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 كلية اآلداب جامعة أسيوط 

 : امللخص 

اآلتى أظهرت من خالل أسطورة  ما على النحو  قسمت هذا البحث إىل مبحثني تناولته        
أوغوز قاغان دور اخلرافة ىف األساطري الرتكية ومدى أمهيتها وكيف أهنا ركيزة أساسية داخل أحداث  

اخلرافة   تعريف  بداية من  التفصيل  ما  نماذج  ب  مستشهدا  األسطورة وعرضت ذلك بشئ من  تؤيد 
جياز حلياة أوغوز قاغان وقدمت  أسطورة أوغوز قاغان مث عرضت إبخالل  من    ذكرته ىف هذا السبيل  

واتريخ ملكه ومماته .أما املبحث الثاىن فعنونته بعنوان أهم مواطن    حيث النشأة واملولدتعريفا  عنه من  
اخلرافة ىف أسطورة أوغوز قاغان تناولت فيه دور اخلرافة ىف تصوير أوغوز قاغان بطال  قواي  وهذا ظاهر  

ة حاضرة وبقوة حيث تكلم وتناول الطعام وهو ابن يوم واحد  جلي من أول يوم ملولده كانت اخلراف
مرورا  ببطوالته الىت وردت ىف األسطورة وكان للخرافة النصيب األكرب فيها مث تناولت دور الدين ىف  
حياة البطل داخل األسطورة وأظهرت مدى أمهيته حيث ارتباط البطل ابلدين ىف أكثر األساطري  

ان مث كان للخرافة ووصفها للحيوان داخل األسطورة أبوصاف خرافية دورا   الرتكية هو من األمهية مبك
النماذج وانتهيت ىف هذا  شر داخل أحداث األسطورة و   مهم وشديد األمهية حت ذلك أيضا  مع 

من خالله تكتمل ركائز بنية األسطورة    ركينا    ا  أساسالبحث إىل أن دور اخلرافة ابلنسبة لألسطورة ميثل  
ا  كبرية مبجعلت األسطورة حتقق جناحات    اخلرافة   شعبيا  يتناقل بني أفراد الشعب وأنوبقائها موروث  

انهيك عما أضافته  ليها من تشويق وحب مساع أفراد الشعب هلا وتعلقهم مبجرايت أحداثها  عأضفته  
 من جوانب أخرى. 

 

Summary 
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    This research was divided into two sections, which I dealt 
with as follows. It showed through the myth of Oghuz Qagan 
the role of the myth in Turkish myths and the extent of its 
importance and how it is a basic pillar within the events of the 
myth and presented this in some detail, starting with the 
definition of the myth, citing models that support what I 
mentioned in this way through the myth of Oguz Qagan then 
briefly presented the life of Oghuz Qagan and gave an 
introduction to him in terms of his upbringing, birth, history 
of his king and his death. The second topic was titled The Most 
Important Places of Myth in the Legend of Oghuz Qagan, in 
which it dealt with the role of myth in portraying Oghuz 
Qagan As strong hero, and this is evident from the first day of 
his birth. The myth was present and strong, as he spoke and ate 
while he was the son of one day, passing through his heroisms 
that were mentioned in the legend, and the myth had the 
largest share in it.  

   Then it dealt with the role of religion in the hero’s life within 
the legend and showed its importance as the hero is linked to 
religion in more Turkish mythology is so important then was 
the myth and its description The animal within the myth with 
mythical descriptions has an important and very important role 
within the events of the myth and I also explained that with 
the models and I ended in this research that the role of the 
myth in relation to the myth represents a solid foundation 
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through which the pillars of the myth’s structure are completed 
and its survival is a popular heritage transmitted among the 
people and that the myth made the myth achieve great 
successes What I added to her of suspense and love for the 
people  to hear her and  their  attachment to the course  of her  
events ,  not  to mention what she added from other aspect.  

