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»كوه«با  نقشِ» مغولي - اساطير تركي«ي ارتباط  مطالعه
(با رويكرد خيالتوار جامعي دموت و  ي شاهنامهها نگاره

شناسي فرهنگي) نشانه

چكيده
ي بزرگ و جامع طور مشخص شاهنامه هاي صورت گرفته در ارتباط با نگارگري ایلخانی و به در اكثر پژوهش
شـده اسـت. ایـن موضـوع، عنوان محور اصلی تحلیل در نظر گرفته بهها،  هاي وابسته به نگاره التواریخ، روایت

عنـوان ي فردوسی به ها را با مشكل روبرو ساخته است. چراكه شاهنامه هاي موجود در نگاره درك دقیقِ نشانه
هـاي مصـور عنوان متن مربوط به گفتمان ایلخانی با نسـخه  متن وابسته به گفتمان ایرانی و جامع التواریخ به

ي مصـور جـامع مـوت و نسـخه  ي مصـور د  هنامه(دموت) و جامع التواریخ، يكي نیستند. درواقـع شـاهنامه  شا
هسـتند. تحلیـلِ» نگـارگري ایلخـانی  «، متون هنري با محوریت زبان تصویر و متعلـق بـه گفتمـان    التواریخ

اي آن سـپهر نشـانه  صورت بگیرد؛ » نگارگري ایلخانی«اي  هاي نسخ مصور، باید بر اساس سپهر نشانه نگاره
ي صـورت مسـتقیم و بـا سـازوكار ترجمـه      را یا بـه »متن نه«عنوان  هاي شاهنامه و جامع التواریخ به كه روایت
»مـتنِ «بینـافرهنگی وارد   ي مغولی و از طریق ترجمـه  -گ تركياي و یا با عبور دادن از فیلتر فرهن بینانشانه

در منتخبی» كوه«هاي مربوط به  ي آن دسته از نشانه تصویري خودكرده است. هدف از این پژوهش، مطالعه
اي ي بینـافرهنگی از سـپهر نشـانه    ي دموت و جامع التواریخ است كه با  سازوكار ترجمه هاي شاهنامه از نگاره
شناسـی فرهنگـی اند. این پژوهش با رویكرد نشانه اي نگارگري ایلخانی شده مغولی  وارد سپهر نشانه -تركي

كـه  اسـت  این حاضر پژوهش ي یافته ترین اصلی. است شده انجام تحلیلی –و به روش توصیفییوري لوتمان 
عنـوان مغولی قرار داشـته و بـه   -تركي اعتقادات و اساطیر تأثیر تحت تأثیر تحت مذكور هاي نگاره در »كوه«

مكـان دسترسـی بـه ي روحِ آفرینش گري، محل دفنِ بزرگان سیاسی و دینی ، پناهگاه ِقهرمانان، دربردارنده
گردد. تنگري و گفتگو با او، محور ارتباطی و گذرگاه ورود به عالم دیگر (باال) نمایان می
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ي بزرگ، ایلخانی، جامع التواریخ، كوه. شناسی فرهنگی، شاهنامه نشانه
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  مقدمه 
  

ي بـزرگ   شـاهنامه  « انتخابی در این پژوهش، مربـوط بـه   تصاویرِ
بـه دلیـل   ، بـزرگ ي  شاهنامه .هستند »جامع التواریخ«و  »ایلخانی
» ي ابوسـعیدي  شـاهنامه « 1زمان سـلطان ابوسـعید  گیري در  شكل

ي قرن بیستم  هاي اولیه این نسخه، در سال ازآنجاكه .شود گفته می
هـا بـه    حراجی و در شده اوراقمیالدي توسط دموت، دالل مشهور 

نیز مشهور گردیده اسـت.  » ي دموت شاهنامه«رسد؛ به  فروش می
در قطـع   شده اوراق 2نگاره 57ي بزرگ، تنها   از این شاهنامه امروزه

به دلیل از بین رفـتن بخـش بیشـتر آن، معلـوم      .بزرگ باقی است
آرایـی   نیست كه این شاهنامه در چه تاریخی و در چه مكانی كتاب

هاي فنـیِ آن ماننـد قطـع بـزرگ      شده است. اما با توجه به ویژگی
متر است)، كیفیت كاغذ، كتابت  میلی 410× 290(متن نوشتاري آن 

ها، آن را به كارگاه هنري تبریزِ  آن و نیز مشخصات تصویري نگاره
هـاي غازانیـه و    ي ایلخانی و به تاریخ بعد از تأسیس كتابخانه دوره

هـاي   انـد. بـه همـین خـاطر، سـال      ي تبریز منتسب دانسته رشدیه
ـ  ه.ق قلمداد كـرده 735ه.ق تا 730گیري آن را بین  شكل د و ایـن  ان

جـامع  . ثر هنرپژوهـان دنیـا واقـع شـده اسـت     تاریخ مورد قبول اك
، در سه نسخه، استكه خود محصول گفتمان ایلخانی  نیز، التواریخ

ي مصـور آن بـه زبـان فارسـی،      تصویرسازي شده است؛ دو نسخه
ي مصور  ه. ق. و نسخه716ه.ق و دیگري به سال714یكي به سال

-Ajhand, 2010, p.145) اسـت ه.ق موجـود  714عربی نیز از سـال 

ي مصـور عربـی    تصاویر انتخابی در این پژوهش، از نسـخه  .(147
شـود.   خلیلی در لندن نگهداري می ي ناصر كه در مجموعه هستند

شـود بـا يـك دیـدگاه متفـاوت       ، تالش مـی منتخبهاي  در نگاره
مـورد   اي ایلخانی فضاي فرهنگی و سپهر نشانه در» كوه« موضوع

و هدف این پژوهش، مشخص نمودن  گیرد. لذا تأكیدكنكاش قرار 
 هـاي  گیريِ نگـاره  شكل مغولی در -سهمِ فرهنگ و اساطیرِ تركي 

ي  ، مقالـه درواقـع . است جامع التواریخو  ایلخانی ي بزرگ شاهنامه
گیـريِ   پاسخگویی به این سـؤال اسـت كـه شـكل     درصددحاضر، 

 اي سـپهر نشـانه   ، چگونه و تا چه میزان متـأثر از مذكورهاي  نگاره
  بوده است؟ مغولی -تركي

  
  
