
 

ضميمه





  

 





  3/12/1393:       تاريخ پذيرش30/3/1393: تاريخ دريافت

  1شناختيگيري و بسط گونهشكل: هاي تركي ـ مغوليحماسه
  

2رينچين تورجي  

ناران بيليك: ترجمة انگليسي  

3داوود عمارتي مقدمدكتر  :ترجمة فارسي  

  چكيده

.  بـوده اسـت  دانشگاهيها پيش مورد توجه مجامع هاي تركي و مغولي از مدتشباهت ميان حماسه  

ها را به واسـطة آن      و مغول، سنت روايي واحدي دارند كه اين شباهت        برخي معتقدند كه اقوام ترك      

اي اسـت كـه نياكـان ايـن دو قـوم در آسـياي               اين سنت روايي متعلق بـه دوره      . توان توضيح داد  مي

هاي قهرمـاني تركـي و      توان گفت كه حماسه   نيز مي . زيستند  مركزي و جنوب سيبري با يكديگر مي      

 ايـن   .1، ساختار، موتيف، شخصيت و عبارات قالبيِ مـشتركي هـستند          مغولي داراي درونمايه، پيرنگ   

  .كندهاي تركي و مغولي را بررسي ميگيري و تحول انواع حماسه چگونگي شكلمقاله

  .شناختيبندي گونه مغولي، طبقه–حماسة تركي : هاكليدواژه

   مغولي–هاي تركي بندي انواع حماسهطبقه

صل هـستند و هـم قـدمت فـراوان دارنـد و توجـه بـسياري از                 مغولي، هم مفـ    -هاي تركي حماسه
و ديگران به خـود  ) 1975( پوخوف. وي. ، آي )1963( ملتينسكي. ام. متخصصان حماسه را همچون اي    

- مغولي موجود را متعلق به ناحية سيبري مـي  -هاي تركي ترين حماسه اين محققان، كهن  . اندجلب كرده 

هـاي تركـي و      حماسه را در خانوادة زبـان      1000، مجموعاً بيش از     محققاني از كشورهاي متفاوت   . دانند

                                                 
 با عنوان سنت شفاهي مغولي، مندرج در مجلة -هاي شفاهي تركياي دربارة تطور حماسه مقالة حاضر، ترجمة مقاله-1
"Typological Formation and Development :Turkic Epics-Mongolian"نشاني مقاله.  است : Oral

401-381): 2001 (16/2, Tradition. نظر به تازگي مطلب درج ترجمة آن به صورت ضميمه مفيد تشخيص داده 
  .شد
       آكادمي علوم اجتماعي چين موسسة ادبيات قومي -2
      نيشابور دانشگاهاستاديار زبان و ادبيات فارسي  -3
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بـيش از   ) Geser( گـسر  و   جانگارهاي پرحجم مغولي يعني     عالوه بر حماسه  . اندمغولي شناسايي كرده  
.  نيـز گـزارش شـده اسـت        -حجـم  اعم از كوتـاه و ميانـه       –هاي متفاوت    حماسة مغولي با روايت    550

صد سطر بيشتر نيستند و هر كدام داستان كـاملي را بـازگو             ترند و چند  الصهاه معموالً خ  هاي كوت   حماسه
حجم نيز به دست ما رسيده كه هر يك متشكل از هزاران سطر است و حجم                ها حماسة ميانه  ده. كنندمي

  .رسدها به بيش از ده هزار سطر ميبرخي از آن
 روايـت   110 حماسـة مغـولي بـا        60بيش از   : هاي مغولي به شرح زير است     اي حماسه توزيع ناحيه 

حجـم كـه در   هاي كوتـاه و ميانـه  ، حماسه)1988(به عقيدة نارانتويا  . متفاوت در چين كشف شده است     
هاي مغوليِ بورياتي در    حماسه. رسد روايت متفاوت مي   241 مورد با    80اند به   مغولستان گردآوري شده  

كـه   جانگـار   حماسـة به جـز ). Sharakshinova, 1987( روايت متفاوت دارند 200كم روسيه دست
 200000 كه مجموعاً بـالغ بـر   – جلد شعر بلند نسبتاً مستقل 200،  شدهحفظ در چين  هاتوسط كالميك 

نويس و چاپ كليشة بيش از ده نسخة دست   .  در مغولستان و روسيه به ثبت رسيده است        -شودسطر مي 
ها برخي از اين نسخه. استموسيقايي در دست  و تنظيم آن براي اجراهاي گسرچوبي از حماسة مغوليِ 

  . سطر دارند30000هاي متفاوتي با بيش از  هاي منظوم روايت، و نسخهند و برخي منظوممنثور
 نيز داراي ميراث -وتك اقوام آلتاي، تووا، خاكاس، شورتز، و يا-به همين شكل، اقوام ترك سيبريايي

ايـن واژه در     (Olonho به مجموعة » دانشسراي روسي  «اي هستند؛ مثالً مؤسسة سيبرياييِ      حماسي غني 
 كندنويس است مباهات مي    نسخة دست  200كه داراي بيش از     ) است» هاحماسه«وتي به معناي    كزبان يا 

)Surazhakov, 1958-80 .( حماسه در اين مجموعه به ثبت رسيده است كه از آن ميـان،  396تاكنون 
). Pukhov, 1962(  سطر اسـت 36600داراي حدوداً  »تيزپا ) Niurgonbaatar (باترنيورگون «حماسة

-80 (هاي آلتايي را ويرايش كـرده اسـت       حماسه  خويش  جلدي 10 در مجموعة  سوراژاكوف مورخ كه  
هـاي تركـي   سيبريايي و حماسـه -هنوز صدها حماسة تركي ). 1985(برد   حماسه نام مي   222، از   )1958

  .تر هستند د كه نيازمند بررسي دقيقانمتعلق به آسياي مركزي باقي مانده
تر هستند، همچنان به سنتي زنـده  اي ابتداييها جوامع قبيله  مغولي كه خاستگاه آن   -هاي تركي حماسه
زبـان و     هـاي گونـاگون در ميـان اقـوام تـرك           حماسه با روايت   100حتي امروز نيز بيش از      . تعلق دارند 

 بـه دسـت مـا       وكاست كم تر بي هاي متقدم ما حماسه ا. شودزبان در كشورهاي متفاوت يافت مي       مغولي
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هـا   هـاي اصـلي آن    از يك سو، بخـش    . انداند، بلكه در طول يك هزاره، بسط يافته و تغيير كرده            نرسيده
انـد و   هاي كهن سربرآوردههاي كاملي از دل نمونهتدريج متحول شده و عناصر جديد و حتي حماسه    به

نيـز بـه    هـاي كهـن      برخي حماسه . اند  تاريخ محو شده   مي از صحنة  از سوي ديگر، عناصر فرعي يا قدي      
ها و الگوهاي متفاوتي به     ها، مضامين، گونه    هاي زنده و موجود، دوره    در بطن نمونه  . اندگراييده يفراموش

هايي اين روند به حفظ ويژگي  . آورند انداز متنوعي را به وجود مي     موازات يكديگر وجود دارند و چشم     
  .ي متفاوت منجر شده استهااز دوره

. مغولي را بايد با تفـصيل بيـشتر بررسـي كـرد          -هاي تركي گيري و تحول ساختار پيرنگي حماسه     شكل
شناسان مغولستان. عناصر مشترك يا مشابه فراواني در پيرنگ تمامي آثار حماسيِ قهرمانيِ مغولي وجود دارد        

ـاس      ديگران، پيرنگ حماسه    و 3، نيكوالئوس پوپ  2هايزيگ. اي چون دابليو  بلندآوازه هاي مغـولي را بـر اس
هاي مفصل و جامعي از حدود يكـصد         هايزيگ تحليل . اندبندي كرده طبقه) motif-unit(اي  مايهواحد بن 

ـاختاري و      14 ها در آن  حماسة مغولي كه در چين، مغولستان و روسيه گردآوري شده ارائه داده و              گونـة س
-plot(اي، واحد پيرنگـي   مايهمن، عالوه بر واحد بن    .  مشخص كرده است   مايه و رويداد را      بن 300بيش از   

unit (ـا مايـه  يعني، مجموعه بن–ام تري را نيز برگزيده   گسترده ـارچوب پيرنگـيِ    ) motif-series( ه ـا چ ي
  4.هاي مغولي را گامي به پيش بردهاي حماسهبندي پيرنگطبقهسنت  تا بتوان -هاي نخستينحماسه
درآمـدهاي غنـايي و     معمـوالً پـيش   هاي مغولي را    اجزاي حماسه هاي حماسي چيستند؟    مايه بن اين
هاي واحـدي   مايهدرآمدها چندان طوالني نيستند و الگوها و بن       پيش. دهند  هاي روايي تشكيل مي   داستان
 كه هاي فرعي دهند و خود توسط پيرنگها را شكل ميهاي رواييِ پايه، بدنة اصليِ حماسهپيرنگ. دارند

هاي عاميانه، يافتن پيوند همچون داستان. 5شونداند، تكميل ميدر مراحل تحول حماسه به آن افزوده شده
هاي حماسه هستند كه در آن      هاي پايه به مثابة ستون    پيرنگ. منطقي ميان اين دو نوع پيرنگ دشوار است       

مـن بـيش از   . ها را دريافـت هاي مغولي و همچنين تناوب و منطق آن      هاي سنتي حماسه  توان روايت مي
تحليل و بـا يكـديگر مقايـسه    ) در مغولستان و خارج از آن(ها را هاي متفاوت آن حماسه و روايت  200
تري نيـز در تمـامي ايـن        ها، واحدهاي پيرنگيِ گسترده   مايهام كه عالوه بر بن     و به اين نتيجه رسيده     كرده

هـا  نامم و آن  مي» هاي حماسي مايهمجموعه بن «دها را   اين واح . شودها به طور مشترك تكرار مي     حماسه
هر يك از اين دو نوع، . هاي نبردمايههاي ازدواج و بنمايه بن: كنم را بر اساس محتوا به دو نوع تقسيم مي
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-اي نظـام هاي اساسي كه به شيوهمايهاي از بنالگوهاي ساختاري خاص خود را دارد، به همراه مجموعه     