 

 املقدمة 

هم ىف األدب  قدمي منها ال ميكننا أن ننكر دورها املال سيما الإن اخلرافة ىف األساطري الرتكية و      
لذلك وجدت أن أتناول بشئ  فالشعىب الرتكى وكذلك دورها املؤثر داخل أحداث األساطري الرتكية 

همة وهى أسطورة أوغوز قاغان والىت من خالهلا  من خالل إحدى األساطري الرتكية املمن التفصيل و 
يؤسس األتراك ألنفسهم واترخيهم أسس دولتهم القدمية واحلديثة حسب معتقدهم فوجدت أن هذه  
فيها والرتكيز على مواطن اخلرافة بني جمرايت   للبحث  اخلرافة ما يدعو  فيها من عوامل  األسطورة 

مدى التأثري الذى أحدثته داخل األحداث فلوال اخلرافة هنا ما كان لنا أن نصل إىل ما  أحداثها و 
البحث   ففى هذا  اجلميلة  البديعة  الصورة  األسطورة وإخراجها هبذه  أحداث هذه  بني  إليه  نصبو 

املهتمني ابألدب الشعىب الرتكى تلك الدراسة  يدى  حاولت جاهدا  وبصورة مبسطة أن أضع بني  
فتناولت األسطورة من حيث اإلرتباط ابخلرافة وذكرت أن أكثر األدابء واملؤرخني لألدب الشعىب  

ن األسطورة هى حادثة حدثت أحداثها وىف أغلب الظن أهنا حقيقة وهى تعد مبثابة  إ  قالواالرتكى  
 متثل اخليال والال معقول داخل  الىت آلخر فتمثله اخلرافة و ا ركنلألحداث الواردة فيها أما ال  ركن مهم

داخل األحداث فمن خالهلا أمكننا أن نصدق أنفسنا ولو    شديد األمهيةأحداث األسطورة ودورها  
للعادة دون سواهم  بصورة خيالية أبن هؤالء األبطال ميكنهم   .  اإلضطالع هبذه األشياء اخلارقة 

ء األبطال وأكثرهم كان حكاما  للرتك قاموا عرب التاريخ الرتكى هبذه  اخلرافة جعلتنا نتصور أن هؤالف
الفتوحات العظيمة وقهروا أعداءهم القريبني منهم والبعيدين وإمنا كان هذا من خالل القدرات اخلاصة  

انتصارهم على    انهيك عن    ا  مؤذرا  على أعدائهمهبم والىت وصفتهم هبا اخلرافة فحققوا بذلك نصر 
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عتادة والىت خترج أمامهم سواء من وحوش بشرية أو حيوانية وما كان ليحدث  املهر غري  تلك الظوا
كل ذلك إال من خالل صفات اختصوا هبا دون غريهم كان للخرافة فيها الدور الرئيس وأرى أن  

ة خاصة  ف همة خاصة ابخلرافة داخل أسطورة أوغوز قاغان وبصماللثام عن مواطن    ماطهذا البحث أ
ما بني  وقبل أن يتوىل احلكم ولو قرأان  ايفعا   هلذا البطل منذ والدته حىت صار شااب     تلك الصفات

أن حيقق هذه اإلنتصارات وتلك البطوالت إال من خالل    ذا البطل البحث لوجدان أنه ماكان هل  ثنااي 
عدين  األقربني منه واألبمن    اخلرافة وصبغتها لصفاته أبهنا خارقة إختص هبا دون غريه ممن حييطون  

اخلاصة  لى حد سواء  ع اخلرافة  من  نصيب كبري  الرتكية  األساطري  من  األسطورة كغريها  هلذه  كان 
للرتك كما يذكر ىف األساطري الرتكية    ا  جدمن حيث كونه  ابلدين وكذلك ملا يتعلق ابلذئب ودوره  

الذئب وهذا   هتم الىت حققوها عرب التاريخ كانت ىف أوقات كثرية تعتمد على رمزيةاوكيف أن انتصار 
  ة ما ذكرانه ىف حبثنا هذا وإىن ألرى أن هذه خطوة أوىل ىف مثل هذا النموذج من األحباث اخلاص

ابخلرافة ودورها ىف األدب الشعىب الرتكى لنا كباحثني ىف األدب الشعىب الرتكى ىف اجلامعات املصرية  
 وعلينا ان شاء هللا تقدمي أحباث أخرى مشاهبة . 

