایی که از شدت گرما سرخ شده. است یافته

برد، و خود یا بیمار را بی هیچ احساس ظاهري یا رنج بردن از درد، با  در دهانش فرو می
 "پرهیزگاري"این کار براي سنجیدن میزان . اي سنگین دیگر می زندچماق یا چیزه

باشد،  هر قدر بخشی هنرهاي فراطبیعی کمتري براي ارائه داشته: گیرد شمنی صورت می
بخشی بار دیگر  1.کند به همان نسبت، براي جبران آن کمبود، درد بیشتري را تحمل می

خواند که اغلب به شکل  پلید را فرا می ي دارد و گروه دیگري از اجنه قوبوزش را بر می
لرزاند و براي تماشاگران وانمود  حیوانات هستند، و سپس دستانش را در همه سو می

کند، در هم  لرزاند یا به آن اشاره می کند که هر چیزي که دستش را به سوي آن می می
رساند،  به میبخشی خود را به حالتی شبه جنون از شور و جذ. شود شکند یا نابود می می

حرکات و صداي حیوانات و پرندگان  "با دقتی چشمگیر"دود، و  بر گرد چادر می
اند،  اند و به مجلس آمده گوناگونی را که تجسم ظاهري ارواحی هستند که احضار شده

تدریج  موسیقی و آواز به. نوازد دارد و بار دیگر می او سپس قوبوزش را بر می. کند تقلید می
کند و هنگامی که  دهان او کف می. گیرد ند و حرکات بخشی نیز سرعت میشو تندتر می

                                                 
ي شمن تونغوس مقایسه  ي جالب شیروکاگوروف درباره توانیم با گفته می. 94کاستانیه، پیشین، ص  - 1

تا ) رسد که گاه تا چهل کیلو می(با وجود سن باال و سنگینی بسیار زیاد لباسشان ... توانند آنان می«: کنیم
ها و صورتشان را طوري ببرند که بهبود آن زمان بسیار  توانند دست بلندي یک تا یک مترو نیم بجهند؛ می

که روز بعد اثر  نند بی آنها و صورتشان را بسوزا توانند دست کشد؛ همچنین می کوتاهی طول می
گذارند، به شرط  ها اثر ماندگاري بر جا نمی کدام از این آزمون هیچ... باشد چشمگیري از آن بر جاي مانده

 ).همان منبع(» .که به هنگام شور و جذبه صورت گیرند آن
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اش  که اثري از بریدگی بر آن دیده شود، چهره برد، بی آن اش فرو می کاردي را در گونه
یک آواز پایانی که در طول آن ارواح احضار شده به . گیرد حالتی وحشیانه به خود می

 .رساند انگیز را به انجام می ي هیجان د، این صحنهشون هاي خود بازپس فرستاده می جایگاه
ي استعداد تقلید، و هم در  ي بخشی، هم در زمینه کاستانیه بر تکنیک استادانه

ترین  اما پیداست که خود بخشی قوبوزش را مهم. کند ي مهارت موسیقی تأکید می زمینه
 .داند ابزارش می

 ي اسپیره از ساقه
 وبوز من؛ق] آرشه[ي  ساخته شده کمانه

 1"مایا جل"پوست نازك 
 .اي کوچک آراسته قوبوز مرا، چون آیینه

 از یال اسبی نژاده
 2.قوبوز من] آرشه[ي  بافته شده کمانه

شود که شمن و بخشی نقش رهبري دینی و پیغامبري را در وجود خود  مشاهده می
شود که در  ه میها حین اجراي یک کار هنري ارائ ي آن وحی پیغامبرانه. آمیزند در هم می

شوند، و این در واقع  هاي تقلیدي با هم ترکیب می آن موسیقی، شاعري، رقص، و نمایش
شمن یا بخشی، هر یک در . ي هنرها و چیزي شبیه نمایش بالت ست از همه اي آمیزه

ترین کار  وبیش تنها بازیگر این بالت است، که پر زحمت نقش خود، تنها بازیگر، یا کم
هاي ذهنی و هنري او وارد  ي توانایی زمان بر همه ترین فشار را هم است، و سنگین

نمایش او طرح اصلی، مجراي فکري، و سبک هنري سنتی دارد، اما با این حال . کند می
سرا نه تنها کالم جاري  روشن است که شاعر حماسه. شود سرایی اجرا می به شکل بدیهه
کند، و  ایتش را نیز در همان لحظه پیدا میسراید، که تا حدودي شکل رو را به بدیهه می

