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  آفرينش جهان از منظرگاه شامانيزم
رادلوف، وِربيتسيكي و آنوهين در ميان تُركان آسياي ميانه  .ي تحقيقات محققين علمي چون و در نتيجه
 شماي كلي دين باستاني تُركان، وجود شامانيزم بيان ي دوم قرن نوزدهم ميالدي، در بيان در نيمه

از اين رو، ربط دادن باورهاي موجود در آسياي ميانه به شامانيزم هم اكنون به عرفي . گرديده است
هاي  بنا به سير چگونگي تكوين عالم از نگاه تُركاني كه هم اكنون نيز سنت. معمول تبديل گرديده است
يا باي  و(ايرا كها يعني تنگري  اند، واالترين خدايگان، پدر انسان ه نگاه داشتهدين باستان تُركان را زند

 بر آن نهاده "رليكا"ي آن زمين را آفريد، با ورود انسان به مجادله با وي، نام  را آفريده و بواسطه) اولگن
ه رشد نمود كه در و وي را از سرزمين نور به زيرِ زمين انداخت و به دنبال آن از زمين درختي با نه شاخ

هاي مربوط به آفرينش در  باز، در يكي از داستان. ي آن، يك نوع انسان توليد گرديده بود هر شاخه
. نمايد اش به وي عقل اعطا مي آلتاي، خدا با دميدن در گوش انسان به وي روح و با دميدن در بيني

بنا به اين نوع آفرينش، ابتدا . باشد ي ديگري موجود نمي هاي ذكر شده در فوق، در هيچ افسانه اسطوره
  . باشد رليك پيشتاز ميااما در پيدايش زن نقش . مرد و سپس زن بوجود آمده است

يا تنگيري كايرا (يك روز اولگن . بنا به داستاني ديگر در آلتاي، پيش از آفرينش زمين، آب موجود بود
اين خاك ساختاري . ه خاكي شناور ديدهنگامي كه در حال نگاه كردن به آب بود بر روي آب تك) كان

ها با يكديگر  هر دو آن. خاك نيز فوراً انسان شد. "انسان شو"شبيه وجود انسان داشت و بدان گفت كه 
رليك خواست كه از اولگن قدرتمندتر اپس از مدت زماني . كردند بسان پرندگان در آسمان پرواز مي

ها  خدا استعداد پرواز را از وي گرفت و به اعماق آببدين سبب . سرانجام با اولگن دشمن شد. گردد

                                                            
  . استاد گروه تاريخ دانشگاه آنكارا١
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به انسان . ي خفه شدن بود كه وي را از آب درآورده و سوار بر يك ستاره نمود انسان در آستانه. فرستاد
دستور داده بود كه از آب، خاك با خود به همراه نياورد ولي وي حيله كرده و مقداري خاك در دهانش 

) يا كايرا كان(اگر اولگن . ي خفگي قرار گرفت  سبب دهانش باد گرده و در آستانهپنهان نموده بود، بدين
به هر حال وقتي انسان، خاك را تُف كرد روي زمين . مرد گفت كه تُف كند، مي اجازه نداده بود و نمي

ها  نا، انساندر اين اث. رليك بر وي نهاداخدا به سبب عصبانيت از وي نام . ها پديدار گرديد ها و باتالق تپه
در اينجا نيز، به وضوح وجود . هاي يك درخت با نه شاخه پديدار گشتند ها در شاخه نيز بسان ميوه

 احتماالً آفرينش از نيستي از اديان اما. گردد دهي بدان مشاهده مي عناصر دين باستان تُركان در شكل
باستاني تُركان نوعي برتري طبيعت هاي  به همراه اين موارد با نگاه به داستان. سامي وارد شده است

به عنوان مثال در منابع مرتبط با . گردد مشاهده مي
: گردد ها چنين بيان مي ي آن پدران اويغورها و شجره

وم سرچشمه قاراقباشد كه از  دو رود موجود مي
به يكي تولگا و به ديگري سلنگا گفته . گيرد مي
شد  ته مياين رودها در مكاني كه كامالنچو گف. شد مي

در ميان رودها دو درخت . شدند به يكديگر وصل مي
شد و  هايشان ريخته نمي بود كه در زمستان نيز برگ

. ي كاج بود هايشان دقيقاً شبيه ميوه طعم و شكل ميوه
يك روز، از آسمان نوري در ميان اين دو درخت فرود 