د كبري ىف الدراسات األدبية الشعبية الرتكية لذا  و :كان لألساطري الرتكية دائما  وج أمهية املوضوع     
األساطري وإظهار أمهيتها من خالل هذا البحث أمهية كبرية    هكان لتناول جانب اخلرافة داخل هذ

من حيث تناول األحداث وجمرايهتا داخل األسطورة وكيف أن اخلرافة غريت كثريا  ىف مسار هذه  
اث ولوال وجودها ملا كان لكثري من األحداث داخل األسطورة أبن تتم وخترج هبذه الصورة  األحد

الرتكية سيضيف    املشوقة اجلميلة .  اخلرافة وأمهيتها ابلنسبة لألسطورة  أن إظهار دور  لذا وجدت 
 الدراسات .  هذا النمط من هذههمة ىف ملدارسى األدب الشعىب الرتكى ويفتح هلم أبوااب  

ا:    املنهج اتبعت سبيله  ملنهجأما  املنهج    الذى  البحث كان يشتمل على مسارين أوهلما  ىف هذا 
التارخيى والذى حاولت جاهدا  أن أبتعد عن جمرد السرد ألحداث اترخيية حدثت إمنا جعلت هذه  

أما  مبظلة األدب الشعىب الرتكى و   ةظلتسم   ما استطعت إىل ذلك سبيال  األحداث ىف صورة أدبية  
دور اخلرافة  وهو الرئيس ىف هذا البحث هو املنهج الوصفى التحليلي األدىب فيما خيص    خراملنهج اآل

 وإظهار ذلك الدور املهم داخل مكوانت أسطورة أوغوز قاغان .  ىف األسطورة الرتكية 

 مدخل 
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ألسطورة الرتكية القدمية ومن هذه األساطري  تناولت ىف هذا البحث أمهية اخلرافة داخل أحداث ا     
اختذت من أسطورة أوغوز قاغان منوذجا  ملا حتويه من صور مجيلة تصور لنا مشاهد وفصول من  
واإلجنذاب   واإلثرة  التشويق  بلباس  احلقيقة  مجاليات كست  لألسطورة  تضيف  جعلها  ما  اخلرافة 

وغوز قاغان والذى ورد ذكره ىف املصادر  لسماع هذه األسطورة القدمية وهى ألحد ملوك الرتك أ 
م وهو مؤسس  .ق  209-م . ق  174الصينية واإلسالمية والىت تذكر عنه أبنه حكم بداية من عام 

  Bulğar)بن بلغار خان ا   (Tuman  Han)اإلمرباطورية اهلونية الثانية الرتكية وأبوه تيومان خان 
Han)    وأمه أيهان  (Ayhan )  عند الرتك  هواف ىف وسط آسيا  و وكانت مملكته مرتامية األطر  

له أبهنم    الذين يدينوناملؤسس األول ألكرب دولة تركية قدمية وهذا ظاهر ملن  خلفه من احلكام    مبثابة
على كل من حييط به ىف  متفوق  حيكمون دولة منتمية إلمسه وهى دولة األوغوز وملا كان هذا امللك  

سيس دولة األوغوز الكربى كان للشعب الرتكى شأن  زمانه ومكانه وكان له هذا الفضل الكبري ىف أت
آخر ىف مساع ما حيكى عنه من أساطري فال ميكن ملن حيكى للناس أسطورة أوغوز قاغان وهو يصوره  