. هـا دارنـد  ترين حماسـه مايه، ريشه در كهندر يك كالم، اين دو مجموعه بن.  در پيوندندمند با يكديگر 
تـرين  هاي مغولي متعدد مرا به اين نتيجه رسـانده اسـت كـه نخـستين و كهـن                 تحليل و مقايسة حماسه   

و كوشد براي خود همسري بيابد       در دستة نخست، قهرمان داستان مي     : اندهاي مغولي بر دو دسته    حماسه
ِ قهرمـان را  چارچوب پيرنگـيِ همـسريابي  . پردازددر دستة دوم، قهرمان به نبرد با شخصيتي اهريمني مي    

  :هاي اساسيِ زير استمايهكه خود متشكل از بن دهدهاي ازدواج تشكيل ميمايهمجموعه بن
طالعـاتي در   گـاه او، ا   زمان، مكان، قهرمان جوان و خويشاوندانش، اسب او، زادگاه او، قصر و خيمه            

اش، تمايل قهرمان جوان به ازدواج و كوشش خويشاوندان بـراي منـصرف كـردن او،       مورد همسر آينده  
انتخاب اسب، آماده كردن زين و يراق، مسلح شدن با تير و كمان و كارد و شمشير، رويدادهايي كـه در                     

، رسيدن ) دشمناني انسانيغلبه بر جانوري وحشي از جهان طبيعي و غلبه بر(افتد  مسير حركت اتفاق مي
به خانة همسر آينده، رد شدن خواستگاري او توسط خانوادة همسر آينده و شرايطي كه براي ازدواج او                  

كنند، متقاعد كردن خانوادة دختر با انجام نبردهايي دليرانـه، و سـرانجام، برگـزار كـردن مراسـم           مقرر مي 
  .ازدواج و آوردن همسر به خانه

هاي نبرد تعلق دارد، مايهاسب با نبردهاي قهرمان عليه اهريمنان، به مجموعه بنچارچوب حماسيِ متن
هـا بـا يكـديگر    هـاي آن مايههاي ازدواج تفاوت دارد، با اين حال برخي بن    مايهكه اگرچه با مجموعه بن    

  :شوندهاي بنيادين زير تشكيل ميهاي نبرد، از سازهمايهمجموعه بن. مشترك است
اي شـوم كـه   گـاه او، حادثـه  قهرمان و خويشاوندانش، اسب او، زادگاه او، قصر و خيمهزمان، مكان،  

سواريِ قهرمان، شناختن دشـمنان، رويـارويي بـا         دارد، قدرت اسب  ) اهريمن(نشان از رسيدن مانگوس     
، )ه تـن با استفاده از شمشير و دشنه، تير و كمان و نبرد تن ب(ها و نيات، نبرد مانگوس، به زبان آوردن نام   

  .اش، و بازگشتي افتخارآميزشكست دادن مانگوس، طلب بخشش، كشتن دشمن و سوزاندن جنازه
.  هـستند مـذكور هـاي  مايـه مايه، همواره حاوي تمامي بنتوان گفت كه اين دو مجموعه بن  البته نمي 

اي  مـواره هـسته  اما، ه.  يا بيشتر استها كمتر ها در آن مايههمچنين مواردي وجود دارد كه شمار اين بن       
يابنـد تـا    مند با يكـديگر پيونـد مـي       اي نظام  و اين واحدها به شيوه     ناپذير وجود دارد  ضروري و اجتناب  



  161                      ...     گيريشكل: هاي تركي ـ مغوليحماسهچهل و هفتم                            سال 

هـاي ازدواج و     مايهبه بيان ديگر، مجموعه بن    . دها را شكل دهن   ها و الگوهاي پيرنگيِ حماسه    چارچوب
  . دهندهاي مغولي را تشكيل ميهاي اساسيِ تماميِ حماسهنبرد، پيرنگ
: توان به سه نوع تقـسيم كـرد       ها نيز مي  مايهر اساس محتوا، شمار و شيوة تركيب بن        ب هاي مغولي را  حماسه

  .هاي داراي چند پيرنگ مستقلهاي داراي دو پيرنگ متعارض، و حماسهپيرنگ، حماسههاي تكحماسه

  پيرنگهاي تكحماسه

پيرنـگ نـام    حماسـة تـك  مايه اسـت جموعه بنل از تنها يك م  متشك اي كه پيرنگ اصلي آن    حماسه
-اي ازدواج، كـه از مجموعـه بـن     هـ حماسـه : شـود اين نوع حماسه خود به دو دسته تقـسيم مـي          . دارد

هاي نبـرد،   ، و حماسه  )نمايانده شده است   Aدر نمودار زير با حرف      (شوند  هاي ازدواج تشكيل مي    مايه
).  نمايانـده شـده اسـت      Bدر نمودار زيـر بـا حـرف         ( شوندهاي نبرد تشكيل مي   مايهكه از مجموعه بن   

از آنجـا كـه جزئيـات       . ها هستند ترين نوع حماسه  ترين و بنيادي  ترين، ساده پيرنگ كهن هاي تك   حماسه
هاي متفاوت حيات قبايل و اقوام متفاوت است، اين موضـوعات بـه             مربوط به ازدواج و جنگ در دوره      

هاي ازدواج را بر اساس محتـواي مجموعـه   حماسه.  استدهها منعكس ش هاي متفاوتي در حماسه   شيوه
، و )A2( ، آزمـودن دامـاد  )A1( ربـايي ازدواج از طريـق آدم : توان به سه دسته تقسيم كـرد ها، مي مايه  بن

، و  )B1(اي  انتقـام قبيلـه   : اند هاي نبرد به دو دسته قابل تقسيم      حماسه). A3(  از پيش تعيين شده    ازدواجِ
  ). B2( ف اموالنبرد بر سر تصر

  هاي مغوليپيرنگ حماسهساختار تك: 1نمودار 

 :  هاي مغوليپيرنگ حماسه تكانواع ساختار
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  )Tandem-compound plot epics( دوگانه-هاي داراي پيرنگ مركبحماسه

ـا  اين حماسه. ماية متعارض با يكديگر استها داراي دو يا چند مجموعه بن  پيرنگ اصلي اين حماسه    ه
هاي درآميخته با يكديگر هـستة حماسـه را بـه           مايهاراي دو نوع اصلي هستند كه در هر يك، مجموعه بن          د

 A2نوعاً (آميزد هاي نبرد درميمايههاي ازدواج را با مجموعه بنمايهيك نوع، مجموعه بن: آورندوجود مي

+ B2، هاي نبرد را در مايه از مجموعه بنو نوع ديگر دو گونه) يا آزمودن داماد و نبرد بر سر تصرف اموال
  ).اي و نبرد بر سر تصرف اموال، يا انتقام قبيلهB1 + B2( كند هم ادغام مي

  )Juxtaposition-compound plot epics(جوار  هم-هاي داراي پيرنگ مركبحماسه

ـا     هاها متفاوت از حماسه   پيرنگ اين حماسه  . هاستاز اين نوع حماسه    جانگار بلند حماسة ـاني ي ي يون
ـاختار بخـش  : شودها به دو نوع تقسيم ميساختار پيرنگيِ اين حماسه   . هندي است  ـاي  ساختار كلي، و س ه

 شعر بلند با    200جوار است و خود از بيش از         هم -پيرنگ كلي از نوع مركب    ). canto »سرود«يا  ( تر  جزئي
ـار      دهنـدة آن را مـي     هاي اساسيِ اجزاي تشكيل   پيرنگ. هاي مستقل تشكيل شده است    پيرنگ تـوان بـه چه

انـد،  الذكر حماسه منطبقها بر انواع فوقاين بخش. A, B, A2 + B2, B1 + B2: بخش عمده تقسيم كرد
A و Bپيرنگ و هاي تك از  نوع حماسهA2 + B2  وB1 + B2   ـاي مركـب  از نـوع حماسـه دوگانـه  -ه

  :دهدولي نشان ميهاي مغ را در حماسهنمودار زير انواع متفاوت پيرنگ. است

  هاي مغوليهاي اصلي حماسهانواع ساختاري پيرنگ: 2نمودار 
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 جيانـگ حجـم اقـوام تـرك، كـه در شـين          هـاي كوتـاه و ميانـه      ترين حماسه كهن هاي اصليِ پيرنگ
)xinjiang (    هـاي مركـب  پيرنـگ و حماسـه  هـاي تـك  و مناطقي نظير آن به دست آمده، به حماسـه- 

جيانـگ و   هاي تركيِ مناطق شـين    هاي مغولي، حماسه  در مقايسه با حماسه    .رندمغولي شباهت دا   دوگانة
ترند و تعارضات پيچيـدة مـذهبي و قـومي را در آن             گراتر و به لحاظ تاريخي دقيق     آسياي مركزي، واقع  
. كـشند ها، مبارزه عليه حاكمان كالميك را به تصوير مي           بسياري از اين حماسه    -كنندنواحي منعكس مي  

كه متعلق بـه هفتـصد تـا هشتـصد           كتاب دده قورقود  و   اغوز نامه هاي  هاي اصلي حماسه  تي پيرنگ اما ح 
. مغـولي شـباهت دارنـد     دوگانـة -هاي مركبپيرنگ و حماسه هاي كهنِ تكاند نيز به حماسه   سال پيش 

 متعلق به قرن هفتم يـا هـشتم اسـت و نـسخة              كتاب دده قورقود  باور عمومي محققان بر اين است كه          
بـسياري از بنـدهاي آن   . حدود قرن دوازدهم نوشته شـده اسـت  در مكتوب فعليِ آن، در دوازده مجلد،     

 يـك حماسـة   شـشم سـرود    مثالً. كشند را به تصوير مي    اغوزهاي ازدواج و نبردهاي قهرمانان      كشمكش
 بـه   ،)kantulal( »كـانتوالل «،  ) kangle(» كانگـل  «كشد كه طي آن، پسرِ    را به تصوير مي   ) A2(ازدواج  