  
  ي پژوهش پيشينه. 1

در نگارگري ایلخـانی را بـر اسـاس     كوههیچ پژوهشی، حضور تاكنون، 
فرمـی  هـاي   در بررسیمحتوا بررسی نكرده است. تنها در موارد معدود، 

و دلیـل   را برگرفته از نقاشی چینی دانسـته  كوهفرم هاي ایلخانی،  نگاره
حضور آن در نگارگري ایرانـی را بـه تـأثیرات نقاشـی چینـی محـدود       

در  كـوه  اسـاطیريِ  تحلیـل  و شناسیِ محتـوایی  ریشه مورد دراند.  كرده
 میانـه  آسـیاي  مغولیِ -  تركي هاي اسطوره اساس بر ایلخانی نگارگري

 هـاي  پـژوهش  در. شـود  نمی مشاهده جامعی و جدي هاي نیز، پژوهش
 فرهنگـی  شناسـی  نشانه از، موردي هیچ در، هم شناسی نشانه به مربوط

 دوره نگـارگري  رمزگشـایی  و واكـاوي  بـراي  لوتمـان  یوري رويكرد با
 تنها در موارد معـدودي، فـرزان سـجودي   و است  نشده استفاده ایلخانی
هـا بهـره گرفتـه     شناسی اجتماعی براي تحلیل نگـاره  ، از نشانه(2015)

، كمیـت و كيفیـت در   یطـوركل  بـه است. البته نباید فراموش كنيم كـه  
هاي جـدي و   ي مطالعات نگارگري ایلخانی پایین بوده و پژوهش حوزه

هاي موجـود، اغلـب،    كمتري در این زمینه وجود دارد. پژوهش هدفمند
گویی در مـورد نگـارگري ایلخـانی     به كلی ندمروشهاي  تحلیل يجا به

مهسـا   ،(2008)محمد خزائـی   تعدادي از پژوهشگران ماننداند.  پرداخته
 را شناسـانه  زیبـایی  هاي جنبه و ها نگاره فرمی ، بررسی(2009) خامنایی 

هـا را   ، نگـاره (2006)  فـر  شایسته مهناز داشته و برخی نیز مانند نظر در
 و موردنقـد ) مسیحیت و بودایی و قرآنی( دینی مفاهیم اساس بر، بیشتر

  اند. داده قرار بررسی
 
  رويكرد نظري. 2

شناسـی اسـت كـه     نشـانه  هاي شناسی فرهنگی یكي از حوزه نشانه
مسكو  - مكتب تارتو بانامو  شده يگذار انیبن 3توسط یوري لوتمان

 ,Sarfaraz( شود المللی علم می ي بین وارد صحنه م.  1973در سال 

2017, p.77(. از تحول هیئت در ،طورمعمول بهشناسی  این نوع نشانه 
ــه گرایــی ســاخت  گــردد توصــیف مــی فرهنگــی شناســی نشــانه ب

 (Semenenko, 2017, p.12) .شناسی فرهنگـی بـه موضـوع     نشانه
ي طبیعـت و   شود بلكه ضمن عبـور از دوگانـه   فرهنگ محدود نمی

فرهنگ، هر چیزي را فرهنگی دیده و آنچه را كـه توسـط انسـان    
دهـد   مـی ي پژوهش و بررسی خود قرار  حیطهگردد در  دریافت می

 (Namvarmotlag, 2010, p.12) .شناسـی فرهنگـی،    نشانه درواقع
ماهیت فرهنگ را مورد تأمل قرار داده و به آن الگوهـاي ذهنـی و   

سازیم،  اي كه ما براي فهمِ فرهنگ خود و فرهنگ دیگران می مادي
فرهنـگ از ایـن   . )p. ,Ljungberg ,1262017( دهد توجه نشان می

ي عام و جهانی نیست، بلكه همیشه  گاه يك مجموعه نظرگاه، هیچ
 افتهی سازماناي نظم گرفته و  اي است كه با روش ویژه زیرمجموعه

، بلكه يـك  ستینچیز  ي همه دربرگیرنده وجه چیه بهاست. فرهنگ 
دار معین است. فرهنگ تنها در حكم يك بخش، يـك   سپهر نشان

گـردد. در بسـتر    دریافـت مـی   فرهنـگ ي  زمینـه ي بسته بر  حوزه
گـردد.   ي آشكار می ا يك نظام نشانه ي منزله بهفرهنگ، فرهنگ  نه
ي انسـان، در   هاي فرهنگ را سـاخته  خاص، چه این ویژگی طور به

 آنچهتقابل با آنچه طبیعی است، بدانیم و چه قراردادي، در تقابل با 
هـاي مختلـف    با جنبـه  درهرحالاست، تصور كنيم؛  يقرارداد ریغ

 & Lotman( داریــم ســروكارشناســی فرهنــگ  ماهیــت نشــانه

42, p.2011 Uspenskij,( .توان چنین در نظر گرفت كه  می درواقع
مـن  « پرسـد:   در تعریف لوتمان از فرهنگ، آن روش سنتی كه می

دیگـري   جاي خود را به رويكرد» كنم؟ فرهنگ را چگونه درك می
فرهنگ چگونه خود یا دیگـر فرهنـگ را   «پرسد:  داده است كه می
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در این رویكـرد، مفـاهیم   . (Turop, 2011, p.23)» نماید؟ فهم می
اي، دیالوگ، ترجمه،  از: نظام الگوساز، سپهر نشانه اند عبارتاساسی 

 ,Sonesson) رهیغ ومتن، دوگان مركز و حاشیه  مرز، دوگانِ متن و نه

2011, p.76). نویسد:  هاي الگوساز می در مورد نظاملوتمان  ).1(نمودار
اند كـه جهـانی را كـه در آن زیسـت      اي، الگوهایی هاي نشانه نظام
این ، زبان طبیعی در ارتباط بـا   طبق بركنند.  كنيم، توصیف می می

واقعیت، نظام الگوساز اولیه است و نظام الگوساز ثانویه در حكم زبان 
ي  تر با همـه  ومی وسیعهاي هنر و در مفه ي زبان توصیف، به همه

) فتاري و غیرهفرهنگ (اسطوره، مذهب، هنجارهاي ر  هاي دیگر زبان
دیگـر،   تیبااهممفهوم . (Turop, 2011, p.19) كند ارتباط پیدا می

م. از 1984اصطالح را در سـال . لوتمان این است» اي سپهر نشانه«
ــپهر« ــتی س ــكي » زیس ــر ورنادس ــت  4والدیمی ــده اس ــأثر ش  مت