من تبوأها  الىت  العالية  واملكانة  الفائقة  القوة  من  الدرجة  مؤسس  حيث   هبذه  عظيمة  ل  ا  كونه  دولة 
ألراضى شاسعة ومناطق ممتدة عرب احلدود إال أن يستمع ألسطورة هذا امللك العظيم والذى    ا  وحاكم
متده    وسجااي عن غريهمسات    ذواألبطال فهو    ختتلف إختالفا  بينا  عما سواه من  صفات  يتميز ب

ن  بقوة خارقة فهو حامى البالد وحمافظ على الدين فاتح الفتوحات وميثل النور للطريق الذى يسري م
اختذوا من طريقه  و ن جاءوا بعده من ملوك حكموا  ومل   أبطال مغاويرخالله  من يرافقه من أمراء و 

لذا جند أن أسطورته تضمنت    طريقا  هلم ومن قوته وبطوالته اخلارقة مددا  هلم حىت ولو بعد موته.
كرها  العديد من اخلرافات وهى صفات وصف هبا أوغوز قاغان تناسب ما حققه من بطوالت مل ين

عليه أحد  من الرتك وال حىت من جريانه فكيف للشعب الرتكى أال يصدق هذه الصفات حبق ملك  
حىت وإن كانت هذه الصفات ال يصدقها عقل وهى من ابب اخلرافة  و عظيم سابق حكم أجداده  

وه وكذلك عند الشعب جعل  خلف هبا عرب التاريخ عند امللوك واحلكام الذين   نعوتإال أن صفاته امل
  أهنا من   ىف قرارة أنفسهم يعلمون علم اليقنيفراد الشعب يسلمون هبذه اخلرافات وكأهنا حقيقة وهم  أ

األتراك شرفا  أهنم ورثوا من أوغوز قاغان فكرة السيطرة على العامل فوجدان تلك    ىكفياخلرافة و   قبيل 
 الفتوحات السلجوقية والعثمانية قد توالت من بعده . 
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ذا أثر قومى ىف شد  غوز قاغان وما ذكر عنه من خالل أسطورته كانت  وأعتقد أن شخصية أو     
قتصادية  اإلسياسية العسكرية أذر احلكام الذين خلفوه وحكموا الرتك من بعده سواء من النواحى ال

جتماعية كل ما سبق ذكره هذا قد يبدو من ابب السرد التارخيى ولكىن أحببت أن أمهد أن  اإلأو  
لىت حنن بصدد دراسة جانب اخلرافة فيها ودورها داخل أحداث األسطورة مل  أسطورة أوغوز قاغان ا 

يكن أتثريها مقصورا  فقط على اجلانب األديب داخل األسطورة إمنا أحببت أن أتطرق إلظهار امليل  
إىل ذكر اخلرافة داخل األساطري املتعلقة ابمللوك واحلكام لدى الشعب الرتكى الذى حيب أن يظهر  

فهؤالء احلكام    ه وأمرائه وهم أقوايء لدرجة أال يقارن هبم أحد آخر من حكام الدنيا .ملوكه وحكام 
الرتك إمنا سيطروا على العامل قدميا  مبا ميلكونه من صفات خارقة "خرافية" ال يتصف هبا حكام ىف  

ا حتويه من  هذا العامل غريهم لذا جند أن األساطري الرتكية قدميا  وحىت اآلن هلا أمهيتها عند الرتك مل
هنم وإظهار أجمادهم وال ميكنهم مساعها دون جوانب اخلرافة احملتوية  ا تسطري لبطوالت ملوكهم وشجع

عليها فمن خالهلا يستشعرون عظمة ملوكهم بل ما الحظته من خالل إطالعى على أكثر األساطري  
بني الشعب    ن ما تنتشرها فإهنا سرعامن اخلرافات داخل  الرتكية أن األسطورة كلما احتوت على عديد  