كـشتن  (گـذارد   كانتوالل سه آزمون خطرناك را پشت سر مـي        . كندنواحي تحت حاكميت كفار سفر مي     
آورد و و همسر آيندة خـود را بـه دسـت مـي           ) يك شير، يك شتر نر و يك گاو وحشي با دست خالي           

 -هـاي مركـب    به نخـستين نـوع حماسـه       سومسرود   .دهددشمناني را كه در پي او هستند شكست مي        
پـس از شـركت در سـه    ). ، يا آزمودن داماد و ستيز براي تصرف اموالA2 + B2( دوگانه شباهت دارد

، عـشق   )Baibur(» بايبور« قهرمان، پسر  )Bamus(» باموسِ«،  )كشي و كشتي    دواني، كمان اسب(رقابت  
وس مـورد  بـام : افتد بسيار جالـب اسـت  آنچه پس از آن اتفاق مي. كنداش را از آن خود مي     همسر آينده 

 پس از شـانزده سـال اسـارت، بـه خانـه بـاز             . شودگيرد و در شب ازدواجش زنداني مي      حمله قرار مي  
 به قصد انتقـام، سـركردة دشـمنان    باموس. اند كرده يابد كه دشمنان، زادگاه او را غارت      گردد و درمي   مي

دردسـرآفرين خـود را     رسـاند و انبـوه دشـمنانِ        خود را كه در صدد تصرف همسر او بوده، به قتل مـي            
اين سرود متشكل از دو بخش است، يك بخش مربوط بـه ازدواج قهرمـان و بخـش                  . دهدشكست مي 

 ، آيمـول  )Beger( گـر  ب در بـاب پـسرِ    «سـرودهاي ديگـر، نظيـر       . ديگر مربـوط بـه نبردهـاي اوسـت        
)Aimole( «  در مـورد   . صرفاً در مورد يكي دو نبرد قهرمـان هـستند         »  اور غازان ساالر در باب حملة  «و

كنند و هنگامي كه او در حين شـكار بـه شـدت زخمـي شـده                 اول، دشمنان بگر از فرصت استفاده مي      
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شـود و متجـاوزان را    به حمايـت از پـدر وارد كـارزار مـي     ،پسر بگر، آيمول  . كنندبه او حمله مي   است،  
كنـد و  ار مـي  غازان دشمن را به ياري يـك چوپـان تارومـ           در مورد دوم، ساالر   ). B1( دهدشكست مي 

دهد و از اين طريق دارايـي خـود را دوبـاره بـه     مادر، پسر و سربازاني را كه ربوده شده بودند نجات مي 
  ).B2( آورددست مي

كند، همزمان، چنـد صـد      ، در عين حال كه داستان زندگي قهرمان را روايت مي          اغوز حماسة مشهور 
 از چهار بخش اسـت كـه بـه روايـت زنـدگي              پيرنگ آن متشكل  . گويدسال تاريخ شفاهي را نيز بازمي     

شمار و انتقـال قـدرت او بـه عنـوان يـك      ، ازدواج و فرزندان، نبردهاي بي   كودكي: اغوز اختصاص دارد  
هاي آلتايي است كه به شكل مكتـوب بـه          هاي نادر حماسه   يكي از نمونه   اغوز حماسة. به وليعهد » خان«

كننـد،  هاي درازدامن استفاده مـي    تايي كه از توصيف   هاي آل برخالف ديگر حماسه  . دست ما رسيده است   
اگرچـه  . بـرد هاي قهرمانانة او زباني ساده به كار مـي اين حماسه براي تلخيص ازدواج قهرمان و دالوري  

بيـشتر   اوغـوز   اما ترسـيم اعمـال قهرمانانـة   - كه شرح آن آمد   –پيرنگ آن متشكل از چهار بخش است        
 -توان چنـين حـدس زد كـه نبـرد و ازدواج، از پـنج     از اين تأكيد مي. گرددحول نبردها و ازدواج او مي   

  .  انددادههاي تركي را تشكيل ميشش قرن پيش، موضوع و پيرنگ سنتي حماسه
داسـتان زنـدگي ايـن قهرمـان حماسـي و            )Alpamis( آلپـاميس  حماسة مشهور ديگري با عنـوان     

پيرنـگ اصـلي آن     . كنـد هاي جالب روايت مي   تانرويدادهاي پيش از تولد او را با توصيفات غني و داس          
دار شـدن هـستند، بـه       ابتدا والدين آلپـاميس كـه در آرزوي بچـه         : توان تقسيم كرد    را به چهار بخش مي    

شـود و پـس از مـدتي آلپـاميس بـه دنيـا       آسا باردار ميبه طرزي معجزهروند و مادر آلپاميس    زيارت مي 
 )Gulibairsen( »گوليبرسـن « پـس از نبـردي قهرمانانـه بـا    دوم، آلپـاميس،  . شـود آيد و بزرگ مـي     مي

تايـشيك  «گـردد، بـا دشـمنش    سوم، پس از اين كه با همسرش به خانه بـازمي         . كندزيباروي ازدواج مي  
او را  پـردازد؛ آلپـاميس   ها و اموال او را به تاراج برده بود، به مبارزه مـي كه گله) Taishik khan(» خان
 »اورتـان «چهارم، پس از بازگشت مجدد به خانه،        . يابد از دست رفته را بازمي     كشد و تمامي چيزهاي   مي
)Urtan (    آلپاميس است و قصد تـصرف همـسر         گر و پسر خدمتكارِ خانوادة    يرانرا كه اهريمني بسيار و 

هـاي مغـولي بـسيار شـبيه اسـت،          اين پيرنگ به پيرنگ حماسه     .دهداو گوليبرسن را داشته شكست مي     
  .آلپاميس تأكيد دارند هايهاي دوم و سوم اساساً بر دالورين جهت كه بخشخصوص از آ به
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. اس. ترنـد هاي مغولي نزديـك   هاي متعلق به اقوامِ آلتاي سيبريايي، تووا و خاكس به حماسه          حماسه
هـاي اوليـه و   ها با فئوداليسم دوره حماسه را بر اساس ارتباط آن     222) 1985 و   1958-80(سوراژاكوف  

اسـاس   اي را بر  هاي جوامع قبيله  بندي كرده و سپس مجدداً حماسه     هاي فئودالي طبقه  درساالريدوران پ 
هـا بـه طـور كلـي بـه دو رويـداد             اما بايد گفت كه اين حماسه     . موضوع به پنج دسته تقسيم كرده است      

ـ ماية ازدواج را بـه كـار مـي        بن» داستان ازدواج قهرمان  « .پردازند  عمدة نبرد و ازدواج مي     نبردهـاي  . ردگي
قهرمان با هيوالها، جهان زيرين، غارتگران، و رابطـة ميـان خـانوادة قهرمـان و خويـشاوندان او همگـي          

 جانگـار  بـه پيرنـگ      )Manas(مانـاس   بلنـد    سـاختار پيرنگـيِ حماسـة     . ماية نبرد هستند  برگرفته از بن  
ايِ كـه خاسـتگاه افـسانه     دربردارندة سرودهاي شـاعرانة فراوانـي اسـت          ماناسمجلد اول    .شباهت دارد 

 اي را كـه بـه نـام كوكتـوي         آميـز او، كـودكي او و آيـين قربـاني          ماناسِ قهرمان و اقوام او، زايش معجزه      
)Koktoy ( هـاي مغـولي      اسـه ها به نـدرت در حم     اين پيرنگ . كندشود به تفصيل روايت مي    برگزار مي

حـاوي نبـرد و نيـز        مانـاس  اوليـة هـاي   ، پيرنـگ  )1991(  طبق پژوهش النـگ يينـگ      اما. شوندديده مي 
) Kirghiz( »قرقيـز «، مانـاس  در بخش اول حماسـة . ربايي بوده استهايي در باب ازدواج و آدم     داستان
اندازد كه هر يـك بـا شـعري نـسبتاً بلنـد و مـستقل          هاي متعددي را عليه ساكنان محلي به راه مي          جنگ

هـا از يكـديگر     وندنـد، امـا بـسياري از آن       هـاي منفـرد بـا يكـديگر در پي         برخي پيرنگ . شود  روايت مي 
هـاي متعـدد    به بيان ديگر، پيرنگ    .اي بيش از ديگر حوادث اهميت ندارد      اند و هيچ حادثة فرعي     مستقل
بـدين  . جوارند و هر يك بـه انـدازة ديگـري بـراي حماسـه اهميـت دارد                با يكديگر هم   ماناس حماسة

 حـال كـه     امـا در عـين    . دوگانـه اسـت   -هاي مركب  نيز در زمرة حماسه    ماناستوان گفت كه    ترتيب مي 
و ديگــر ) Qigetay( ، قيجتــاي)Saytek(، ســايتك )Saymaytaic( هــاي ســايمايتاييك داســتان
هـا از   هاي مـوازي هـستند، كـاركرد آن        داراي پيرنگ  ماناسهاي  هاي متعلق به مجموعه حماسه     داستان

هـاي  هـر يـك از بخـش      .  نيست روند  ش مي صورت افقي در داستان پي    هاي متعارضي كه به     نوع پيرنگ 
هـا  اي از حماسـه حماسه، با شجرة خانوادگيِ ماناس در ارتباط است و اين امر خود به ايجـاد مجموعـه          

پيرنگ نخـستين مجلـد     . كند را از نسل اول تا نسل هشتم ترسيم مي         ماناسشود كه تبارشناسيِ      منجر مي 
براي هفت مجلد بعـدي     ) prototype( صورت سرنموني    را بر خود دارد، به    » ماناس«، كه عنوان    ماناس
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هـاي اصـلي    ، از طريق تكرار متناوبِ پيرنـگ      ماناسبسيار محتمل است كه هشت مجلد       . رودبه كار مي  
 .شكل گرفته باشد

  
و ) Purbujab(، پوربوجب ) Kanara(، كانارا ) L. Purbe( پرب .ال: جانگارخوانان مغولي

  ؛ تصوير از نويسنده)1982(ا نويسنده، دومين فرد از سمت راست ، همراه ب)Arimpil(پيل يمآر