(Semenenko, 2017, p.129) .اي  اي؛ يك فضاي نشانه نشانه سپهر
 ,Lotman, 2011)نیسـت است كه بیـرون از آن نشـانگی ممكـن    

p.221) .تواند وجود  اي نمی به عبارت بهتر، خارج از آن، فرایند نشانه
داشته باشد. این فضا، محل قرار گرفتن فرهنگ و زبان اسـت. بـه   

 اي نه ارتباط وجود دارد و نه زبان اعتقاد لوتمان، بیرون از سپهر نشانه
, 2017, p.127)Ljungberg( .امكان، اي است كه نشانه سپهر و این 

شـود. لوتمـان یكـی از     باعـث مـی   را فرهنـگ  در ارتباط و زیست
نماید. او  اي را، دوگان محوري قلمداد می هاي سپهر نشانه مشخصه

كنـد كـه در كثـرت     اصلی تعریف مـی  ي منزله بهدوگان محوري را 
خود مبتنی بر يـك   ي نوبه بهمعنادار است. چون هر زبان نوظهوري 

 ,Semenenko) گـردد  تقسـیم مـی   ییها بخش ریزاصل دوگان به 

2017, p.134). شناسـی   ي نشـانه  ها، اسـاس نظریـه   دوگان درواقع
فرهنـگ،   -طبیعتهایی مانند:  دهند. دوگان كیل میفرهنگی را تش

مـتن،   نـه  -حاشیه، متن -خائوس(آشوب)، مركز -كاسموس (نظم)
بـدین ترتیـب،     .(Sonesson, 2011, p.76) غیـره دیگـري و  -خود

امري ناظر بر محیط زندگی انسان، در  ي مثابه بهنظمی)  طبیعت (بی
امري ناظر بر  ي منزله بهگیرد كه  قرار می) مند مقابل فرهنگ (نظام

 .(Pakatchi, 2011, p.89) زندگی انسان است یعیطب فراهاي  ویژگی
 ترین ساختارها و متون) است. (مشروع ترین یافته مركز، شامل تثبیت

مند و نامنظم به نظر  و در مقابل، حاشیه فضایی است كه غیر ساخت
 منحرفی و نامشروع اصطالح در و تر دیناميك متون، آید و در آن می

(كه » متن«تحت این شرایط. (Semenenko, 2017, p.55) قرار دارند
باشد متن تلقی  درك قابلدرون فرهنگ و  چه هرآندر اولین برخورد 

 كم دستتواند بیرون از فرهنگ وجود داشته باشد. اما  گردد) نمی می
آیـد و بـه مـتن تبـدیل      كه از بیـرون مـی  » متن نه«ي امكان بالقوه

دیالوگ  .(Sonesson, 2011, p.77) است شده گرفتهگردد در نظر  می
بـه نـام    ییدرجاطرد و ترجمه،  سازوكارو تعامل بین دو فرهنگ و 

هـاي درون   گیرد. در دیدگاه لوتمان، مـرز، قـاب   صورت می» مرز«
دوزبانه است كه  سازوكاركند، مرز، يك  اي را تعیین می سپهر نشانه

كنـد و   اي ترجمه می هاي بیرونی را به زبانِ درونی سپهر نشانه پیام
 تواند با نا مرز می ي لهیوس بهاي تنها  بنابراین سپهر نشانهبرعكس. 

 ,Lotman, 2011) اي بیگانه در ارتباط باشـد  نشانه و فضاي نشانه

p.222).      ،مرز، عالوه بر فیلتر و تطبیق امر بیرونـی بـا امـر درونـی
 ,Semenenko, 2017) كند كاتالیزور ارتباطات نیز عمل می ي منزله به

p.60) .اش نظریـه  در لوتمـان  كه دیگري ، اصل»دیالوژيك« اصل 
اسـتوار   اي نشـانه  هـاي  نظام مداومِ تعاملِ برفرضدارد،  تأكید بران

است. از دیدگاه او، هر نوع ارتباطی، اساساً دیالوژيك است. چه ارتباط 
 با خود و چه ارتباط با دیگري. به همین خاطر لوتمان هرگز، هـیچ 

ــدار ــی پدی ــالتی در را فرهنگ ــك ح ــاده ت ــا افت ــه ی ــیح ایزول  توض
  . (Semenenko, 2017, p.60)دهد نمی

  
  پژوهش . روش3
گرفتـه و يـك    صـورت  تحلیلـی  و توصیفی روش با، پژوهش این 

شود. در این بررسی، عالوه بر  تحقیق كیفی و  بنیادین محسوب می
 است. شده استفادهاي نیز  شناسی فرهنگی، از مطالعات اسطوره نشانه

 و اسـاطیر   تـا  شـده  سـعی  اي كتابخانـه  مطالعات به اتكا با ابتدا در
 ي مرحله در. شود شناسایی موضوع با مرتبط مغولیِ -تركي اعتقادات

 كـه  ایلخانی و جامع التواریخ بزرگ ي شاهنامه هایی از نگاره، بعدي
ـ درنها. شدند انتخاب و بررسی، هستند »كوه«ي  دربردارنده  بـا ، تی

   سازوكار« ،»اي نشانه سپهر«، فرهنگی شناسی نشانه روش از استفاده
  

 
 تارتو مكتب الگوي :1نمودار

Table1: Tartu school pattern (Sonesson, 2011, p.77). 
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 مشخص مذكور هاي نگاره در موجود »متنِ نه« و »متن« ،»ترجمه
 و »ایرانـی « فرهنـگ  دو تعامل و گفتگو راستايدر  طریق بدین و
، چگونگی حضور مسلط كوه، در نگارگري ایلخانی »مغولی - تركي«

 است. شده دادهتوضیح 
  
  مغولي - جايگاه كوه در فرهنگ تركي. 4

ي  در همه ها آنكوه، محل اصلی زندگیِ تركان و مغوالن بوده است. 
خاك نیاكانشان تقدس  ها آني طبیعت بوده و براي  ها شیفته زمان

 كوچي  كوه، نشانه ها آن ازنظر .(Ozdek, 1993, p.32) داشته است
شـود، سـمبل تمـدن     ها نشان داده می و دشتی كه در حماسه يرو

فراموش نكنيم كه تمام  .(Bayat, 2011, p.148) جمعی است یوزندگ
ي مغوالن نیز در يك جغرافیاي كوهسـتانی   اتفاقات تاریخ محرمانه