فال حتظى هبذا    الىت حتوى جوانب قليلة من اخلرافة بداخلهااألساطري      وأما   وأحبوا مساعها عن غريها
ىف أسطورته كان للخرافة فيها    فأكثر الصفات الىت اتصف هبا أوغوز قاغان   القبول من أفراد الشعب 

كالنار أسود العينني والشعر واحلاجبني  لوجه أمحر الشفتني  ا كان أزرق    فلم يكد يولد حىتحظ عظيم  
أنه مل أيت للدنيا ليعيش كبقية األطفال يلعب ويلهو وخيتبئ ىف     يشري إىل  رمز  هنا للصفات  وكأن  

أمه إمنا جاء ألمر   الوطن وكذلك شأن شعبه    متمثلة ىف إعالء شأنومهمة عظيمة    جللحضن 
م ثدى أمه إال مرة واحدة بعد والدته مباشرة  والدليل على ذلك أيضا  من خالل األسطورة أنه مل يلتق

فالوقت يدامهه وأمته أبنتظار نصره العظيم فما كان إال أن طلب الطعام وهو رضيع وأخذ يتكلم مع  
احمليطني به وكرب خالل أربعني يوما  لدرجة أنه صار يتجول ىف الطرقات ويلعب مع األطفال وله  

من الذى ولد هل هو طفل كبقية األطفال   األسطورة تسألنا سؤاال  مغزاهكأن الثور و  قدمى ن كاقدم
الذى ولد هو البطل الشجاع صاحب الصفات اخلارقة الىت  خارق للعادة واإلجابة أن  أم أنه بطل  

نباه مشعرين  ان جسمه يشبه جسم الذئب وله صدر كصدر الدب وكان جإ حىت    أحد إليها   ه سبقيمل  
إىل ما هو أشد    معون تورة متهد لسامعيها من األتراك وغريهم أنكم ستسوكأن اخلرافة داخل األسط

الرتك فهذا البطل  أبطال  لك أو غريه من  مب سواء أكان خاصا     إثرة ودهشة مما تتخيلونه ىف خميالتكم
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لذا لن    واطركمخ   ىف    جيول   قد    فيها أحد  مما   فسه إمنا ولد ليحكم العامل بصفاته وخوارقه الىت ال ينا 
كم إال التصديق بعقولكم مث ليكون وقع أحداث األسطورة على أفئدتكم ممتعا  مجيال  لتتمتعوا  جند من

أبكملها    هبذه األسطورة وأبحداثها وتتابعون بطلها وما سيقوم به من أعمال عظيمة إلحياء أمة  
رقة الوارد  ومن مث أتسيسه ألكرب دولة ىف العامل فما على املستمعني إال أن يصدقوا بصفات البطل اخلا

الرتكى   الشعب  أن  إال  واخليال  اخلرافة  من ابب  ظاهرها  بدت ىف  ولو  األسطورة حىت  ىف  ذكرها 
أن ينتهج هنج الشعب    اإلستماع إليها كذلك   سيصدقها بوجدانه وملن أحب من الشعوب األخرى 

 الرتكى . 

 املبحث األول 

 ( Efsaneتعريف اخلرافة ) ( أ )

  (Oğuz kağan)ب(نبذة عن أوغوز قاغان)

 املبحث األول 

 ( Efsane)أ(تعريف اخلرافة ) 

تعرف املصادر الرتكية اخلرافة اهنا هى تلك األحداث فوق العادة والىت ليس هلا إرتباط ابلواقع      
إمنا ذكرت داخل األحداث للداللة على ما حيمله صاحب هذه الصفات اخلارقة من قوة وشجاعة  

هذه  أن  ظوة والشهرة بني أفراد شعبه و وأن صاحب هذه الصفات اخلارقة للعادة له من احلح   ةاندر 
إال أهنا حتوى ىف    قدميةعن أحداث    معربةفيها ذكر اخلرافة تكون ىف األغلب    الىت ورداألساطري  