 ايتـوان حماسـة زنجيـره     گيـرد، مـي   اي را كه از طريق تكـرار متنـاوبِ پيرنـگ شـكل مـي              حماسه
)Chain-type epic (ظاهراً اين نوع حماسه در جهان چنـدان رواج نـدارد و بيـشتر مخـتص     . نام نهاد

-كـه متعلـق بـه بوريـاتي     نيز )Abai Geser(آباي گسر ، حماسةماناسعالوه بر . آسياي مركزي است

هـا بـه     شعر بلند تشكيل شده كه همگي آن       9اين حماسه از    . اي است هاي زنجيره هاست از نوع حماسه   
كـه   آباي گسر نخستين مجلد   .  با يكديگر در پيوندند    ماناس ايِ مجلدات هشتگانة  نامههمان شكلِ شجره  

مغولي بـسيار   گسر به نام دارد، به لحاظ محتوايي) Abai Geser Khubogun (»آباي گسر خوبوگون«
انـد، برگرفتـه از    پديـد آورده گـسر  ها آن را به عنوان ادامة     شبيه است، اما هشت مجلد بعدي كه بورياتي       

 Oshir Bokhdo(»اوشير بوخـدو خوبوگـون  «مجلد دوم، با عنوان . هاي كهن خود آنان استحماسه

Khubogun(  زندگي پ    خـولين آالي   «كند، سومين مجلد بـا عنـوان         را روايت مي   آباي گسر سر بزرگ
 زنـدگي دومـين پـسرِ او را، چهـارمين مجلـد بـا عنـوان        )Khulin Abai Khubogun(»خوبوگون
. پـردازد و الـي آخـر   مـي  اوشير بوخدو خوبوگون  زندگي پسرِبه) Wengshen Khar( خارونگشن 

شـوند و سـرانجام     تر مـي  تر و عميق   دارد كه در مسير خود گسترده      هاي آبي شباهت  اين روند به جريان   
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هـاي متعـدد    تواند حماسه ريزند؛ به همين شكل، يك حماسة مؤثر مي       همگي به يك رودخانة وسيع مي     
  .ديگري را در خود ادغام كند

جـوار تعلـق    هـم -هاي مركباي بزرگ و پرحجم است كه به حماسه  تبتي، حماسه  )Gesar( راگس
كنـد و   ، ماجراهاي قهرمانان را روايت مـي      ماناس و نخستين مجلد     جانگاراين حماسه نيز همچون     . دارد

هـاي قـوميِ   پيرنـگ تعـدادي از حماسـه     . آوردهاي مستقل را از پـي يكـديگر مـي         سرودهايي با پيرنگ  
هـاي محلـيِ خـود را مـنعكس         هـا ويژگـي     مغولستان به شدت پيچيده است و هر كدام از اين حماسـه           

هاي فرعـي فراوانـي نيـز وجـود     ها و طرحهاي اصلي كه شرح آن آمد، پيرنگعالوه بر پيرنگ . كنند مي
  .و نبرد است)  زنان زيباربايش آيينيِ(ها ازدواج دارند كه البته هستة مركزي تماميِ آن

  هاخاستگاه نخستين حماسه

ها بسيار پيچيده    و تحول آن   گيرياي هستند كه مراحل شكل    مغولي، الگوهاي زنده   -هاي تركي حماسه
ـتان، از        ها، مراحل مختلف تاريخي را از سر گذرانده       اين حماسه . و طوالني بوده است    اند و از افسانه به داس

ها پس از آن، اين حماسه    . اندهاي پيوسته و از نثر به نظم ارتقا يافته        ترِ هنرهاي زباني به روايت    ژانرهاي كوتاه 
انـد  اي در خود منعكس كرده    اند، و تغييرات اجتماعي را به گونه       و تحول يافته   به صورت مداوم تثبيت شده    

ـا،  مايـه اين روند، به تدريج بـن     . ها را تحت تأثير قرار داده است      هاي آن ها، روايات و شخصيت   مايه  كه بن  ه
ها بـه   ماسهح. ا نيز افزايش داده است    ها ر ها را وسعت بخشيده و حجم، شمار و نوع آن         ساختارها و پيرنگ  

  .اند به لحاظ هنري تكامل بيشتري يافتهمرور زمان

  انداي شكل گرفتههايي كه در زمينة نبردهاي قبيلهحماسه

ـين قبيلـه    اي ابتدايي هستند كه خصومت    اقوام محلي مغولستان، برخاسته از جوامع قبيله       اي هاي خونيِ ب
ـان            قبيله  كه يك قبيله   رفتا بدانجا پيش مي   ها رواج داشت و گاهي ت     در ميان آن   اي ديگـر را بـه كلـي از مي

. رفته رو بـه زوال گذاشـت      اي رفته با پيدايش مالكيت خصوصي و تقسيم طبقاتي، جامعة قبيله        . داشت  برمي
ـيوع فـراوان داشـت       ،غارت اموال، دزدي حيوانات و ربودن زنان و بردگان         ـان قبايـل       .  زماني ش ـثالً در مي م

ـان بـه           هايي ميان اشراف زمين   ال چين، تفكيك   تركي در شم   -نشين مغولي  كوچ ـادي و بردگ دار، مـردم ع
دهند كـه  هاي خانخاني متعددي تشكيل ميدر طي يك بازة زماني هزارساله، برخي قبايل دولت   . وجود آمد 
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 گـواهي   7تاريخ سرّيِ مغـوالن    و   6التواريخجامعكه   اما چنان . انجامدآوري مي   ها و سرداران نام   به ظهور خان  
حتي در  . اي تا قرون يازدهم و دوازدهم ادامه يافته است        هاي قبيله قبايل و جنگ  » دوران قهرماني «دهند،   يم

ـاي  ها، بردگان و زنان همچنان ادامـه دارد و بـه دسـت آوردن نـشان               اين تاريخ نيز نبرد بر سر اسبان، گله        ه
ـا كـه بـه        . شودپيروزي براي مردان باالترين افتخار محسوب مي       شـود،  اسـم ازدواج مربـوط مـي      مرتا آنج

ـين   شكل پولي و رايگان انجام مي گروهي رواج داشته كه به هر دو-هاي دائمي و برون  ازدواج ـا آي شده، ام
  .ابتدايي ازدواج از طريق ربايش همسر، هرگز به طور كامل از صحنة تاريخ محو نشده است

ترين موضوعات حماسـه بـر دو نـوع         كهناند،     معتبر در سرتاسر جهان عنوان كرده      گونه كه محققان    آن
هايي كه به درونماية جـستجوي همـسر و         حماسه. جستجوي همسر و فرزندان و نبرد عليه اهريمن       : است

اين نوع حماسـه،    . همسري در قبايل پدرساالر هستند      فرزندان اختصاص دارند، ظاهراً نمايانگر قوانين برون      
هاي فائق آمدن بر موانع طبيعي و مقابله با نقشه         عمالي از قبيل  ستايد؛ ا اعمال قهرمانيِ شخصيت اصلي را مي     

كند، شكست دادن رقبا و از اي دورافتاده مالقات ميشوم كساني كه شخصيت اصلي، در راه رسيدن به قبيله
. دهند، و سرانجام، رسيدن به همسر آينده      ميان برداشتن موانعي كه والدين همسر آينده بر سر راه او قرار مي            

خاصـي   هاي عاشقانةهاي مغولي داستان  اشاره كرده است كه حماسه    ) 1979( هايزيگ. حقق آلماني، دابليو  م
ـاي    در حماسه . اش در تكاپوست  همسر آينده كنند كه طي آن، قهرمان داستان براي رسيدن به          را بازگو مي   ه

كنـد،  فاق برادرانش، عزم سفر مـي     قهرمان، تنها يا به ات    : شوندهاي عاشقانه پديدار مي     اين صحنه  نوعاًمغولي  
ـاده   دهـد، بـه قبيلـه     نوردد، جانوران وحشي و اهريمنان را شكـست مـي         ها و درياها را درمي    كوه اي دورافت
ـا ازدواج     هاي پدرزن آينده  رسد كه در آنجا با قدرت و شجاعت بر مخالفت          مي ـائق   او و محبـوبش   اش ب  ف
ها به نوع ازدواج اين حماسه. گرددروسش به زادگاه خود بازميع آيد، و سرانجام با موفقيت به همراه تازهمي
  ). اشاره شدA1قبالً در ( طريق ربايش تعلق دارند از

هاي بعدي  ها در ميان عامة مردم رواج داشته و حماسه        هاي اولية ازدواج از طريق ربايش تا مدت       پيرنگ
اي كه در جوامـع قبيلـه  ) Li Feng (لي فنگ به عنوان مثال، در حماسة چيني. را تحت تأثير قرار داده است

، )Feng Gai( قهرمان حماسه، فنگ گاي. گيردهاي متعددي بر سر زنان درميخرتر شكل گرفت، جنگأمت
ـارت    ) Sang Luo( و شاه سانگ لو) Hai Han(همسران هاي هان  را ربوده و زنان ديگري را نيـز بـه اس
تـر بعـدي همچـون      هاي مفصل  از طريق ربايش، بر حماسه     هاي سنتيِ ازدواج  پيرنگ. 8خود درآورده است  
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ـان و ازدواج               .  است  نيز تأثير گذاشته   گسر و   جانگار در توصيفي كه از ازدواج پدر جانگار،  اوزون آلـدر خ
در واقع، ايـن الگـو در   . مايه را مشاهده كرد  توان رد پاي اين بن    شود، مي ماناس با كانيكاي به دست داده مي      

ـان از  داستان. مامي اقوام و ملل رايج است هاي ت حماسه هاي حماسيِ يوناني و هندي كه به دست آوردن زن
ـند؛   طريق ربايش را وصف مي   كنند، ممكن است ريشه در آيين اجتماعي ازدواج از طريق ربايش داشته باش
  .شده است آييني كه به راستي اجرا مي