كـــوه در  .(Plio, 2016, p.157-49) اســت  شــده  دادهشــرح  
 گر لیتمث نیتر مهم عنوان بههاي تركان و مغوالن قدیم،  نوشته سنگ

 ,Inan, 2016) اسـت  ذكرشدهزمین)،  -(آب »سوب -اری«خدایان 

p.65). اشاره كرد كه  5توان به كوه مقدس اؤتوكن نمونه می عنوان به
 ها در اورخونِ تورك متعلق به گؤي هاي بازتاب تقدس آن در كتيبه

و به  (Oraz, 2017, p.160) است مشاهده قابلبه وضوح سئی،  یئنی
ي  هـا تـا دوره   تـورك   همین خاطر است كه این كوه، از زمان گؤي

 ,Ogel, 2010( مغول، پایتخت و مقر حكومتی بوده است خان زیچنگ

p.425 .(كوه6یمنیسمباورهاي ش اساس بر ، افتـاده  تـك  هاي بلند ،
هاي ورود به جهـان دیگـر محسـوب     محورهاي ارتباطی و گذرگاه

(براي مثال، ارواح نیاكان درگذشـته)   ها و ارواح شوند كه  انسان می
 ,Muller, 2019) ، به جهـان دیگـر برونـد   ها آنتوانند از طریق  می

p.57). كـه  »عـالم  مركزِ«یكي از تصاویر اساطیري راجع به  درواقع
سازد، تصویر كـوه كیهـانی    ارتباط بین زمین و آسمان را ممكن می

) را در وسط آسمان و نشسته 7(اولگئن اولگان است. اقوام آلتایی، باي
سـومبور،   يهـا  بانـام ها آن را  كنند. مغول ر كوه طالیی تصویر میب

آتی  شناسند. از چنین كوه كیهانی است كه شمنِ سومور و سومر می
رود و او نیز بعدها در  در خواب در طی بیماري آیین تشرفش باال می

بیند. صعود از كوه همواره به سفر به  آمیزش آن را می سفرهاي خلسه
ها) و قهرمانان هستند كه  ها(شمن مركز عالم اشاره دارد. تنها شامان

 بـر  .(Eliade, 2013, p.406-410) روند واقعاً از كوه كیهانی باال می
در كوهسـتان   ییسرباالي  طبق همین اعتقادات، راه مردگان، جاده

اي مغـوالن، از   ، قهرمان قیرقیزي و كسار، شـاه افسـانه  8. بلُتاست
 نهند و حتـی  ي كوهستان، پا به دنیاي علوي می قله غاري واقع بر

شامان(شمن) براي سفر به دوزخ باید از چندین كوهستان بسیار بلند، 
مقدس،  هاي با این اوصاف، كوه .(Eliade, 2010, p. 108) باال رود

 اند آمده جایگاه خدایان بوده و رابط بین آسمان و زمین به شمار می
(Eliade, 2004, p. 216). هاي مرتفع، دسترسی  ، مكانبه طور كلی

ساخته و شخص پارسا باید با  پیوسته به آسمان و تنگري را میسر می
اي  فراز تپه باربربود نُه  شده بستهدور گردنش   كه یدرحالسر برهنه 

. (Esin, 2013, p.12) زد بود زانو می شده انتخابكه براي این منظور 
بورقـان  «كوه مقدس كه در روایت تاریخ سري مغوالن،  طور همان

محل گفتگوي  و 10،  اقامتگاه خداي آسمان، كوكو تنگري»9گلدون
 ,Mojtahedi, 2016؛ Sanders, 1984, p. 51( با او است خان زیچنگ

p. 30.(  عنـوان  بـه كـوه بارهـا،   در این راستا باید در نظر داشت كه 

ـ چ همهعنصري تلقی شده است كه از  ي  آگـاهی دارد. در كتيبـه   زی
وحی از كوه «شود؛  ، به آمدن وحی از طرف كوه اشاره مینیتر گول

كـوه بودنـد، پـایین     آمد. بدان سوي روان شدند. آنان كه بر بـاالي 
در برخـی از   .(Mohammadzade sadig, 2004, p. 175) »آمدند...
ها از آسمان افتـاده و از   ها  و كوه ها نیز آمده است كه سنگ افسانه
هـا بـاخبر    دردهاي انسـان   ها خبر داشته و از آینده و درمان گذشته
ده  هـاي كتـاب ده   تغییـرات در داسـتان   یبـاكم د. این باور را هستن

ده قورقوت، به  نماییم؛ یكي از قهرمانان كتاب ده قورقود، مشاهده می
گیـرد.   شدیداً مجروح شده و در خطر مرگ قـرار مـی  » بوغاج« نام
گویـد:   هایش بود، به او می كه همیشه یاریگر او در سختی» خضر«
 Dada). »هاي كوه، مرهم جراحات توست شیر مادر با مرهم گل«

gurgut, 1979, p. 47)  بوغوتكین و دختر «حتی در داستان اساطیري
نیز، بوغوتكین در خواب به كوه سپید رفته و معارف ژرف را » آسمان

در راسـتاي همـین    (Oraz, 2017, p.266) كنـد  از آنجا دریافت می
هاي دینی و اساطیري، بزرگان سیاسی، دینی و قهرمانان را بر  جنبه

سـپردند؛ چنگیزخـان در    میي آن به خاك  باالي كوه و یا در دامنه
، (khandmir, 1954, p. 47) شود قلدون دفن می ي كوه بورقان دامنه

پوشیده از برف سفید به خاك  11قالسر اوكتاي در بلنداي كوه بولداق
و یا بر طبق تاریخ كاشانی،  (Khalili, 2017, p. 36) شود سپرده می

دامان  كـوه الونـد   خاتون را بعد از وفات به همدان برده و بر  توداي
عالوه بر این، برگـزاري   (Kashani, 1970, p. 52). كنند مدفون می

هـاي دینـی و    توانسته ناشی از همین جنبـه  مراسم مختلف نیز می
ها و دیگر قبایـل تـرك و مغـول،     اساطیري مذكور بوده باشد؛ هون

هاي مقـدس خـود    معموالً مراسم قربانی  و سوگند را بر باالي كوه
در همین راستا عبدالقادر  (Seyidov, 2005, p. 357). آوردند یم جا به

» یوان هان«در كوه مقدس  هرسالهنویسد كه تركان هون،  اینان می
دادنـد. او   سئی، براي خداي آسمان قربانی می یئنی يها كوه رشتهاز 