الىت    يةساس ذكر املكان والزمان واألشخاص من خالل اخلرافة احملاور األ  تبوأأكثرها أحداث  حقيقية وي 
األحداث   عليها  األبطال    متضمنة تستند  أكثرها  وتصور ىف  شفاهة  تناقل  وما  الشعبية  التعبريات 

معهودة ىف زماهنا أو مكاهنا أو بني أفراد الشعب العاديني فكيف لكل الناس    أوبصفاهتم غري مألوفة  
  ث أو مييل إىل الشر . هبذه القوة اخلارقة املتصف هبا البطل سواء أكان مناصرا  للخري داخل األحدا

وكان للخرافة الدينية من بطوالت احلكام وحروهبم وغزواهتم ورحالت صيدهم النصيب األكرب من  
اخلرافة ىف أساطري األدب الشعىب الرتكى إال أن هناك بعضا  من اخلرافات كانت ألبطال مشهورين  
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ا يتعلق ابخلرافة اخلاصة ابحلكام  مل تكن مبستوى القوة مل  ولكنها من أفراد الشعب الرتكى عرب العصور  
 ( 1).  من مكوانت األساطري واحلكاايت الشعبية الرتكية    أصيال   اخلرافة هى مكوان  تعد واألمراء  و 

الروح الىت متد جسد األساطري واحلكاايت  مبثابة  وهذا التعريف يصور اخلرافة الرتكية على أهنا         
اث داخل الفصول دون أدىن شك لدى السامع أنه ميكنه  الرتكية ابحلياة فمن خالهلا تتواىل األحد

تصديق تلك األحداث الىت يقوم هبا البطل فصفاته الىت وصف هبا متكنه من القيام بتلك األعمال  
البطولية والىت لوال اخلوارق املوصوف هبا ملا أمكنه القيام بتلك األعمال اخلطرة والىت لو أقدم غريه  

الشعب الرتكى يؤمن أبن من حيكمه جيب أن يكون مغايرا  لكل من  عليها لكان نصيبه اهلالك ف
صفات فيها من القوة اخلارقة الىت جتعلهم يؤمنون أبن هذه الدولة الرتكية ما قامت وال  ب  يتمتعحوله 

كربت وال تطورت لوال هؤالء العظام السابقني الذين وضعوا للدولة الرتكية اجلذور املتينة القوية الىت  
عليها حىت يومنا هذا وال ميكن ألحد أن ينكر على الشعب الرتكى مثل هذا الشعور    ا اهنترتكز أرك

أحد ىف مثل ملكهم وال ميكن ألحد من بعدهم من ملوك    افسهموإميانه أبن حكامه السابقني مل ين
  نؤمن أبن أجدادان   على سبيل املثال  صريني امل الدنيا غري الرتك الوصول ملا بلغوه من قوة ونصر فنحن  

الفراعنة صنعوا ما عجز عنه كل البشرية سابقها والحقها فمعجزاهتم ابقية حىت يومنا هذا نفتخر هبا  
بني األمم وكان أيضا  فخران مبلوك الفراعنة قواي  فما زالت صورهتم اجلميلة راسخة ىف نفوسنا ألهنم  

ك مثل هذا بل أكثر طبقا   ألترال ضحوا من أجلنا وحافظوا لنا على وطننا وحدودان إذا  فلما ال يكون  
 ملعتقدهم.وأيضا  هذا التعريف للخرافة كان دقيقا  من أكثر من جانب : 

اخلرافة ليست كأى أحداث فهى ال حتوى بداخلها اإلحتمالني هل  أحداث  أن  حيث  أ .        
ألوف  تلك األحداث حقيقة أم على غري احلقيقة فتعريفها حازم جازم أبن أحداثها على غري العادة وامل

 بني البشر واستحالة حدوثها. 