ـاني دارد  ، ريشه در افسانهدومين درونماية عمده، يعني نبرد قهرمان با اهريمن       ـاي قهرم چنـدين نـوع   . ه
ـيكلوپ   -هاي قومي مختلف وجود دارد، نظير هيوال      اهريمن در حماسه   ـا، و اهـريمن چنـد سـر        مار، س . ه

ـانگو  هيوالهاي چند سر كه با نام      ـانگني  )Mangus( سهاي م ـبگن  )Mangni( ، م  و  )Delbegen( ، دل
ـاي مغـ    در حماسـه   شوند، اغلـب   شناخته مي  )Kerdiutpa( كرديوتپا ـار از         ه ولي حـضور دارنـد و سرش
ـند   بازنمود جانوران وحشي و درنده    اين هيوالها   رسد كه   ابتدا به نظر مي   . هاي نمادين هستند   داللت اي باش

هاي خوني شوند و خصومتشوند، اما بعد به نمادي از قبيلة دشمن قهرمان بدل مي   كه در طبيعت يافت مي    
 با پيدايش مالكيت خصوصي و تقسيم طبقاتي، به      گذارند و پس از آن نيز     مايش مي وامع ابتدايي به ن   را در ج  

 مغولي، سرهاي متعـدد  -هاي تركيويژگيِ اين اهريمنان در حماسه. شوندمينماد راهزنان و ستمگران بدل   
ـان، ا   . 9استشده   است كه در بدن يك يا چند جانور پنهان           ي قدرتي خاص  و  آنان  آدمخواري و ز اين اهريمن

هاي اوليه، انگيزة اصليِ اين در حماسه. كنندها نفرت دارند و اغلب به زادگاه قهرمان حماسه حمله مي         انسان
كـشد و   قهرمان به تالفي دشـمن را مـي  . اهريمنان از حمله، ربودن همسر يا خواهران قهرمان حماسه است      

در . دهـد  ر يا خواهران خود را نجات مي      دارد و همس  او را از ميان برمي    ) همسر، فرزندان و والدين   (خانوادة  
ـتيزي كـه اغلـب بـه حـذف                اين مورد، ستيز، نمايانگر نيروي جمعي قبايل در مقايسه با يكديگر اسـت؛ س

ذيـل  ( ناميماز نوعِ خصومت خوني مي     ها را به همين دليل، اين حماسه    . شودنمادينِ كلِ يك قبيله منجر مي     
B1اشاره شد .(  

  باني بر محتواي حماسه  تأثير انواع هنرهاي ز

ـاني      شكل  از كهبلاند،  ها نه تنها به سازمان اجتماعيِ يك فرهنگ وابسته        حماسه هاي متفاوت هنرهاي زب
ـتان   هاي منثور اساطير، افسانه   ها، روايت پيش از پيدايش حماسه   . پذيرندمينيز تأثير    ـا و ديگـر داس ـا، بـه   ه ه
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ـين            همراه گونه  ـاني كـه در آي ـاي زب ـاني، اشـعار شـمني، ادعيـه، تـصنيف           هاي منظوم هنره ـا   هـاي قرب و ه
هاي نتهاي روايي هستند كه س     از اولين گونه   هاحماسه. رفته، وجود داشته است   ها به كار مي    المثل ضرب

ـا  در طيف آثار خالقة عاميانـة شـفاهي، حماسـه         . اندآميخته هاي غنايي و منظوم را درهم     روايي و ويژگي   ه
ها، در مقدمه و متن آن    : هاي خوبي هستند  هاي مغولي نمونه  حماسه. ترين فرم را دارند   ترين و طوالني  جامع

ـبش و سـالحش   گاهش، خيمه، زاد)اشيا همسر آينده( عناصر زمان، مكان، قهرمان و همسرش      گاهش، اس
هاي كهن شعري   رود؛ از شكل  ها به كار مي   تمامي انواع شعر غنايي در اين حماسه      . شودمعرفي و ستوده مي   

اساطير . رود گرفته تا ادعيه و اشعار مدحيبه كار مي  ) هاي قرباني مربوط به آيين  (كه در اشعار شمنيِ مغولي      
ـاي طبيعـي    بخش، جانوران درنده و وحـشي، پديـده       ان، پرندگان زيان  و اشعار شمني براي ترسيم اهريمن      ه

ـا ايـن حماسـه       . روداي، پريان و ارواح به كار مي      هاي اسطوره گونه، انواع شخصيت  انسان ـاي  در مقايسه ب ه
ـاي  ها دارند و از اسـطوره     تري با اساطير و افسانه    هاي غربي رابطة عميق   رسد كه حماسه  شرقي به نظر مي    ه

ـال، حماسـة       . جويندهاي قهرماني و اشعار روايي كوتاه سود مي        باستاني، افسانه  توتميِ مـويي   بـه عنـوان مث
ـاو  ) Zhuang(وانگ ، كه متعلق به مردم ژ)Moyi Dawang( داوانگ است، ظاهراً مبتني بر اسطورة يك گ

نيز كـه   سياه و سفيدجنگ ميان . است) Flying Head( هايي در باب بامبو شاه و سرِ پرندهتوتمي و افسانه
  .كشداي نمادين به تصوير ميبيني متفاوت را به شيوهاست، ستيز ميان دو جهان) Bai(متعلق به مردم باي 

 محتواي اين دو نوع داستان به يكديگر شبيه اسـت،  ها دارند و  پيوند نزديكي با حماسه    هاي قهرماني داستان
ـان    يابچرا كه هر دو ستيزهاي قهرمان را براي دست   ـا ديگـر قهرمان ي به همسر يا نبردهاي او را عليه اهريمنان ي

ـا  . شـوند  هاي قهرماني نيز تبديل ميها در حين رواج خود به داستان    برخي حماسه   البته .گذارندبه نمايش مي   ام
ـا  بسيار محتمل است كه حماسـه . هاي كهن دارندهاي قهرماني ريشه در گذشتهدر يك كالم، اكثريت داستان    ه

ـتفاده          هايي متفاوت از ريشه   هاي قهرماني، شاخه  داستانو   ـاوت اس ـبك هنـري متف اي مشترك باشند و از دو س
  .هاي قهرماني كوتاه پيش از خود شكل گرفته و تكامل يافته استاساس داستان كنند كه بر

  ناپذيري شاعران شفاهي و پيدايش حماسهتفكيك

ـام        و كشورهاي همسايه، چكامه    در حال حاضر، در ميان اقوام محلي مغولستان        ـا ن ـايي حماسـي ب ـاي  ه ه
ـا و قـوم تـووا   مغـول  (تـولچي : اندهاي هنري اوليه سربرآورده  از سنت كه   دگوناگون وجود دار     اولگرچـي ،)ه
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ـا تبتـي  ( جونكن،)اويراد و كالميك (جانگارچي، )هاي شرقمغول (چورچي، )هاها و بوريات مغول( ـا ، )ه  زانه
  اولونخوسـوتي و )هاآلتايي(كاييچي ، )قرقيزها (ماناشي، )هاقرقيزها و قزاق   ( آكن ،)هازاقق (جيرشي،  )قوم داي (
ـان و شـمن              احتماالً پيش از پيدايش حماسه    ). هاوتكيا( ـا،   در ميان اقوام مختلف و پيش از پيـدايش روحاني ه

 در مدح خدايان و نياكانـشان      اند كه نه تنها از بالغت كافي در نقل اشعاري         شاعران مستعد فراواني وجود داشته    
ـا و چكامـه    نامههاي قرباني، ادعيه، ستايش   اند كه حتي خود نيز اشعاري براي آيين       برخوردار بوده  ـاي كهـن    ه ه

انـد و بـراي ايـن منظـور،     ها را بر عهده داشتهها به حماسهاين شاعران، وظيفة خالقانة تبديل داستان    . اندسروده
اي كامل فراهم آيد و عالوه بر آن، ماهرانه قطعات منثـور را  اند تا مجموعهيوستهقطعات مختلف را به يكديگر پ 

ـته   اين شاعران، داستان  . اندبه صورت منظوم بازآفريني كرده     ـار داش ـا واقعيـت    هاي قهرماني را كه در اختي انـد، ب
ـاي معنـوي و   واجـد ويژگـي   ها، قهرمانان را     در اين داستان   اند و با بازنگري   اجتماعيِ روزگار خود پيوند زده     ه

ـايش و خـصومت      حماسـه  .انداند و از اين طريق، به آنان الوهيت بخشيده        شمني كرده  ـاي رب ـاي قبيلـه   ه اي ه
ها را ارج   اند و پيشينيان، اين حماسه    ها نيز كاركردي قدسي داشته    ترين حماسه حتي كهن . اندگونه خلق شده    اين

ـا را بـه آواز مـي       خواناني كه اين حماسـه     به موازات آوازه   .اندپنداشتهها را مقدس مي   نهاده و آن   انـد،  خوانـده ه
 .اندزدهمخاطبان فزاينده از ميان قبايل مختلف نيز به رواج اجراهاي حماسي دامن مي

 

  نويسنده از عكس ؛.م 1991  سال در حماسه ، در حال اجراي)Rinchin( خوان مغولي، رينچين  حماسه

  حجم كوتاه و ميانههايتحول انواع حماسه

چـارچوب  . هاي حماسي هـستند   ترين درونمايه ترديد قديمي اي، بي هاي قبيله ربايش و خصومت  
هـاي نـوع    ، مبنـايي بـراي تحـول حماسـه        )A1( هاي ربايش هاي حماسه مايهپيرنگي يا مجموعه بن   
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اي متعلـق بـه     هـ مايـه به همين شكل، چارچوب پيرنگي يا مجموعه بن       . نداهفراهم آورد ) A( ازدواج
گونـه كـه پيـشتر     همـان . هستند) B( هاي نوع نبرد  بنيان حماسه ) B1( ايهاي خصومت قبيله  حماسه

تـرِ  هاي حماسي به عنوان چارچوب، الگو و واحدي براي تحـول فـزون            مايهذكر شد، اين دو نوع بن     
  .رودها به كار ميحماسه