ها را  ي خود با چینی هاي هون، معاهده افزاید كه  خاقان همچنین می
با یاد كردن سوگند و دادن » داغی هون«كوهی به نام ي  نیز در قله
البته نباید فراموش كنيم كه  (Inan, 2016, p. 65). بستند قربانی می

قلدون از دست دشمن  كوه بورقان ي واسطه به نكهیبعدازاچنگیزخان 
بندد كه هر صبح در بورقـان قلـدون    یابد، با خود عهد می نجات می

 ,Plio, 2011  ازددر آنجا به  استغاثه و دعا بپرد هرروزقربانی كرده و 

p.51)؛(Oraz, 2017, p.160      هـاي   و نیـز اینكـه مراسـم و جشـن
بولـداغ برگـزار    قوریلتاي به دستور چنگیزخان در پاي كوه دلیگـون 

ها  در بسیار از داستان كوه .(Mojtahedi, 2006, p.30) شده است می
و  گرفتن پناههاي اساطیري تركان و مغوالن مكانی براي  و افسانه

، مشـهورترین ایـن   »قون ارقنه«رهایی از دست دشمن بوده است. 
اي دیگـر   ي مغـولی و عـده   . رشیدالدین آن را افسانهاستها  افسانه

 دانند ها) می (گؤي تورك ي تركي آن را افسانه 12مانند رفیق اؤزدك
)Grossa, 2008, p.316.(  بر اساس این افسانه، مغوالن و یا تركانی

خورند براي نجات خود به كوه  از دشمن خود شكست می درنبردكه 
و انتقـام خـود را از دشـمن     شـده  خـارج برند و بعدها از آن  پناه می

بـراي  » قلـدون  بورقـان «كـوه   (Oraz, 2017, p.268). گیرنـد  مـی 
ماندن از   براي زنده گاه و مكانی پناه ي منزله به(تموچین)،  چنگیزخان

در  .(Plio, 2016, p.84) هـا) بـوده اسـت    (ماركیـت  دست دشمنان
نـام كـوهی اسـت كـه     » بئـل  چنلـی « داستان حماسی كـوراوغلی،  
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را در خـود پنـاه داده و او را باصـفات و    كیشی  كوراوغلی فرزند آلی
 .(Rayis niya, 1998, p.163)كند بخش مجهز می هاي پیروزي قابلیت

تعدادي از مردمان ترك و مغول چنین اعتقادي داشتند كه انسان از 
نیـز   هـا  آناست. این اعتقاد در ادبیات كتبـی   شده دهیآفرروح كوه 

ي »13قـارا  -مـاداي « : در داسـتان مثـال  عنوان بهبازتاب یافته است. 
اسب تندروي او از روح آب آفریده شده «شود كه:  ها گفته می آلتاي

نه تنها ماداي ». قارا از روح كوه خلق شده است است و خود ماداي
قارا بلكه پسر شكست ناپذیر او، مرقن نیـز بـراي رهانیـدن مـردم     

 .دانـد  ي خود را منتسب بـه كـوه مـی    خویش از دست یاغی، ریشه
(آریق طالیی)تركان  »آلتین آریق«بازتاب این اعتقاد را در داستان 

این داستان، آریق طالیی توان مشاهده كرد. بر طبق  خاقاس نیز می
 .(Seyidov, 2002, p.152-112) گردد از سنگ(تمثیل كوه) متولد می

، اولین استاي مربوط به تركان قپچاق  كه افسانه 14در داستان دیگر
 ,Ogel( شـوند  پدر و اولین مادر انسان از غاري در كوه متولـد مـی  

2010, p. 200 .(نیـز بـه   » بایات«این موضوع حتی در میان تركان
(دوبیتـی) زیـر داریـم:     نمونـه در بایـاتی   عنـوان  بهخورد.  چشم می

عاشیقی هستم، در این دنیاي بیكران، نه پدر دارم نه مادر، من از «
 (Seyidov, 2002, p.153). »ام شده دهیآفر(تمثیل كوه)  سنگ سفید

اولین  عنوان بهدر این راستا باید اشاره كرد كه كوه در خیلی از موارد 
(عروسان) خیلی از طوایف ترك و مغول  زنان است؛ شده مطرحپدر 

گویند و جز این نام براي آن  هاي مقدس خود، پدرشوهر می به كوه
ها فوراً موهاي  دیده شدن این كوه از دوردست محض بهشناسند.  نمی

آذربایجانی، به  حتی تركانِ ).Ogel, 2010, p.439( پوشانند خود را می
اند؛ آن را یا پدر یا مـادر خـود    دلیل اینكه كوه را اجداد خود شمرده

هاي بزرگ قافقاز به نام  نمونه، یكي از كوه عنوان بهاند.   قلمداد كرده
 است(پدرخان)  »آتا خان«نام كوهی دیگر، و پدر) ه ( كو »بابا داغ«

(Seyidov, 2002, p.153) مادر نیز مطـرح   عنوان به. كوه، همچنین
را » مادرمان اؤتوكن«مشهور است كه چنگیزخان، عبارت  بوده است؛
برده و منظور او از این عبارت همانا منزلگاه خویش بوده  به كار می

است كه در دعاهـاي   كه یدرحالاین  (Oraz, 2017, p.179). است
 ,Ogel, 2010( یاد شده است» مادر«ها نیز از اؤتوكن با عنوان  شامان

p.439.(   هـاي اسـاطیري    جالب اینجاست كه در برخـی از  افسـانه
شـویم؛   ي كوه روبرو مـی  ي مادرانه با جنبه  ینوع بهآذربایجانی نیز، 

زاییده  و صاحب بچه » داغ آغري«ي  در افسانه  ه نمونه، كو عنوان به
  .(Seyidov, 2002, p.113)شود می
 
  ها تحليل نگاره. 5

اي  باالترین اهمیت را در سـپهر نشـانه  كوه و فضاهاي كوهستانی 
هـاي   نگارگري ایلخانی دارا بـوده و تقریبـاً تمـامی اتفاقـات نگـاره     

 ي دمـوت در فضـاهاي كوهسـتانی شـكل گرفتـه اسـت       شاهنامه
گونه كه تمام اتفاقات كتاب تـاریخ سـري    . درست همان)1(تصویر

 ,Plio( است شده دادهمغوالن نیز در يك جغرافیاي كوهستانی شرح 

2016, p.157-49(  نیز كمابیش  جامع التواریخي  هاي نسخه در نگاره
هـاي آن بـه    گزینش داستان چراكهاست؛  مشاهده قابلاین اهمیت 