بنابراین شمن در چارچوبی که خداشناسی سنتی برایش تعیین کرده، آوازهاي 
چه از  هاي گوناگون لحظه و بر پایه تجربه شخصی، یا از آن دراماتیکش را بسته به موضوع

هاي  مهگزینی منظو گزینی او همان واژه واژه. سراید دیگران آموخته، به بدیهه می
ها، و بخش بزرگی از صور خیال او را از  ها، ترکیب مصراع ها، توصیف عبارت. ست قهرمانی

اما روند واقعی سرایش شعرها در طول خواندنشان صورت . شناسیم هاي منظوم می قصه

                                                 
با این حال . ستمایا نوعی شتر یا جمازه ا رسد که منظور از جل نظر می بنا بر یادداشت کاستانیه به - 1

موغوس یکی دانسته شده؛  مایا با ژل که در آن جل» هاي غیر قهرمانی ها و دستان منظومه«بنگرید به فصل 
 .دانند مایا را شتر ماده می جا ژل که در آن» هاي حماسی قصه«و نیز به فصل 

2 - Castagné, op. cit. p. 92. 
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توان دریافت چرا پس از پایان نمایش شمن کلماتی را  از این رو به سادگی می 1.گیرد می
 .آورد که بر زبان آورده به یاد نمی

ي کنش و سخن گفتن پیغامبر به عنوان داوطلب نمایندگی وحی آسمانی از  گستره
اي دارد،  این پرسش ابعاد بسیار گسترده. ست که چندان بر ما روشن نیست مسائل مهمی

اما حتی از . گذارد، و در نهایت امري روانشناسانه است خش بزرگی از جهان اثر میبر ب
هاي معین و در جوامع معین شخص پیغامبر در  توان دید که در زمان هاي ادبی می نشانه

هاي مادي پیرامونش،  کلی، بیرون از واقعیت یک شرایط فکري و ذهنی تا حدودي، یا به
ست که در  این حالتی. "سراید می"اي را  ن نمایش پیوستهگوید یا شاید مت چیزهایی می

هاي کهن اروپایی نیز از  نزي و افریقا وجود دارد، و نیز نوشته برخی جوامع پولی
هاي قوي این گونه خلسه و  در سیبري شمالی نشانه. گویند هاي مشابه سخن می پدیده

مان در میان ترکان نیز این گ بی 2.شود دور شدن پیغامبر از واقعیت پیرامون مشاهده می
] شالق[ knoutاند که حتی قنوت  که نوشته 3گوید رادلوف به ما می. شود پدیده دیده می

 4.نیز نتوانسته است شمن ترك را از حالت خلسه در آورد Cossackقزاق 
هاي بزرگ عمومی، و به گمانم تا حدود زیادي در  کم در نمایش از سوي دیگر، دست

طور کلی، خود روند فرو رفتن در حالت خلسه به جزئی از مراسم  ن بههاي ترکا نمایش
ي بحث  دشوار بتوان این را به اثبات رساند و جاي محدود ما اجازه. است تبدیل شده

اما من . ویژه آن که این موضوع ارتباط مستقیم با ادبیات ندارد دهد، به پیرامون آن را نمی
سخت است باور کنیم که شمن بتواند  5.ام نوشته در جایی دیگر بحث مفصلی پیرامون آن
ویژه در مراسم بزرگ  العاده زیاد، به هاي فوق کاري نمایشش را با آن همه پرکاري و ریزه

                                                 
هاي بوریات بوده و در جوانی به عنوان  وفی از شمنکه خود از دودمان معر Sandschejevیف  سانجه - 1

ها  گوید که این موضوع در نشریات بوریاتی مطرح شده که از وجود شمن اي آموزش دیده، می شمن حرفه
بنگرید به . در تئاتردولتی استفاده کنند "پردازي شناسی و نیروي بدیهه به دلیل استعدادهاي زیبایی"

Antropos (1927), p. 576. 
2 - See Czaplicka, Aboriginal Siberia, passim. 
3 - Aus Sibirien II, 57. 