) A2(، نـوع آزمـودن دامـاد        )A1( ق ربايش ابتدا بر مبناي چارچوبِ پيرنگيِ نوع ازدواج از طري        
هاي اولية ازدواج از طريق ربايش، از دور خـارج          به دليل تغييرات جوامع باستاني، آيين     . شكل گرفت 

گرايانه در بـاب ازدواج در ايـن جوامـع          هاي اصالح اي به همراه ديدگاه   شدند و آگاهيِ اجتماعيِ تازه    
 ازدواج مبتني بر پرداخت مهريـه و ديگـر شـرايط منجـر              گيري تمامي انواع    به وجود آمد كه به شكل     

 نابكـاران   ، قهرمـان  مـثالً . ين كنش اجتمـاعيِ جديـد اسـت       نشانگر ا » آزمودن داماد «هاي  حماسه .شد
دهـد تـا هزينـة      شكـست مـي    - اعم از اهريمنان، هيوالها، جانوران و پرندگان وحـشي         –متعددي را   

، قهرمـان هفـت   )Hairtu Hara (هـايرتو هـارا  ة مغوليِ در حماس. عروس را به پدر او پرداخته باشد
ُنـه   ، قهرمـان  هولوگبـاتور چهارسـاله   در  . كُشدگرگ وحشي و پنج مانگوس را به خاطر پدرزنش مي         

 كه متعلـق بـه مـردم      ) Chokaimergen (چوكاي مرگن  جنگجويان در حماسة  . كشدرا مي  مانگوس
كننـد تـا    و شيري درنده را اسـير مـي       ) Yeldenker( به نام يلدنكر   است، مانگوسي ) Daur(» دائور«

اي را از چنگ هيـواليي كـه او را          هنگامي كه قهرمان، دوشيزه   . همسران آيندة خود را به دست آورند      
هـو  آلتاينـاي حماسـة بوريـاتيِ    .كنـد بخشد، دوشيزه در عوض با او ازدواج ميربوده است رهايي مي   

)Altainai Hu (اردنـي هابوسـويا  مغوليِ و حماسة  سوار بر اسب طاليي) Erdeni Habuhsoya (
كنند، هر دو از همين الگـوي از دسـت دادن و بـه دسـت                آن را اجرا مي    )Ewenki( كه اقوام اونكي  

ــي  ــت م ــدآوردن تبعي ــه. كنن ــاي در حماس ــري ه ــين تنگ ــالچينهوو ) Ejin Tengeri( اج  توگ
)Tugalchinhuu(   چوكـاي  دهنـد، و در     نجـات مـي   اي را   هاي طاليـي و نقـره     ، قهرمانان، كره اسب

 ازدواج هونگــوردر . يابــد كــره اسـب ســفيد را بــاز مــي 70، قهرمــان )Chokai Mergen (مـرگن 
)Hongor( كه توسط لي پورباي )li Purbai (  ِو ديگران اجرا شده است، قهرمان، يك شتر وحـشي

كند تا رضـايت    ميسفيد را گرفته رام       خطرناك، يك گاو وحشي به رنگ آبيِ تيره، و يك سگ پستان           
  .اش را براي ازدواج به دست آوردخاطر پدر همسر آينده
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افتـد و ايـن امـر بـه     هـاي خطرنـاك سـه بـار پـي در پـي اتفـاق مـي              ها، آزمون در بسياري حماسه  

خواهـد قيمتـي    او هـم مـي    : پدرزن آينده، هـدفي دوگانـه دارد      . هاي پدرزن آينده بستگي دارد     خواسته

خواهد از طريق وارد كردن دامادي خوب به قبيلـه، قـدرت            اد كند و هم مي    مناسب براي دخترش پيشنه   

- آنگـذارد، بـي   از آنجا كه او شرايطي هولناك پيش پاي خواستگاران دخترش مي          .  را افزايش دهد   قبيله

ها قائل باشد، جوانان بسياري جان خود را در نبرد با جانوران درنـده از دسـت                 كه ارزشي براي جان آن    

توصـيف  . تواند در نبرد پيروز شود و دختـر را از آن خـود كنـد        ترين قهرمان مي   و تنها برجسته   دهندمي

هـاي  هـايي از آيـين    هايي از تبادل ازدواج با خدمتگزاري، يا نشانه       ها، احتماالً نشانه  اين ماجراها و آزمون   

ديـدة ازدواج در مقابـل   در تاريخ بسياري از اقـوام محلـي چـين، پ     . گذار به دوران بلوغ را در خود دارد       

پرداخـت  بر اساس اين توافق، مرد بايد در قبيلة عروس بالقوه به كـار مـي              . خدمتگزاري رايج بوده است   

نوادة زن خواســتگار را در چنــين نظــامي، خــا. تــا شــركت نكــردن عــروس در كارهــا را جبــران كنــد

هـا  توان در برخي حماسه    را مي  همين آرزو . آزمودند با اين اميد كه دامادي ارزشمند به دست آورند          مي

هـا پـدرزن موانـع      كنندة رفتار پدرزن پس از ازدواج دختر به شمار آورد، زيرا در برخـي حماسـه                 توجيه

جويد تا از بازگـشت دامـاد       ها سود مي  دهد و از تمامي راهبردها و بهانه      بيشتري بر سر راه داماد قرار مي      

اش بـه  ها، هنگامي كه داماد با همـسر تـازه  ر ديگر حماسهد. و نوعروسش به زادگاه داماد جلوگيري كند    

رود و در نزديكـي  ها و اموالش در پي او مـي گردد، پدرزن به همراه تمامي خانواده، گله     قبيلة خود بازمي  

 كـه   پدرزن: ها به مثابة يك آزمون توضيح داد      توان با تفسير آن   اين اعمال را مي   . گزيند  قبيلة او سكني مي   

ظـت از   كند تا از قـدرت او بـراي محاف         است، از بازگشت داماد جلوگيري مي      ع قبيلة خويش  در پي مناف  

 در لبتـه ا. رود تا با اتحاد قبايل، بر قدرت قبيلة خـود بيفزايـد            در پي داماد مي    اش استفاده كند؛ سپس   قبيله

  .اين هنگام، ازدواج مبدل به ابزاري براي اتحاد قبايل شده است

 سـه شـرط بـراي       پدر دختـر  : زمودن داماد وجود دارد   يج ديگري نيز براي آ     شيوة را  هادر حماسه 
برنـدة ايـن سـه مـسابقه      . كـشي و كـشتي    دواني، كمـان  كند، يعني پيروزي در اسب    ازدواج مطرح مي  

صالحيت ازدواج با دختر او را دارد و اگر خواستگاري تنها در يكي از ايـن مـسابقات بازنـده شـود،       
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در بسياري موارد، دو خواستگار بر سر دختر بـا يكـديگر بـه رقابـت      . شودفاقد صالحيت قلمداد مي   
 بـه  نـشينان شـمالي بـوده و    عامة كوچهاي تفريحيِ  فعاليت  سنت »مسابقة سه بخشي  «اين  . پردازنديم

رفته و دست كـم بـه لحـاظ         ترين اسبان به كار مي    عنوان ابزاري براي تعيين ماهرترين مردان و تندرو       
توان ديـد كـه چگونـه يـك         با اين حال، به آساني مي     . ي به انتخاب داماد نداشته است     تاريخي، ارتباط 

ن، الگـويي تـازه   آيـد و بـه تبـع آ   ل يافته تا به خدمت هدفي جديـد در        رسم اجتماعي به حماسه انتقا    
  ).A2( شكل گيرد

ة بر مبناي حماسـ   ) A2(اگر بخواهيم بر اساس ساختار پيرنگي قضاوت كنيم، حماسة نوع آزمون            
هاي اصلي بـه لحـاظ تـوالي و محتـوا بـه             درونمايه. شكل گرفته است  ) A1( ازدواج از طريق ربايش   
  :اند شمار به يكديگر شبيهاستثناي مواردي اندك

زمان، مكان، بزرگ شدن قهرمان، اطالعاتي در مورد همسر آينده، اعـالم آمـادگي قهرمـان بـراي                  
افزارهـا،  سازي اسـب و جنـگ       عزم سفر كردن، آماده   دلسرد كردن او ،       براي خانوادهكوشش  ازدواج،  

افتـد، رويـارويي بـا پـدرزن آينـده، مخالفـت پـدرزن بـا                آغاز سفر و اتفاقاتي كه در طول مسير مـي         
نـوع  ( گـذارد ، شروط سختي كه پدر پيش پـاي او مـي          )نوع ازدواج از طريق ربايش    ( خواستگاري او 

، )نـوع آزمـون   ( ، اجـراي شـروط    ) طريق ربـايش   نوع ازدواج از  ( ، شكست دادن پدرزن آينده    )آزمون
  .ناگزيري پدر در موافقت با ازدواج، مراسم ازدواج، بازگشت به خانه با همسر

 بدون قيد و شرط و بـدون        –توان خط سير ازدواج از طريق ربايش        با مقايسة دو نوع ازدواج مي     
همچنـين،  .  مـشاهده كـرد     تا ازدواج نوع آزمون را كه با مهريه و شروطي خاص همراه است             -مهريه

تـوان  با مقايسة درگيري پرشور و مستقيم داماد و پدرزن، و رقابت غيرمستقيم ميان خواستگاران، مـي               
  .تكامل الگوهاي اجتماعي را نيز به چشم ديد

مـثالً نـوع    ( هاي نبرد است  ، مبناي ديگر حماسه   )B1(هاي قبيلة   چارچوب پيرنگيِ نوع خصومت   
قسيم طبقـاتي، رقابـت     اي متأخر، به دليل شيوع مالكيت خصوصي و ت         قبيله در جوامع  )).B2(راهزني

ها منعكس شـده و     اين واقعيت اجتماعي در حماسه    .  اموال و بردگان شدت گرفته بود      ها و بر سر گله  
در . هاي نوع راهزني نيز راه يافتـه اسـت  اي، به حماسه هاي خصومت قبيله  با همان چارچوب حماسه   