موضوعاتی مرتبط با كوه وجـود دارد.   ها آنشكلی بوده كه در اكثر 
را بـه یكـی از   » كوه و فضـاهاي كوهسـتانی  «این فراوانیِ حضور، 

یكي از  عنوان بهاستانداردهاي نگارگري ایلخانی تبدیل كرده و آن را 

عناصر ضروري این نگارگري قرار داده است. بر این اساس به نظر 
را در درون » كـوه «ي  تر آن است كه  معناي نشانه رسد صحیح می

اي  جستجو كرد. آن سپهر نشانه» نگارگري ایلخانی«اي  سپهر نشانه
كه دینامیسم پویایی در درون خود دارد و پویایی خود را مرهون سه 

. بـه  است» ایلخانی«و » ایرانی«، »مغولی -تركي«اي  سپهر نشانه
هـاي   در نگـاره » كـوه « ي تر، مفاهیم مربوط به نشانه عبارت دقیق

تـوان فقـط بـر     اي نگارگري ایلخانی) را نمـی  (سپهر نشانهمنتخب 
اساس روایت مربوطه تحلیل كرد بلكه در كنار روایت شاهنامه(سپهر 

اي ایلخانی) باید  سپهر نشانه( جامع التواریخاي ایرانی) و روایت  نشانه
مغولی)  -اي تركي سپهر نشانه( طیر و اعتقادات تركان و مغوالناسا

  .داشترا نیز در نظر 
(روایـت   اي ایرانی در سپهر نشانه» كوه«رغم اهمیتی كه  علی

ي مفـاهیم اسـاطیري آن زیـاد گسـترده      فردوسی) دارد ولی دامنه
ي توصیفی كوه از طریق  نبوده است. بنابراین در بیشتر موارد، جنبه

(نگـارگري   تـر  اي بـزرگ  اي وارد سـپهر نشـانه   ي بینا نشانه ترجمه
نیز از آنجا كـه   جامع التواریخ). روایت 1تصویر( ایلخانی) شده است

براي شناساندن مغوالن به جهان اسـالم تولیـد شـده بـود، بیشـتر      
هاي اساطیري كمتـري   حاوي مفاهیم تاریخی و دینی بوده و نشانه

 جایگاه بسیار خاصی» كوه«توان در آن مشاهده كرد. در مقابل،  می
اسـاطیر و اعتقـادات    و میشـامان ( مغـولی  -اي تركي در سپهر نشانه

در فضاي » كوه«پر رنگ  مغولی) دارد. در واقع، این حضورِ -تركي
ي بینـافرهنگی همـان    اي نگارگري ایلخـانی، ترجمـه   سپهر نشانه

مغـولی   -اي تركـی  در سپهر نشانه» كوه«مسلطی است كه  حضورِ
  داشته است.
ي كه روایت شاهنامه و جامع التواریخ را ا یفرهنگ نایبي  ترجمه

مغولی (اساطیر و اعتقـادات   –با عبور دادن از فیلتر فرهنگ تركي 
ي  مغولی) را بـه  درون فرهنـگ ایلخـانی (نگـارگري دوره     -تركي

« ، »بشارت والدت مسیح«ي  ها ایلخانی) وارد كرده است. در نگاره
ي  از نسخه» اموسی و شنیدن صداي خد«و » نزول وحی بر پیامبر

ي اسكندر  مواجهه«ي  ) و در نگاره4و  3و  2 جامع التواریخ (تصاویر
) بـا مكانیسـم   4ي بزرگ (تصـویر  ي شاهنامه از نسخه» با اسرافیل

مواجه هستیم. كوه در اي و بینافرهنگی  ي بینانشانه زمانِ ترجمه هم
محل نزول وحی تلقی شده است این درحالی است كه روایت دینی 

مغولی نیز، كوه دسترسـی بـه    -و اعتقادات تركي میزشاماندر آیین 
 شود تنگري را میسر ساخته و محلی براي گفتگو با او محسوب می

)Sanders, 1984, p. 51؛(Mojtahedi, 2016, p. 30 (.    فرامـوش
هاي عریـان   ي كوه همیشه عادت داشت به قلهنكنيم كه تموچین 

ها به راز و نیاز بپردازد. او در  نجا با ارواح قومی خود ساعتآبرود و در 
گفته و به دعا و مناجات  هایی با ارواح سماوي سخن می چنین مكان
كران، كام و آرزوي مرا برآور،  اي آسمانِ بی« شده است: مشغول می

اشـند و در  فرشتگان عالم اعلی را بر من نازل كن كه مددكار من ب
 ,Mojtahedi(» زمین مردانی را نزد من بفرست كه مرا یاري دهند

2006, p.30(.  
رغـم   ) علـی 6(تصـویر  »مرگ موسی در كوه نبو«ي  در نگاره

اي يك موضوع مذهبی روبرو هستیم كه  ي بینانشانه اینكه با ترجمه
،حـال  نیدرعـ بوده ولـی   فهم قابلاي  اتفاقاً براي هر دو سپهر نشانه
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 ي دموت هاي شاهنامه در نگاره» كوه: «1تصویر
Fig. 1: “Mountain” in Great Mngol Shahnameh Paintings (warfare.ga,2020) 

  
تأمـل محسـوب    ي قابـل  عنوان يك نشانه موضوعِ مرگ موسی، به

مغولی یـادآور مفهـوم    -اي تركي سپهر نشانهشود كه در فضاي  می
ي كــوه  چنگیزخــان در دامنــه. اســت» تــدفین بزرگــان در كــوه«

اوكتـاي در  ، (khandmir, 1954, p. 33) شود قلدون دفن می بورقان
قالسر پوشیده از بـرف سـفید بـه خـاك سـپرده       بلنداي كوه بولداق

و یـا بـر طبـق تـاریخ كاشـانی،       (Khalili, 2017, p. 36)شـود  مـی 
كـوه الونـد   وفات به همدان برده و بر دامـان   خاتون را بعد از توداي

ي  دفن بر باالي كوه یا دامنه). 52: 1349(كاشانی، كنند مدفون می
گیـرد كـه راه    آن در واقع از آن اعتقاد شامانیسـتی سرچشـمه مـی   

ي سـرباالیی در كوهسـتان اسـت؛ بلُـت، قهرمـان       مردگان، جـاده 
ي  اي مغوالن، از غاري واقـع بـر قلـه    قیرقیزي و كسار، شاه افسانه

نهند و حتی شمن براي سـفر بـه    كوهستان، پا به دنیاي علوي می
 .Eliade, 2010, p( رود بلندباالز چندین كوهستان بسیار دوزخ باید ا

108(.  
  