 209ص (است  نقل کرده The Veddasاز وداهاي هندي  Seligmansي مشابهی را سلیگمانز  نمونه - 4
برد، دارد مراسم  سر می وبیش کامل به ي کم گمان در حالت خلسه که در آن یک روحانی که بی) بعد به

رسد که  با این حال، اگر متن را درست فهمیده باشیم، به نظر نمی. کند نمایشی بسیار پرکاري را اجرا می
مشاهده . خواند سراید و می ارد، همان هنگام میهایش را در حالتی که د ي نیایش کالم پرداخته "شمن"

سراید، انطباق آن بر موضوع اهمیت  خود سخنی در حین نمایش می "شمن"شود که در مواردي که  می
 .درجه دوم دارد

5 - Journal of the Royal Anthropological Institute LXVI (1936), 101. 
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ها و زوایاي  ها و گوشه ي توانایی اي، در حالتی جز حضور ذهن کامل و کاربرد همه قبیله
ي سنتی  با آن که شیوه. کند اند، اجرا ذهنی که تا نهایت درجه به فعالیت در آمده

رسیدن به شور و جذبه هنوز بر روند الهام گرفتن شمن آلتایی غلبه دارد، اما به نظر 
رسد که اجراي نمایش او در عمل تا حدود زیادي از پیش اندیشیده و آگاهانه  می

 1.است ریزي شده برنامه
بررسی کردیم، و هاي ادبی ترکان که پیشتر  هاي موجود در سنت بسیاري از مضمون

هاي آنان وجود  ها که در باورهاي دینی و عملیات شمن بسیاري از عناصر مربوط به آن
هاي ادبی  دارد، و این آخري را به اختصار در همین فصل به بحث گذاشتیم، در سنت

رد برخی از این باورها و مضامین . شود دیگر مردمان آسیاي مرکزي نیز فراوان یافت می
هاي بسیار بیشتري را نیز  میان اویغورهاي باستان نشان دادیم و هنوز نشانه را پیشتر در

توانیم یک مورد مشابه مهم را نشان دهیم که هم از لحاظ  با این حال می. توان یافت می
هاي دینی مردمان ترك و دیگر همسایگان آنان  شکل و هم از لحاظ محتوا شبیه به بینش

گزر [سار  یا گه Kesarسار  نام که ي مربوط به شخصی بهها ها و دستان است و در روایت
ها امروز نیز به هر دو شکل شفاهی و  این قصه. شود یافت می Lingشاه لینگ  Gesar] خان

هاي  ها، در روایت این رشته داستان 2.کتبی در سراسر مغولستان، تبت، و الداخ رواج دارند

                                                 
او تماشاگر . است قل کنم که دوشیزه لیندگرن مشاهده کردهدر این باره باید نکات بسیار جالبی را ن - 1

ها در طول  شمن یکی از این زن. است هاي تونغوس و مغول بوده شمن ها و زن چندین نمایش مردشمن
هاي  ها و زنگوله ها آیینه رقصش لباسی بر تن داشت که بیست کیلو فلز بر آن دوخته بودند و اغلب این

اند  ي تنگ میان آتش و تماشاگران که گرداگرد در کنار دیوار کلبه چمباتمه زدهرقص در فضا. برنزي بودند
شمن در  هاي فلزي لباس زن با آن که آویزه. است "وحشیانه"شمن غریب و  حرکات زن. گیرد صورت می

دهد که  گذرند، اما لیندگرن اطمینان می متري صورت تماشاگران می طول این رقص تند از چند سانتی
توان باور کرد که  سختی می به. ها آسیب دیده باشد است که کسی از برخورد آن حتی یک بار، ندیدههرگز، 

چنین مهارتی جز با تمرین بسیار در حالت هوشیاري کامل به دست آمده باشد، یا سازوکار مکانیکی 
. ت تنظیم کنددق چنین به باشد که بتواند در حالت خلسه حرکاتش را این مجازي در مغز او وجود داشته

ي غش عصبی پیش  تواند تا مرحله نمی"شیروکاگوروف اصرار دارد که شمن تونغوس در طول اجراي برنامه 
؛ و کاستانیه نیز )The China Journal of Science and Arts(و نیز او باید شخصی سالم باشد  "برود
ی که با چشمان بسته به هر بخشی قازاخ در طول حالت خلسه و در حال) 99پیشین، ص (گوید که  می

 .تواند روي هر چیزي که الزم است، دست بگذارد رقصد، با این حال می چرخد و می سویی می
 ,Daviv Neel and Yongdenاند در کتاب  ها آن گونه که در تبت رایج یک گزارش کلی از این رشته قصه - 2

The Superhuman Life of Gesar of Ling هاي گوناگون داستان و  جزئیات شکلبراي . شود یافت می
هاي  ها و دستان منظومه"مراجعه کند که در فصل  Franckeتواند به آثار فرانک  ها خواننده می گسترش آن