هاي نزديك به آن كم كم  به دنبال آن كوه. آمد
اويغورها با احترامي زائدالوصف . ي اين وضعيت در حيرت فرو رفته بودند ردم با مشاهدهم. تر شدند بزرگ

هر . هاي موسيقي دلنشيني شنيدند نزديك به رسيدن بدانجا بودند كه نغمه. بدان سمت حركت نمودند
 در روزي ديگر،. شب، فرود يك نور بدآنجا و به دنبال آن پديداري سي صاعقه در اطراف آن آغاز گرديد

  . در هر كدام از آنها يك كودك نشسته بود. همانجا برپا گشتن سي چادر جدا از هم را مشاهده كردند

داستان موجود در ميان تُركان سيبري در خصوص داستان آفرينش موجود در آلتاي در سطور فوق؛ 
هاي   خصوصيتها به سبب رليك، نسبت به ساكنان جديد زمين يعني انساناَ: كند چنين ادامه پيدا مي

اما . نمايد نيكو كينه پيدا نموده و به كايرا كان جهت تحت تابع قرار دادنشان از سوي وي التماس مي
ها را ربوده، با سوق به راه زشت تحت حاكميت خويش  رليك نيز عقل آنا. بيند خدا اين را مناسب نمي

ها را به  شود و آن ردنشان عصباني ميرليك خواها به سبب به راحتي فريب  خدا نيز از انسان. آورد درمي
فرستد و خودش در  رليك را مستوجب عذاب ديده به زيرِ زمين ميادوباره . گذارد حال خويش وامي

رليك كه متوجه زيبايي آسمان شده خويشتن به ادر اين ميان، . شود ي هفدهم آسمان ساكن مي طبقه
هاي تحت امرش  اجازه خواسته و انسان) اولگن (ورزد و از تنگري كايرا كان آفرينش آسمان مبادرت مي

هاي پليد از  اما اين روح. هايي بودند كه وي از راه بدر كرده بود ها انسان اين. دهد را در آنجا اسكان مي
خدا نيز از اين امر ناراحت شده و يكي از . نمودند تر زندگي مي هاي نيكويي كه خدا آفريده بود راحت روح
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. شود رليك تكان خورده و تكه تكه ميابا ضربات اين ملكه آسمان . فرستد بدانجا ميي خود را  مالئكه
رليك را به جايي كه نور خورشيد و ماه در آنجا نبوده و ابه دنبال آن، . خورد ي زمين نيز به هم مي چهره

  .دهد رسد تبعيد نموده و به ماندش در آنجا فرمان مي نور ستارگان بدانجا نمي

ن، بنا به يكي از باورهاي شبيه به موارد فوق و موجود در ميان تُركان امروزي آلتاي، در عالوه بر اي
در اين حين . افتد كه چگونه دنيا را بيافريند اي كه نه آسمان و نه زمين بود، اولگن به فكر مي هنگامه

 مين نمايد و درگويد كه مواد الزم براي آفرينش جهان را از كجا تا يك به نزدش آمده و به وي ميرلا
يا  و(رليك ا. كند كرد عصباني نشدنش را بيان مي صورت يافتن چيزي كه به فكر وي نيز خطور نمي

اولگن اين خاك را از وي . گردد به داخل آب رفته با تكه خاكي در دهانش به روي آب برمي) انسان
رليك باقي مانده اهاي  داناما مقداري از خاك الي دن. آيد گرفته و با پخش كردنش جهان به وجود مي

  . آيند ها بوجود مي ها و باتالق و بدين ترتيب تپهكند  رليك آن را به روي دنيا تُف ميابود كه 

رليك را اگر به كناري بنهيم، برخي از محققين به عدم وجود اموارد ذكر شده در خصوص اولگن و 
ن اين دو اعتقاد دارند، در هر صورت اين دشمني ميان آنها باور دارند و برخي از ادعاها به مكمل بود

  .نظرات درست نيست

شود، جهان هستي از طبقات مختلف قرار گرفته بر روي يكديگر  بنا به اعتقاداتي كه شامانيزم ناميده مي
بدين دليل وقتي كه قام يعني . اند اين طبقات با نظم خاصي از يكديگر جدا شده. شود تشكيل مي