اآلن  أحداثها    ولو ذكرت  زمن وقوعها  ب . اخلرافة مرتبطة دائما  أبحداث سابقة بعيدة عن       
وال    وحني إذ نكون عاجزين عن تقدمي الدليل اجلازم ىف هذا السبيلالدليل على ذلك  منا  لطلب  

السامعني الستكمال مساع أحداث األسطو  الرفض من  إال  املجند    صطبغتني بصبغةرة أو احلكاية 
 اخلرافة . 
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ج . أن األسطورة اخلرافية واحلكاية اخلرافية مها من مكوانت األدب الشعىب الرتكى األصيل فدور       
ة الىت ذكرت ىف األسطورة واحلكاية فلو كانت احلقيقة  يألحداث احلقيق شديد األمهية مقرتان  اباخلرافة   

ملا   اخلرافة  التعريف  فقط بدون  املديدة .ومن خالل هذا  تلك األعمال عرب هذه احلقب  عاشت 
مع أحداث األسطورة    ا  كبري   ا  تطابق   ا ( جند فيهOğuzkağanوابلرجوع إىل أسطورة أوغوز قاغان) 

وما حتويه من خرافة فمثال  كون أحداث اخلرافة فوق العادة وليس هلا إرتباط ابلواقع وأن البطل الذى  
خلرافية حقق بطوالت عجز عنها غريه من حروب خاضها وقوة خارقة أظهرها  محل تلك الصفات ا

( ومما يدل على ذلك هذا النموذج  Oğuzkağanىف أسطورة أوغوز قاغان)  ءالب كل هذا موجود  
 سطورة أوغوز قاغان.   أمن  

   األهلية شجاعا  كامل  صار أوغوز 

 ىف هذا العصر وذاك املكان  

   كانت توجد غابة مرتامية األطراف   

 حبدودها خارج وطن األوغوز  

 خترج منها األهنار والينابيع  

 كان يعيش ىف هذه الغابة  و 

   العديد من احليواانت والطيور 

 ضخم جدا كان يعيش ىف هذه الغابة وحش  و 

 وال يسمح إلنسان وال حيوان ابلعيش عند عرينه داخل الغابة 

 ان ويقتلهمكان يهاجم كل حيوان وإنس

 وسهما  وسيفا  وترسا   حربة   فاصطحب حبوزته 

 وقال ليعلم الوحش أنه هالك ال حمالة 
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 وعندما جاء الوحش رأى أوغوذ فتوقف  

 وضرب أوغوز حبربته الوحش على رأسه 

 فقتله وخلص وطنه من ذلك الوحش

 وقطع بسيفه رأس الوحش وأخذها وقفل راجعا  

   ذهب إىل بيته وأخرب أهل بلده بذلك 

 

ğuz da büyüyerek yahşi bir yiğit oldu.O 

Bçağda bu yerde, Bir büyük orman vardı. 

Oğuz yurdundan içre.  

Ne nehir, ne ırmaklar, akardı bu orman içre. 

Ne çok ad, hayvanları, ormanda yaşar idi. 

Ormanda yaşar idi, çok büyük bir gergedan. 

Yer idi, yaşatmazdı , ne hayvan ne de insan. 

Basarak sürüleri yer idi hep atları. 

Zahmet verir insana alırdı hayatları. 

Kargı, kılıç aldı kalkan ile ok ile. 

Dedi Gergedan kendisini yok bile . 

Gergedan geldiğinde, Oğuzu görüp durdu. 

Kargıyla gergedanın başına vurdu Oğuz. 
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فأول بطولة حيققها      الصدارة ىف املشهد  للخرافة  قاغان)   وهنا كان  (  Oğuzkağanأوغوز 
أرادت األسطورة إظهار مقوماته الشخصية القوية من حيث اجلسارة والبطولة فرمست لنا تلك الصورة  

رتامية  املشاسعة  الغابة  ال اع دخل  جالش  من خالل هذا املشهد الذى أيخذ أبلباب سامعيه فالبطل 
قتل اإلنسان واحليوان دون رمحة أو  ي  األطراف يسكنها وحش خطري يتخذ منها منطقة نفوذ خاصة 