 .پردازیم جا در ادامه نیز به آن می به آن اشاره کردیم و این  "قهرمانی
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اند و براي ما ممکن  هاي بودایی بوده ها و مضمون شان، سخت زیر تأثیر اندیشه کنونی
اما . اند ها اصالت نخستین خود را حفظ کرده نیست که بتوانیم بگوییم چه مقدار از کل آن

اند، بی هیچ  هایی که بیش از همه رایج سار در روایت خطوط اصلی داستان زندگی که
ند بولوت قهرمان بینیم مان از این رو بسیار جالب است که می. شکی شکل قهرمانی دارند

، به جهان "آن دنیا"هاي کودکی و براي آموزش آغاز کار به  سار نیز در سال قیرغیزي، که
ست در میان  جا نیز راه ورود به جهان زیرین سوراخ یا غاري رود و این زیرین می

 نه نام مانه به(ست  او را نیز، مانند بولوت، روح نگهبانش، که زنی. ي یک کوه هاي قله صخره
Manene  چاچ  ست، مانند قارا کند که سوار بر حیوانی همراهی می) "مادربزرگ"به معنی

و نیز این ). آمد "هاي غیر قهرمانی ها و دستان منظومه"چه در فصل  مقایسه کنید با آن(
شود و در نبرد با سپاهی از  سار ظاهر می روح نگهبان مانند قاراچاچ در جهان زیرین بر که

ها باز  سار نیز پیروزمندانه به جهان انسان مانند بولوت، که. کند یاري میدشمنان او را 
هاي آباکان، با خود اکسیر جاودانگی و آب  گردد و مانند بسیاري از قهرمانان منظومه می

اي به بهشت  هاي آلتایی سوار بر پشت پرنده او نیز مانند شمن. آورد حیات به ارمغان می
هاي دیگري را نیز  ویژگی. انش گیاهان شفابخش فراهم کندکند تا براي مردم صعود می

خواهم روي ویژگی اتوبیوگرافیک این داستان تکیه کنم که  توان بر شمرد اما من می می
هاي کهن  ست، اما در منظومه هاي روسی نی لی هاي منظوم ترکی و بی ویژگی داستان

رسد  نظر می همچنین به. نداردهاي قهرمانی یونانی به طور کلی وجود  توتونیک و منظومه
ست که  خوانند که بسیار شبیه مواردي سار را در مواردي می هاي منظوم که که داستان

هاي منظوم خود  هاي شرق آسیاي مرکزي نیز داستان ها و استپ مردمان ترك کوهستان
سار در بخش بزرگی از شرق  البته محبوبیت گسترده و رواج داستان که. خوانند را می

. سیاي مرکزي حکایت از آن دارد که این داستان تاریخی طوالنی پشت سر خود داردآ
کنند که قهرمان داستان از سرزمین آنان برخاسته  ها ادعا می هم مغوالن و هم تبتی

گویند، به  سار می ي که هایی که امروز درباره است، و منصفانه باید فرض کرد که داستان
 .شده است اویغوري در ترکستان شرقی نقل میگمانی، پیش از نابودي تمدن 

هاي آشکاري  ها وابستگی هاي مراسم شمن توان تأکید کرد که برخی از ویژگی نیز می
هاي آسیاي مرکزي و جنوبی  هاي دارند که امروزه در میان تمدن ها و سنت با آیین

ونغوس، و هاي ترك، یاقوت، ت توان گفت که عملیات هوایی شمن ویژه می به. اند رایج
هاي هنر نمایشی مشرق زمین نیستند که راك  گمان مستقل از برخی شکل بوریات بی

Rock کره"ي  ي بزرگ ساالنه هاي عروسکی جشنواره در نمایش" Butter Festival  در خانقاه
در این . است در مرز شرقی تبت تماشا کرده Kansuسو  در استان قان Choniالماهاي چونی 



 ۱۱۱ | ... ھای شفاھی آسیای میانه حماسه                                              ، شمن۱۰فصل 

گرایانه  هاي خود را در نمایشی واقع اي از بهشت ودایی هر یک ناحیهنمایش خدایان ب
هایی که در طول و عرض باالي یک  ي نمایش به کمک مفتول کردند و همه معرفی می