پردازد جهت صعود از يك طبقه به طبقه ديگر بايد نيرو و توان  نرنمايي ميروحاني دين شامان به ه
آسمان جهان نور و زيرِ . طبقه موجود است) يا هفت يا هفده و(در باال و پائين نه . زيادي صرف كند

هاي  روح. كنند انسانها نيز در ميان اين دو جهان يعني روي زمين زندگي مي. زمين جهان تاريكي است
ي آخر آسمان اولگن به  محافظ و نيكو كه انسان را آفريدند در سرزمين نور زندگي نموده و در طبقه

ها،  ها، حيوانات، گياهان، كوه اوست كه انسان. همرا نه پسر و نه دختر بر روي تخت زرين قرار دارد
هاي قرقيز و قزاق، اولگن  هجهدر ل. ها، درياها، ماه، خورشيد و ستارگان را آفريده است ها، چشمه رودخانه

خواهند به  باشد كه كساني كه مي اولگن وجودي نيكورسان مي. رود به معناي بزرگ يا واال به كار مي
هاي مرد راه هميشه  در اين ميان، تنها قام. حضور وي بروند بايد از هفت مانع بر سر راه گذر نمايند

 رفته »تمير قازيق«ي  تواند تا مانع پنجم يعني تا ستاره د ميعالوه بر اين، قامِ مر. گشوده نزد اولگن دارند
ي نهم برود  بنا به يك باور در ميان تُركان ساخا تا اكنون تنها يك نفر توانسته تا طبقه. گردد و از آنجا باز

  .و تا به امروز نيز باز نگشته است

زيرِ زمين در كاخي از گِلِ سياه يا آهنِ ي  رليك در انتهايي ترين طبقهابنا به باور اهالي آلتاي امروزين، 
روح "ها تُركان آلتاي،  بدين. ها نيز زيرِ زمين است منشأ پليدي. سياه و بر روي تختي تيره قرار دارد

تُركان . نامند  مي"يِك"ها را  تُركان بوديست نيز اين. گويند  نيز مي"گَردِ سياه" و يا "وجود سياه"، "سياه
جمعي حيوانات را نشأت گرفته از  هاي شايع واگيردار و مرگ دسته گ، بيماريهاي بزر  مصيبتيآلتاي
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كنند و گناهكاران در آنجا  هاي پليد و مخلوقات مضر زندگي مي دانند كه در آنجا تمامي روح رليك ميا
 "پوداك"ها  رليك نيز بسان اولگن موانعي است كه بدانابراي رفتن نزد . بينند جزاي اعمال خويش را مي

ها را نشأت  تُركان سيبري چون پليدي. باشد رليك نيز صاحب هفت يا نه فرزند ميا.  گويند"بوداك"يا 
ها نيز گاهاً اينچنين از وي  ها يا شامان در دعاي قام. دانند، حس احترام به وي ندارند رليك مياگرفته از 
  :كنند ياد مي

  !رليكِ سوار بر اسب سياهااي 
  .تختي سياه داري

  آنچنان بزرگ است كه،باسنت 
  .تواند آن را دربرگيرد چيزي نمي

  گردن نيرومندت را،
  .تواند بپيچد كسي نمي

  ابروانت به درازاي يك وجب،
  هايت سياهِ سياه، ريش

  صورتَت آغشته از خون،
  ! دارا"رليكِاكان "اي 

  .كند موهايت برق زده و جرقه ساتِع مي
  تو سينه انسان مرده را،

  .گيري يبسان سطل به كار م
  !شود ها ليوانت مي ي انسان جمجمه

  شمشيرت آسماني از آهن است،
  .از آهن است استخوان پشتَت

  زند، ات برق مي ي تيره چهره
  .گردد موهايت پريشان مي

  بر درگاه چادرت،
  .هايي محتشم است تخت

  .جامت، خاك است
  .بامِ چادرت از آهن است

  .شبيه گاوي نيرومند هستي
  ات، ن صندوقچهبراي پوشانيد

  .پوست يك اسب نيز كافي نيست
  .زني دراز كرده و پهلوانان بر زمين ميرا دستت 

  دور شكمشان گرفته،
  .زني حيوانات بر زمين مي

  !رليكارليك، پدرم ااي 
  كني؟ چرا خلق را اين چنين تعقيب مي
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  كني؟ بگو، چرا اينچنين محو مي
  .ات بسان دوده سياه است چهره