انـد از اهريمنـان و جنگجويـاني كـه نـه تنهـا زنـان را         ، دشمنان قهرمـان عبـارت  هاي راهزني حماسه
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كنند و والـدين و اعـضاي قبيلـة قهرمـان را بـه              ها و ديگر اموال را نيز غارت مي       بلكه گله  ربايند، مي
اهريمني كـه   . تفاوت ميان اين دو نوع صرفاً در اهريمن بودن يا نبودن دشمنان نيست            . برندبردگي مي 

هـاي غـارتگران و سـتمگران را در         شـود، ويژگـي   اي پديدار مـي   هاي نوع خصومت قبيله   ماسهدر ح 
شـوند و  ها و اموال به ندرت غارت مـي       اي، گله در نوع خصومت قبيله    .هاي نوع راهزني دارد   حماسه

 اما ديگر عناصـر ايـن دو نـوع حماسـه مـشابه     . افتندوالدين و اعضاي قبيلة قهرمان نيز به بردگي نمي  
  : اي و نوع راهزني به قرار زير استهاي نوع خصومت قبيله مايهمجموعه بن. است

اي و چـه بـه   اي از جانب دشمن چه به انگيزة خـصومت قبيلـه         زمان، مكان، قهرمان، وقوع حمله    
افتـد،  افزارها، آغاز سفر و اتفاقـاتي كـه در طـول مـسير مـي           سازي اسب و جنگ   انگيزة راهزني، آماده  

با شمـشير و دشـنه، تيـر و كمـان،     ( ا دشمنان، معرفي يكديگر و اظهار تمايل به نبرد، نبرد     رويارويي ب 
ها، نجات دادن همسر ربـوده  ، شكست دشمنان، طلب بخشش، نابود كردن دشمنان و قبيلة آن      )كشتي
، بازگـشت بـا   )ها، اموال و اعـضاي ربـوده شـدة خـانواده           و در حماسة نوع راهزني، يافتن گله      (شده  
  . تموفقي

هاي واحـد  مايههاي ازدواج از طريق ربايش و نوع آزمودن داماد بن    مايهدر يك كالم، مجموعه بن    
همچنـين، تنهـا تفـاوت      . هاي ازدواج متفاوت است   ها جايي است كه آيين    فراواني دارند و تفاوت آن    

ه، بـه عـالو  . اي و نـوع راهزنـي در هـدف دشـمنان اسـت           هاي نوع خصومت قبيلـه    مايه  مجموعه بن 
هاي مشتركي دارنـد، كـه ايـن     مايههاي دو نوع ازدواج و دو نوع نبرد به طور كلي بن           مايهمجموعه بن 

اند اشـاره   ها و الگوي سنتي واحدي كه انواع حماسه از آن منبعث شده           امر به وحدت بنيادين حماسه    
قهرمـان را وصـف     ها اعمال دالورانة    وجه اشتراك چهار نوع حماسه در اين است كه تمامي آن          . دارد
هاي واحدي تـشكيل    مايهبن ها از مجموعه  و چارچوب تمامي آن   ) تقال براي ازدواج يا نبرد    (كنند  مي

پيرنـگ ظـاهراً نـوع      نوع تك . هستند) سرود  يا تك (پيرنگ  هاي تك ها حماسه بنابراين، اين . شده است 
سـه كوتـاه و مـؤثر اسـت و          اين نـوع حما   . دهداصلي حماسه است و بنيان ديگر انواع را تشكيل مي         

. كنـد معموالً بيش از چند صد سطر ندارد اما با وجود كوتاهي، هر يك داستان كاملي را روايـت مـي                   
هـاي اوليـة   هـا در اصـل شـكل   نامند، امـا ايـن حماسـه   حماسه مي برخي اين نوع حماسه را يك پاره  

  .اندهاي آن را در خود حفظ كردهترين ويژگي هستند كه اصليحماسه
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هـا را   اين حماسـه  . پيرنگ، چندين نوع حماسه با ساختار مركب نيز وجود دارد         عالوه بر نوع تك   
تـوان  اند، به دو نوع عمده مـي     ها با يكديگر تركيب شده    هاي آن مايهاي كه مجموعه بن   بر اساس شيوه  

سـاختار مركـب ايـن      . جـوار  هـم  -هـاي مركـب   دوگانـه و حماسـه    -هاي مركب حماسه: تقسيم كرد 
دوگانـه بـر   -هاي مركـب كه حماسه دهند، حال آنمايه شكل مي ها را دو يا چند مجموعه بن       اسهحم

با پيدايش طبقة كارگر و توجه فزاينـده بـه مالكيـت            . انداساس عوامل تاريخي و اجتماعي بسط يافته      
و پاياني را بـراي تـصرف امـوال    هاي بيسران قبايل، جنگخصوصي، تقسيم طبقاتي به وجود آمد و     

 در بـيش از  اغلـب فرسا، يـك قهرمـان   در اين ستيز اجتماعي پيچيده و طاقت     . بردگان به راه انداختند   
 دوگانـه، ديگـر جنگجويـان هنگـامي كـه           -هـاي مركـب   مـثالً در حماسـه    . كرديك نبرد شركت مي   

يافتند قهرمان به جستجوي همسر رفته يا براي جنگ و شكار از خانة خـود دور شـده اسـت،                     درمي
وادة او را بـه  بردنـد و اعـضاي خـان   هاي او را بـه يغمـا مـي      كردند و گله   زادگاه او را ويران مي     اغلب

گـردد،  حتي هنگامي كه قهرماني از نبـردي دور از زادگـاه خـود بـه خانـه بـازمي                  . گرفتنداسارت مي 
ايـن  انـد كـه     ها اين مـسئوليت فرهنگـي را داشـته        اگرچه حماسه . مجدداً بايد وارد نبردي ديگر شود     

. انـد ها نپرداختـه  سرود به تمامي آن     هاي تك ها را منعكس كنند، با اين حال حماسه       ستيزها و درگيري  
هـاي  هـاي اصـليِ حماسـه   مايهبن پيرنگ موجود و مجموعهاز ساختارهاي تك   گردخوانان دوره آوازه

ها را بـه يكـديگر    و آنها بازنگري كردهاند، به اين شكل كه در آننوع ازدواج و نوع نبرد سود جسته   
دوگانه به وجود آورند كه دومين مجموعه نبردهاي قهرمـان را           -هايي مركب اند تا حماسه  متصل كرده 
  .روايت كند
 هـاي راهزنـي   هـاي آزمـودن دامـاد و حماسـه        مايهدوگانة رايج، مجموعه بن   -هاي مركب حماسه

)A2+B2 (خـان تغـوز  ة پـسر  مثالً حماسة مغولي دربـار . كنندرا در هم ادغام مي )Khan Tegus( ،
، )Jugaimijidehu (غاي ميجيده هـو با عنوان جو) Shiretu Meregen Khan( شيرتو مرگن خان

. كننـد و نبردهـاي قهرمـان را وصـف مـي    ) نوع آزمـودن دامـاد    (ها  قزاقي، ازدواج  ، حماسة آلپاميسو  
هـاي  نيـز بـه ايـن پيرنـگ       هاي درون خـانوادة او را       آلپاميس روايت بزرگ شدن قهرمان و كشمكش      

امـا ايـن   . هاي ازدواج و نبرد تشكيل شـده اسـت       مايه  نيز به همين شكل از بن      اوغوز. افزايداصلي مي 
 مايـة  توانـد دو بـن    دوگانه مي -ها نيست، مثالً يك حماسة مركب     مايهتنها تركيب ممكن مجموعه بن    
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 و )Altan Galu(آلتـان گـالو  هـر دو حماسـة مغـوليِ    ). B1+B2( متفاوت از نبرد را به كـار گيـرد  
كنند كـه بـر دو راهـزن فـائق     قهرماني را توصيف مي) Gunagan Ulanbataar (باتارگوناگان اوالن

دوگانـه بـه    -هاي مغولي، بخش آخر اين دو حماسة مركـب        اساس ساختار پيرنگيِ حماسه    بر. آيدمي
كـه   بنـابراين چنـان   ). B2( ارنـد پيرنگيِ راهزني تكيه د   يكديگر شبيه است، زيرا هر دو بر الگوي تك        

حجم فراواني در ميان اقوام محلي مغولي وجـود دارنـد كـه             هاي كوتاه و ميانه   نشان داده شد، حماسه   
هايي از مراحل مختلـف تحـوالت اجتمـاعي    هاي متنوعي هستند و نشانه داراي محتواي غني و شكل    

  .  را در خود دارند

  هاي بلندسير تكامل حماسه

هـاي  گيـري حماسـه   رونـد شـكل   . هاي بلند در سرتاسر جهان يكسان است      حماسهقانون تحول   
هـا  هاي يوناني و هندي شباهت تام دارد، كه اين حماسه         گيري حماسه به روند شكل   ماناس و   جانگار

تـر و اشـعار سـنت       ممكن است ابتدائاً بـر مبنـاي روايـات كوتـاه           زرگ و حجيم  نيز به عنوان آثاري ب    
  .اشندشفاهي شكل گرفته ب

هايي بلند تبـديل شـوند، اقـوام تـرك و مغـول صـدها           به حماسه  ماناس و   جانگاركه   پيش از آن  
هـاي   در دوره  امـا . كردز چند صد سطر تجاوز نمي     ها ا حجم داشتند كه بيشتر آن    حماسة كوتاه و ميانه   

 كـه  سمانـا  و   جانگـار هاي فعلـي    نسخه.  سيصد هزار سطر شكل گرفتند     حتي تا هايي  بعدي، حماسه 
هـاي  ها و ويژگـي    سطر دارند، بر اساس موضوع، سبك، ساختار، شخصيت        200000هر يك بيش از     

  .اندحجم اوليه شكل گرفتههاي كوتاه و ميانهخصوص چارچوب پيرنگيِ حماسه هنري، و به
 ايليـاد متفاوت از ساختار    ماناس،   و   جانگار،  گسرساختار پيرنگيِ سه حماسة بزرگ مغولي، يعني        