هایی با شباهت بیشتر را نیز در  حتی نمونه 1.شد بودند اجرا می حیاط کشیده شده
در  Potala Palaceکاخ پوتاال  جوار هاي مهم نواحی هم هاي سال نو و دیگر جشن جشن
که در آن مردي به سرعت  "ارواح پرنده"یابیم، براي نمونه مانند مراسم  می Lhasaلهاسا 

 stupaیک ستوپا  لغزد و تا باالي ي کاخ بلند می نقطه برق از طنابی از بلندترین
ان آید و با خود از بهشت براي مردم در حیاط فرود می] ي کوچک بودایی گنبدواره[

توان  ها را دشوار می گویی دراماتیک شمن شکل تک 2.آورد زمینی دعاي خیر با خود می
 Langdarmaدارما  هاي ماجراهاي روح انسانی دانست که در نمایش النگ مستقل از نمایش

شود و در آن،  این نمایش هر ساله در همان زمان در لهاسا اجرا می. کنیم مشاهده می
ها با یکدیگر  گر، ارواح نیک و پلید براي تسخیر روح انسانگذشته از رویدادهاي دی

 3.جنگند می
همچنین جالب است که سفر شمن و کاروان ارواح همراهش آنان را به سوي جنوب، 

ي مرزهاي  هاي سر به فلک کشیده هاي ترکستان چین، و به عبور از کوهستان به بیابان
از صعود به آسمان، باید از سوراخی در  کشاند و سرانجام آنان پس شان می ي جنوبی جبهه

رسند در  ها می جاهایی که آنان از راه این سوراخ یا غار بدان. زمین به جهان زیرین بروند
انگیزي با معابد بودایی در غارهاي ترکستان، کره، و تبت دارد  هاي شگفت جزئیات شباهت

غارهایی هستند که از هند براي ما تر انواع  هاي تازه ي خود شکل ها نیز به نوبه و البته این
. Deccanدر دکان  Ajantaدر کشمیر و آجانتا  Gandharaویژه غارهاي قندهارا  آشناست، به

نیز باید بگوییم که سفر زیر زمینی شمن به قلمرو ارلیک، و نیز سفر زیر زمینی بسیاري 

                                                 
1 - J. Rock, National Geographic Magazine (Nov. 1928) p. 612; Illusstrated London News (12 
Oct. 1929), p. 639. 

هایشان توضیح  ي شمن مان کند که برخی ادعاهاي مبهم منابع محلی را درباره تواند یاري گزارش راك می
 رفتند و شناور بر راستی تا آسمان می هایشان به دهیم، مانند ادعاي آن یاقوت، که گویا در گذشته شمن

 ).پیشتر در همین فصل(شدند  ابرها دیده می
 ;.Waddell, Lhasa and its Mysteries, pp. 397 fهایی از این مراسم بنگرید به  براي گزارش - 2

Macdonald, The Land of the Lama, pp. 202 ff. هونپو  براي مراسم مشابهی در خانقاه الماهاي تاشیل
Tashilhunpo بنگرید به ،Sarat Chandra Das, A Journey to Lhasa and Central Tibet, p. 77 و نیز ،

 .Moorcroft, Travels in the Himalayan Provinces I, 17مراسم مشابه در نپال، بنگرید به 
3 - Waddell, The Buddhism of Tibet or Lamaism, p. 516; Gompertz, Magic Ladakh, pp. 202 f.; 
Macdonald, op. cit. p. 214; Knight, Where Three Empires Meet, pp. 201 ff.; cf. further Rock, op. 
cit. (Nov. 1928), p. 606. 
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بز [ Scaprgoat "بالگردان"هاي غیر قهرمانی، مراسم  از مردان و زنان قهرمان در منظومه
این مراسم امروزه هر سال در چندین جا در تبت برگزار . آورد را به یاد می] طلیقه

در این داستان  2.ي هیجدهم در منابع چینی از آن سخن رفته است و از سده 1شود، می
اند بر  بینیم که گناهان افرادي را که در یک غار یا اتاق وحشت گرفتار آمده مردي را می

ي ابزار و  ها، همه آرایی ي صحنه همه. سر برد جا به گیرد و خود باید چندي در آن گردن می
هایی را به یاد ما  ها رو در رو شود، به ناگزیر همان با آنهایی که او باید  اثاثیه، و هراس

هاي منظوم و از آن  خواند، یا در داستان آورد که شمن در توصیف قلمرو ارلیک می می
در واقع . یابیم می) هاي غیر قهرمانی ها و منظومه فصل دستان( Kara Parمیان در قارا پار 