  !رليكارليك، پدرم ااي 
  نسل به نسل، دوران به دوران،

  .كنيم تو را روز و شب ياد مي

هاي شبيه يكديگر در  هاي مربوط به آفرينش در ميان تُركان سيبري، داستان در كنار اين امر، در روايت
گردد  مثالً، در ميان اين تُركان كه شامانيست بودنشان ادعا مي. خصوص آفرينش جهان وجود دارد

خواهد به دنيا بيايد اولگن به پسرش   وقتي يك انسان مي،در خصوص تولد وجود دارد كهچنين روايتي 
كند؛ او نيز انساني  او نيز از پدرش تبعيت نموده و اين كار را به يكي از مالئكه حواله مي. دهد فرمان مي

رليك ا. كند ك ميتا زماني كه اين انسان زنده است اين ملكه به وي كم. كند جديد را در دنيا پديدار مي
 "سوكؤمر"هاي پليد خود  شود، جهت ممانعت از آن از ميان روح وقتي كه از تولد يك انسان با خبر مي

از اين رو . دهد آيد براي دشوارتر نمودن تولد انجام مي س نيز هرچه از دستش برميوكؤمر. فرستد را مي
س از نزد نوزاد نرفته و تا زمان و شود كؤمراگر تولد نيز با موفقيت انجام. كشد نيز مادر درد بسيار مي

. در ارتباط با اين موضوع همواره دو همراه نزد انسان وجود دارد. دهد مرگش وي را تحت نظر قرار مي
ياي اوچي . اش قرار دارد ، كؤمروس نيز در دوش سمت چپ"ياي اوچي"ي دوش سمت راستش  ملكه

س روح اين وپس از اتمام حيات انسان، كؤمر. نويسد  ميس كارهاي گناه راوكارهاي نيكوي انسان و كؤمر
س گوش فرا ودر نزدِ وي به سخنان ياي اوچي و كؤمر. برد رليك مياانسان را كه هنوز زنده است نزد 

. رهاند س وي را ميواگر انسان بيش از گناه و عمل پليد كار نيكو انجام داده باشد كؤمر. شود داده مي
رليك ابدي ادر كنار اين امر نفرين و جزاي . برد ها مي ديار تاريكي به آسمانياي اوچي نيز وي را از 

ي خود را به جهنم فرستاده و  هاي پدران فرد فوت شده كه در آسمان هستند، مالئكه روح. نيست
  .كشند گناهكار موجود در آنجا را از سرش گرفته و باال مي

هايي كه  هاي آفرينش از سوي انسان ه بدين افسانهبنا به نظر محققين، آميخته گشتن توضيحات كودكان
ها  اين گفتهگيري  شكلامكان مشخص نمودن زمان . استطبيعي توانند آن را درك نمايند،  امري  نمي

ها در خصوص اهميتي كه براي دين دارند، موارد قابل توجهي براي  ولي در بررسي آن. وجود ندارد
در حالتي كلي، در عصر حاضر در چارچوب بررسي دكترين فلسفي . ادبيات و فولكولور تُرك وجود دارد

گردند، موضوع وجودهاي دوم و سومي نزد خدا  هاي آفرينش بررسي مي آفرينش، هنگامي كه افسانه
اما ما بدين موضوع . هاي آفرينندگي نيز دارند هاي مختلف ويژگي گردد و اينان نيز در برهه مشاهده مي

ي عناصر موجود در شامانيزم متأخر در آلتاي  هاي ديگر، به واسطه قين در عرصهبسان تئولوگها و يا محق
هاي دين حقيقي تُركان مستندات و مدارك تُركي و منابع  از اين رو در راه بررسي نشانه. نگريم نمي

  . گيريم چيني را به عنوان راهنما به كار مي
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 محقق گشته است كه ورود آن از باورهاي به نظر شامانيزم، كار آفرينش پس از گذر از موارد مشخص
گردد؛ روز دوم  ي آلتاي بيان مي بنا به داستاني كه در منطقه. پنداريم ديني ديگران به آلتاي را مي

آفرينش آسمان، روز سوم جدا شدن آب از زمين و گياهان، روز چهارم خورشيد و آسمان و ستارگان، 
ها از سوي خداوند  ام نمودن تمامي اين كارها و آفرينش آنروز پنجم ماهيان و پرندگان و روز هفتم تم

 ■ گردد بيان مي