   
 التواریخ.: نزول وحی بر پیامبر. جامع2تصویر

Fig. 2: Mohammad Receiving Revelation (warfare.ga, 2020). 
  التواریخ. : بشارت والدت حضرت مسیح. جامع3تصویر

Fig. 3: The Annunciation (warfare.ga, 2020). 
  

   
  

  ي دموت. : دیدار اسكندر با اسرافیل. شاهنامه4تصویر
Fig. 4: Iskandar encounters Israfil (warfare.ga, 2020). 

  

  التواریخ.  : موسی و شنیدن صداي خدا. جامع 5تصویر
Fig. 5:Moses hearing God voice (warfare.ga, 2020).  



 
لعه

مطا
اط 

رتب
ي ا

»
كي

 تر
طير

سا
ا

- 
لي
مغو

 «
شِ

  نق
با

»
كوه «

اره
نگ

ي 
ها

امه
اهن

ش
انه
نش

رد 
ويك

با ر
خ (

واري
 الت
مع
 جا

ت و
دمو

ي 
ي)

نگ
فره

ي 
اس
شن

 

35 

  

 

  
  

  
  

  التواریخ جامع هاي هند. :كوه7تصویر 
Fig. 7: The Mountains of India (warfare.ga, 2020).

  التواریخ : مرگ موسی در كوه نبو. جامع6تصویر
. Fig. 6: The death moses on Mt Nebo (warfare.ga, 2020). 

 
اگرچه در نگاه اول، تنها با ترسیم » ي هنداه كوه«ي  در نگاره

) ولی در اینجـا نیـز در واقـع،    7ي هند روبرو هستیم (تصویرها كوه
 -اي تركـی  ي آشنا براي سـپهر نشـانه   كوه به همراه درخت، نشانه

در باورهـاي شمنیسـمی، درختـان بـزرگ و      چراكهمغولی هستند. 
 هاي ورود به جهـان دیگـر   عنوان گذرگاه ي مرتفع، هر دو بهها كوه

ها همچون ارواح (بـراي مثـال، ارواح    شوند و انسان (باال) مطرح می
دیگر (باال) برونـد    به جهان ها آنتوانند از طریق  نیاكان متوفی) می

)(Muller, 2019, p.57 . زمـان بـا    در ایـن مـورد نیـز، هـم    بنابراین
  .اي و بینافرهنگی روبرو هستیم ي بینانشانه ترجمه

تـوان   ) مـی 8(تصـویر » داستان اصـحاب كهـف  «ي  در نگاره
مغولی را  -در فرهنگ تركي» گاه بودن كوه پناه«ویژگی اساطیريِ 

هاي اساطیري  ها و افسانه مالحظه كرد؛ كوه، در بسیاري از داستان
و رهایی از دست دشـمن   گرفتن پناهتركان و مغوالن مكانی براي 

 باشـد  هـا مـی   ، مشـهورترین ایـن افسـانه   »قـون  ارقنه«بوده است. 
)Grossa, 2008, p.201 ; Oraz, 2017, p.268 ; Ozdek, 1993, 

p.32 .(گـاه و   پنـاه  ي منزله به(تموچین)  كوه حتی براي چنگیزخان
 ,Plio, 2017) ماندن از دست دشمنان بوده است  مكانی براي زنده

p.84).  اي  اي اسـطوره  پناه دادن كوه براي قهرمان كه داراي جنبه
هاي حماسی مانند كـوراوغلی نیـز بـه     باشد در برخی از داستان می

نام كوهی است كه كـوراوغلی فرزنـد   » بئل چنلی« خورد؛  چشم می
هـاي   صـفات و قابلیـت   بـا كیشی را در خـود پنـاه داده و او را    آلی

 عالوه بر .(Rayis niya, 1998, p.163) كند بخش مجهز می پیروزي
نیـز در آن مسـتتر   »  كـوه  يگر نشیآفرروح « مفهوم ینوع بهاین 

صـالح نبـی و   « ي تر در نگاره است. این مفهوم البته به بیان واضح
در اساطیر  است؛ مشاهده قابل) 9(تصویر »بیرون آمدن شتر از كوه 

مغولی كوه داراي روح بوده و در مقام  -تركي شمنیسمیو اعتقادات 
در  .گردد پدر و مادر، مطرح می عنوان بهقرار داشته و  يگر نشیآفر

این راستا این اندیشه وجود دارد كـه اجـداد انسـان از غـار و كـوه      
(آریـق   »آلتین آریق«. بازتاب این اعتقاد را در داستان اند متولدشده

 ,Seyidov, 2002) تـوان مشـاهده كـرد    خاقاس می طالیی)تركان

p.112). ي مشهور تركان قپچاقی، اولین  ا در داستان دیگر در افسانه
 ,Ogel ( شـوند  پدر و اولین مادر انسان از غاري در كوه متولد مـی 

2010, p. 200.(    ــان ــی در می ــوه حت ــودن ك ــدر ب ــه پ ــاد ب اعتق
. )Seyidov, 2002, p.153( خـورد  نیز به چشـم مـی  » بایات«ركانت

ها به این كوه ساكچاك  ساقاي» اوچ اگه«ي  (عروسان) طایفه زنان
 ,Oraz, 2017 شناسند گویند و جز این نام براي آن نمی پدرشوهر می

p.159) ; Ogel, 2010, p. 439.( تركان آذربایجانی بـه دلیـل    یحت
قلمـداد  ر یا مادر خود اند آن را یا پد اینكه كوه را اجداد خود شمرده

بابـا  «هاي بزرگ قافقاز به نام  نمونه، یكي از كوه عنوان بهاند.  كرده
كوه،  .است(پدرخان)  »آتا خان«پدر) یا نام كوهی دیگر،  ه(كو »داغ

در   ه نمونه، كو عنوان بهمادر نیز مطرح بوده است.  عنوان بههمچنین 
 ,Seyidov) شـود  و صاحب بچـه مـی  زاییده  »داغ آغري«ي  افسانه

2002, p.154-113).  هاي مذكور  آنچه توضیح داده شد، نگارهبنا بر
مغـولی، بیشـتر از فضـاي سـپهر      - اي تركي در فضاي سپهر نشانه

اي ایرانی و ایلخانی، نشانگی داشـته و از معنـاداري بـاالتري     نشانه
ها یا خود به این  فراوان نگارگرِ این نگاره احتمال بهد. هستنبرخوردار 

موارد آشنایی داشته و یا از آشنایی حاكمان درباري با این موارد آگاه 
ي  رغـم ترجمـه   ، علـی مـذكور  ي دونگـاره در هر  چراكهبوده است. 