معبدهایی که  –بسیاري از دیوارهاي غار  بسته بر طور کلی قلمرو ارلیک را نقش و به
اند، حتی در غارهاي جاهاي  کوك اکتشاف کرده ، و لهGrünvedelودل  ، گرونSteinاشتاین 

 .بینیم دوري چون کره نیز می
کنیم به هیچ وجه نه  جا بررسی می هاي دینی که ما این هاي ادبی و آیین مضمون

ایم که در میان ترکان، سفر مردان و  دیده. ستندي آسیا ه تازگی دارند و نه محدود به قاره
هاي گذشته تا دوران چنگیز خان و  توان در زمان زنان را به بهشت و به جهان زیرین می
ي هشتم در  چنین سفرهایی، پیش از آن، از سده. حتی تا اویغورهاي باستان ردیابی کرد

و معابد دینی باستان ) ینیو نه چ(هاي ادبی ژاپن و در پیوند با اساطیر بومی  مجموعه
هاي منظوم آشوري از  در داستان 3.شود نیز دیده می Yamatoو یاماتو  Izumuمانند ایزومو 

به جهان زیرین و براي نجات دادن روح پسر یا همسرش تموز  Ishtarسفر الهه ایشتار 
Tammuz جود هاي مشابه در آثار هومر و در اساطیر یونانی نیز و مضمون 4.رود سخن می

هاي اروپا و آسیا بسیار کهنسال است و از سوي  بنابراین مضمون مورد بحث در قاره. دارد
چنان که آن را در ادبیات  ها رواج دارد، آن تر از این اي بسیار گسترده دیگر امروزه در پهنه

نزي نیز  در بورنئوي شمالی و در سراسر پولی Dyaksشفاهی سواحل دریاي دیاکس 

                                                 
1 - Waddell, Lhasa and its Mysteries, pp. 512 ff.; Macdonalds, op. cit. p. 213; Sarat Chandra Das, 
op. cit. p. 252. 
2 - Rockhill, Journal of the Royal Asiatic Society (1891), p. 221. 

ي  در آغاز سده Kojikiهاي معروف به کوجیکی  هایی استناد کنیم که در تاریخچه توانیم به داستان می - 3
به انگلیسی  B. H. Chamberlainچمبرلین . هـ. این اثر را ب. اند ي منابع بومی تألیف شده هشتم و بر پایه

است؛  ضمیمه کرده Transactions of the Asiatic Society of Japan (1883)برگردانده و به جلد دهم کتاب 
به آلمانی ترجمه  Florenzشود فلورنتس  و همچنین کتاب نخست را که داستان مورد بحث را نیز شامل می

 .Chadwick, op. cit. LX (1930), p. 428 ffبراي منابع بیشتر بنگرید همچنین به . است کرده
 British Museum Guide to theاند  بخش منظوم از داستانی که در نینوا بر لوح گلین نگاشتهبنگرید به  - 4

Babylonian and Assyrian Antiquities (1908), p. 44. 
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نزي، و  اي از پرستش خداي آسمان در اساطیر پولی نین مکتب دیگرگونههمچ. یابیم می
در میان گروه اخیر زن جادوگر . اساطیر دریاي دیاکس در بورنئوي شمالی نیز وجود دارد

هاي ترکان و همسایگانشان تا جهان  هنوز گروهی از مردگان را با آوازهایی شبیه به شمن
هاي آینده کانون گسترش این  واریم که پژوهشاز این رو امید. کند زیرین هدایت می

اي  مضامین و موضوعات را که هنوز ردشان را در نقاط گوناگون پیرامون و درون دایره
 .یابیم، بر ما آشکار کند بزرگ می

 
 





 

 
 

English publisher's note 
 
The origin of this book requires a brief explanation. Part I, by Dr. 
Nora K. Chadwick, is a reprint, with small afjustments, of her 
long chapter on Tatar epics in the third volume of The Growth of 
Literature (Cambridge, 1940), Part II, by Professor Zhirmunsky, 
consists of material published for the first time. Its purpose is to 
carry forward Dr. Chadwick's work by adding to it the reluts of 
research done in the Soviet Union, and by bringing the 
bibliography up to date. 
 
The Syndics of the the Press are making Dr. Chadwick's work 
available again at the suggestion of Professor Zhirmunsky. 'The 
Growth of Literature', he wrote, 'seems to me today to be the 
most comprehensive, competent and exhaustive study of the 
subject.' This Comparatively inexpensive reissue of one of the 
longer chapters from it will bring Dr. Chadwick's work to the 
notice of a wider audience. 
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