هاي قهرماني فراوانـي را بـراي بـازگو كـردن يـك رويـداد قهرمـاني                  است كه شخصيت   بهاراتامهاو  
كند و پيرنگ آن حول سـتيز ميـان          جنگ ميان دو قدرت نظامي را توصيف مي        ايلياد،. كنندمعرفي مي 

  بسيار گسترده است، امـا هـستة مركـزي آن   مهابهاراتا. چرخدميها بر سر شهر تروا ايييونانيان و ترو  
سـه  .  بر سر تصرف پادشـاهي اسـت     »هراتا« در   »جولو« و   »اندوپ«نيز نبرد ميان دو گروه نظامي، يعني        

حماسة بزرگ مغولي روايتگر تنها يك جنگ ميان دو گـروه نظـامي نيـستند، بلكـه بيـشتر بـه خـود                       
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ـ       توجه دارنـد و داسـتان زنـدگي آنـان            ماناس و   جانگار،  گسر قهرمانان، يعني  ه و نبردهـاي آنـان علي
 200 حـاوي بـيش از       جانگار مثالً. كنندمختلف بازگو مي   را در مجلدات و سرودهاي       دشمنان متعدد 

تمـامي  . هاي ازدواج اختـصاص دارنـد    ها به نبردها و كشمكش    كه بيشتر آن   سرود نسبتاً مستقل است   
ا بـه كـار     هـا ر  هاي آن مايهحجم هستند و مجموعه بن    هاي كوتاه و ميانه   اين سرودها مبتني بر حماسه    

حجـم وجـود دارد كـه ظـاهراً         تر نيز ذكر شد، چهار نوع حماسة كوتاه و ميانه         كه پيش  چنان. برندمي
 شـباهت دارد كـه داراي       جانگـار از آن جهت بـه       ماناسنخستين مجلد   .  از نوع چهارم است    جانگار

اگرچـه  . پردازنـد هـا بـه وصـف نبردهـاي قهرمـان مـي        سرودهاي مستقل بسياري است كه بيشتر آن      
است، هستة آن نيز بـر مبنـاي مجموعـه           جانگارهاي  تر از نمونه  ، پيچيده ماناسسفرهاي قهرمانانه در    

  .10ماناس، جنگجوي تاريخي، شكل گرفته است حجم دربارةهاي كوتاه و ميانههاي حماسهمايهبن
ريخيِ بلنـد نيـز     حجـم، اشـعار تـا     عالوه بر استفاده از فرم و محتواي اشعار تاريخيِ كوتاه و ميانه           

هـا، اوراد،   هاي عاميانه، ادعية قرباني، اشعار شمني، افسون      ها، داستان هاي اساطير، افسانه  داراي ويژگي 
. انـد تر شفاهي اخذ كـرده    ها را از سنت گسترده    ها هستند كه آن   المثلها، اشعار روايي و ضرب    مدحيه

را بـر   ) Satar( ان يتيمي چون جانگار و ستار     خوانندگان، داستان قهرمان  ،  جانگارمثالً در حين اجراي     
ايِ قبيلـة  منـشأ افـسانه  «كننـد؛ نظيـر   كشند، بازگو ميهايي كه در آن يتيمان هيوالها را ميمبناي افسانه 

، و »كـسِ اهـل شـمال   ييرگـايِ بـي  « ،»كـس نوتايِ بـي «، »نابود كردن مانگوس توسط يتيم   «،  »كولوس
هـايي چـون   در ترسيم شخصيت جانگار نيز از افـسانه ). Hangel kuk Batur( »هنگل كوك باتور«
، » قـو  -دختـر «،  »سه دوشيزة آسـماني   «،  »بردار قدرتمند -كوه«،  »دوندة تيزپا «،  »غول«،  »تيرانداز زيرك «
هبوط به جهان زيـرين در جـستجوي يـك          «،  »پا-دهان و كاغذين  -جادوگر مسين «،  »روح زيباروي «

، و »قهرمان فرهنگي كه در جنگل بزرگ شـده بـود  «، )آبيآهنگر ( »كوك دارهانِ زيرزميني  «،  »شخص
 مانـاس  نيـز بـر حماسـة    )Alap Manash (آالپ ماناشتأثير افسانة آلتاييِ . غيره استفاده شده است

 به ارث برده اسـت، ايـن        ماناش شخصيت اصلي حماسه نام خود را از         عالوه بر آن كه   : آشكار است 
تني در برابـر    آسا، قدرت جادويي، رويين    نظير ظاهري غول   ؛هاي يكساني نيز دارند    ويژگي دو قهرمان 

  .نيزه و شمشير، و خواب عميق



  179                      ...     گيريشكل: هاي تركي ـ مغوليحماسهچهل و هفتم                            سال 

. هاي اقوام قرقيز و تركان باستاني را نيز در خود جاي داده است اساطير و افسانهماناسعالوه بر اين، 
ان مشهور اسـت،    و ديگر ) Karakalpak(ها  كه در ميان قزقيزها، كاراكالپاك    » چهل دوشيزه « داستان   الًمث

 از طريق معرفي او به عنوان پسر يك شاهدخت،           تنيده شده است، و ماناس را      ماناسدر نخستين بخش    
توان در داستان زنـدگي چنـد       را مي ) Kaypushan (كايپوشان اسطورة. واجد تباري اشرافي كرده است    

نيـز سـود    » گيـر آهنگـر زمـين   «و  » غول«هاي   از افسانه  ماناسبه عالوه،    .ماناس بازيافت  نسل از خانوادة  
 ، هـاي شـفاهي  حجـم و سـنت  هاي كوتاه و ميانهدر يك كالم، حماسه). Lang, 1991: 163( جويد مي

تر گذار از اشعار تاريخيِ كوتاه    . اندهاي بلندتر بوده  گيريِ حماسه شرط فرهنگيِ شكل    مبناي هنري و پيش   
  .   ها بوده استند تحول آنهاي حجيم، نيازمند تغيير جهتي عمده در روبه حماسه

كه يك حماسة بلند شكل اساسيِ خـود         پس از آن  . به شدت پيچيده است    هاروند تكامل حماسه  
يابـد و  شود و در حين رواج شفاهيِ آن، به طور مداوم بسط مـي    يابد، بر مبناي آن ساخته مي     را بازمي 
ز محتمالً از يك حماسة بلند واحد جـدا     هاي خويشاوند با آن ني    به عالوه، ديگر حماسه   . كندتغيير مي 

نخـستين مجلـد    اند، همچنان كه هفت شعر بلند خويشاوند، بر مبنـاي الگـو و سـاختار پيرنگـيِ      شده
 Oshir Bogod (وبگـون  هودگـ اوشـير بو كه هشت حماسـة بلنـد    اند، و همچنان بسط يافتهماناس

Hubegun (هوبگـون  گـسر آباي هاي ديگر ادامةو برخي حماسه  )Abai Geser Hubegun(  بـه 
ها به روايت زندگيِ قهرمـان و اخـالف او اختـصاص دارنـد و از الگـوي                  اين حماسه  .آيندشمار مي 

  .اي استكنند كه داراي ساختار پيرنگيِ زنجيرهاي تبعيت ميتازه

  هايادداشت

 Rinchindorji, 1987 and 1999: نك -1

 Heissig, 1979: نك -2

 Poppe, 1979 :نك -3

 Rinchindorji, 1989 :نك -4

مرحلـة سـربرآوردن، مرحلـة بـسط و     : هـا معتقـد اسـت   گيريِ حماسـه مؤلف به سه مرحله در شكل     -5

 .مرحلة زوالو شود، گسترش كه طي آن حماسه از پيچيدگي بيشتري برخوردار مي
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تاريخ جهانيِ مفصلي است كه در اوايل قرن چهاردهم تأليف شـده و متـشكل از سـه                   جامع التواريخ  -6

 .است  و جغرافياي جهانيخ مغول، تاريخ جهانتاربخش 

گيـري سـلطنت    در قرن سيزدهم در اويغور مغولستان نوشته شده و نحوة شـكل            تاريخ سرّيِ مغوالن   -7

اش  و خـانواده ) 1162-1227 (چنگيـز خـان  خـصوص بـه حـوادث زنـدگي      كنـد و بـه  مغوالن را روايت مي  

 اي است كه بـه دوران سلـسلة   نقل شده برگرفته از ترجمه اصل اين متن از ميان رفته و آنچه از آن         . پردازد مي
 .تعلق دارد) 1368-1644 (مينگ

 Qing Jiahua, 1985 :نك -8

اي باشند كه در يك شيء يا توانند داراي منبع قدرت جداگانهها، هم قهرمانان و هم دشمنان ميدر حماسه -9

 و دشمنش با    گسرمثالً هنگامي كه    . شوده مي ترجم» آنيما«گاهي اين منبع قدرت به      ( بدن جانوري نهفته است   در  

ها نيز به صورت يك گاو وحشي سفيد و يك گاو وحشي سـياه بـا يكـديگر      جنگند، منابع قدرت آن   يكديگر مي 

 . بر هماوردش پيروز شود، ابتدا بايد منبع قدرت او را از بين ببردگسربراي اين كه . كنندمبارزه مي

بـه لحـاظ     ماناساشاره كرده است، شعر تاريخيِ بلند) 69-263 :1991(گونه كه النگ يينگ همان  -10

اي آلتـايي و    كه حماسـه   آالپ ماناش  ها و ساختار پيرنگي، با حماسة     شناسيِ نام قهرمان، توصيف شخصيت    ريشه

بـا توجـه بـه تـاريخ     «او همچنين بر اين باور است كه      . متعلق به اقوام محليِ ترك سيبريايي است، در پيوند است         

آساي قهرمان، ازدواج او، هاي مفصلي است كه به وصف والدت معجزهداراي بخش ماناش،  آالپ ماناشدگي زن

ايـن حماسـه    . پردازنـد گيرد، و مرگ و رستاخيز او مـي       اش، تهديدهايي كه عليه او صورت مي      سفرهاي قهرمانانه 

 ).ibid: 266-67(»  داردهاي كهن تركي شباهت و حماسهماناس هاي رواييِ حماسةاساساً به چارچوب
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