 -توان عبور روایت از فیلتر فرهنگی تركـی  می یخوب بهاي  بینانشانه
  مغولی را مشاهده نمود. 

  

  
  

 التواریخ : داستان اصحاب كهف. جامع8تصویر 
Fig. 8: Seven Sleeper of Ephesus (warfare.ga, 

2020).  

  

 التواریخ.:صالح نبی و بیرون آمدن شتر از كوه. جامع9 تصویر
Fig. 9: The Prophet Armia(warfare.ga, 2020).  
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، وابسـتگی كامـل بـه    جامع التواریخي دموت و  شاهنامههاي  نگاره

همـین سـپهر   در واقع  و دارند» نگارگري ایلخانی«اي  سپهر نشانه
ایـن سـپهر    گیري این نسخ مصور شده است، اي باعث شكل نشانه
، خـود حاصـل   تـر  بزرگاي اصلی و  سپهر نشانه عنوان بهاي،  نشانه

اي ایرانی، ایلخانی  سپهر نشانهفرایند پویاي گفتگو و تعامل بین سه 
منجر بـه   تیدرنهامغولی بوده است؛ گفتگو و تعاملی كه  -و تركي

اي مـذكور در یكـدیگر و تشـكیل سـپهر      ادغام سـه سـپهر نشـانه   
شـده اسـت. بنـابراین    » نگـارگري ایلخـانی  «اي واحد به نام   نشانه

ا ي مذكور تنها در این فضا، تحقق پید هاي دو نسخه نشانگی نگاره
هاي  در نگاره شناسی فرهنگی، با توجه به الگوي نشانه د كرد.نخواه

دو نوع گفتگو و دیـالوگ وجـود دارد؛ در   » كوه«منتخبِ مربوط به 
اي ایرانـی بـا سـپهر     ي دموت، سپهر نشانه ي شاهنامه مورد نسخه

، سـپهر  جـامع التـواریخ  ي  مغولی و در مورد نسخه -اي تركي نشانه
مغـولی دیـالوگ برقـرار     -اي تركي سپهر نشانه اي ایلخانی با نشانه

در راستاي هـر دو گفتگـوي مـذكور، هـر دو نـوعِ       نكهیبااكند.  می
اي و بینا فرهنگی اتفاق افتاده ولی  ي بینا نشانه ترجمه، یعنی ترجمه

مكانیسمِ ترجمه در اینجـا از شـرایط خـاص و متفـاوتی برخـوردار      
است كه بدون تأثیر سـپهر  هایی  ي اول شامل نگاره باشد؛ دسته می

اي از  ي بینانشانه مغولی، مستقیماً و از طریق ترجمه -اي تركي نشانه
جامع اي ایرانی) و یا روایت  (سپهر نشانه ي فردوسی روایت شاهنامه

اي نگـارگري   اي ایلخـانی) وارد سـپهر نشـانه    (سپهر نشانه التواریخ
هایی است كه به  هي نگار ي دوم دربرگیرنده اند و دسته ایلخانی شده

ي  زمان بـا ترجمـه   اي، هم ي بینانشانه ، ترجمهها آنرسد در  نظر می
اي با  ي بینا نشانه زمانیِ ترجمه بینافرهنگی صورت گرفته است. هم

كـه   رغـمِ ایـن   باشد كه علـی   ي بینا فرهنگی به این معنا می    ترجمه
بـه نظـر   هاي موجود در روایت را تصویر كـرده ولـی    نگارگر، نشانه

 -جامع التـواریخ عمدتاً  -ها رسد در انتخاب موضوعات و داستان می
حاكمان و حامیـان خـود    شمنیسمیتحت تأثیر عالیق و اعتقادات 

 بافرهنگسو  بوده و سعی كرده موضوعاتی را گزینش نماید كه هم
مغولیِ آنان بوده باشـد.. بنـابراین نگـارگر كـه یـا خـود بـا         -تركي
مغولی آشنا بوده و یا از آشنایی حاكمان  -كيهاي فرهنگ تر نشانه

هاي روایت را با  درباري با این موارد آگاه بوده است، برخی از نشانه
هاي فرهنگی تركان و مغوالن از فیلتـر ایـن    در نظر داشتن ویژگی

 اي اصـلی  فرهنگ عبور داده و سـپس  وارد فضـاي سـپهر نشـانه    
هـاي   كـوه در نگـاره   ،. بدین ترتیب(نگارگري ایلخانی) كرده است

مغولی قرار داشـته و   -تركي اعتقادات ومذكور، تحت تأثیر اساطیر 
، محـل  يگر نشیآفري روحِ  گاه ِقهرمانان، دربردارنده پناه عنوان به

دفنِ بزرگان سیاسی و دینی ، مكان دسترسی به تنگري و گفتگو با 
نمایـان  (بـاال)   او، محور ارتبـاطی و گـذرگاه ورود بـه عـالم دیگـر     

  گردد. می
  
  

  ها نوشت پي
 شاگرد الدین شمسمحمد،  دوست ي گفته اساس الزم به ذكر است بر .1

اویس، يكي از شاهزادگان  سلطان براي را شاهنامه این، موسی احمد
   .(Hoseyni, 2013, p.67)آل جالیر تهیه كرده است 

نگاره  180ورق و  280كم  ي دست دربردارندهاین شاهنامه در اصل . 2
 .(Ajhand, 2010, p.150)بوده است 

3 .Yuri Lotman  
4 .Veladimir Vernadsky 
5 .Otuken  
 ,Eliade, 2013)شود گفته می» قام«در زبان ترك و تاتار به شمن، . 6

p.41) . 

7 .Olgen 
8 .Bolot   
9 .Burkan kaldun  

10 .Kok tengri 
11 .Buldag galsar 
12 .Rafig ozdak  
13 .Maday gara 
مورخ تركي كه در زمان حكومت  - الدواداري  ابوبكر بن عبداهللا آیبك. 14

ها را  ي قبچاق این افسانه افسانه  - كرد ها در مصر زندگی می مملوك
  .(Bayat, 2011, p.98)ثبت كرده است 
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