قاغان)شفقة   أوغوز  يواجهه  عندما  ترى  يكون  Oğuzkağanفيا  العاقبة وملن  ماذا ستكون   )
هلا إبحكام بعد أن صورت لنا بطلنا    مهدمن فراغ بل  تعد  النصر فهذه هى الصورة اخلرافية الىت مل  

وكأن هذا    قتل اإلنسان واحليوان الذى ي  ذلك الوحش اخلراىف  وضعتنا أمام صفات  كماوقواه اجلبارة  
لسامعيها حىت  جتعل خياهلم حيول  تلك  حلبة    مبثابة مصارعة استطاعت ألسطورة استحضارها 

إذا   إليها مبلغه كان هذا مبثابة جناح    بلغ الشغف وحب االستماعالصورة إىل واقع ملموس حىت 
أو رفض ملا فيها من أحداث سواء أضاف الشاعر أو احلاكى هذه اخلرافات    لألسطورة  دومنا إعرتاض

من شعراء أو حكاه وبعد أن ينتهى من سرد املشهد السابق ظن    وه أضافها سابقمن عندايته أو  
ن أن هذه الصورة هى املشهد األكرب املؤثر داخل األسطورة لكنهم ال يعلمون إمنا  و عندها السامع

بعد سرده داخل األسطورة لكنه استطاع أن يفرحهم بعد أن أخرج    نحي   اهو ميهد ملا هو أكرب ومل
اح بطلهم ىف التغلب على هذا الوحش اخلراىف الذى ال ميكن  سابق ىف األسطورة وهو جنهلم املشهد ال

قاغان) أوغوز  عليه  تغلب  وإمنا  عليه  التغلب  آخر  بطل  من  Oğuzkağanألى  به  ميتاز  ملا   )
الصفات اخلارقة الىت أمكنته من السيطرة على مثل هذا الوحش وأعتقد أنه قد بدأت تتضح لنا معامل  

داخل أحداث األسطورة فلوال وجود اخلرافة وذكر تلك الصفات اخلرافية عن    م للخرافة الدور امله
( ىف صدر األسطورة لتصوران أنه أحد احلكام الذين خيسرون مرات  Oğuzkağanأوغوز قاغان)

 

Öldürüp gergedanı kurtardı yurdu Oğuz. 

Keserek kılıcı ile hemen başını aldı. 

Döndü, gitti evine iline haber saldı. 

(Ali Öztürk .Çağları içinde Türk destanları. Alioğlu 

yayınevi. 1980,İstanbul s:144 -145). 
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ويرحبون األخرى إال أن بطلنا ومن خالل صفاته اخلارقة ال ميكن لنا أن نتصور إال أن يكون النصر  
 .  حليفا  له

تنال هذا      التكرمي عرب   كذلك ماكان ملثل هذه األساطري أن  أجيال وعصور خمتلفة    القدر من 
ننا حنن  أمتنوعة حمتفظة أبصالتها وملا ذاع صيتها وانتشرت بني الشعب الرتكى والشعوب اجملاورة حىت  

ا فحاولنا تناول  عكس على دراستنأن الباحثني ىف األدب الشعىب الرتكى ملا وجدان مثل هذا اإلهتمام  
هذه األساطري ابلبحث والدراسة إلظهار أتثرياهتا على الساحة األدبية الشعبية وكذلك اإلجتماعية  

 والسياسية ىف تركيا . 

على غري العادة وأتثريها كبري بني    يذكر عن اخلرافة أبهنا نوع من الفلكلور حتوى فصوهلا أحداث       
واخلرافة متيل بشكل كبري  .  بكثرة ىف األساطري واحلكاايت    ودةج طبقات اجملتمع املختلفة وهى مو 

ألبطال داخل جمرايت األحداث وهم ميثلون البطولة سواء ىف األساطري أو احلكاايت وهؤالء  لصاحل ا
األبطال ىف الغالب يكونون اآلهله أو من ينوب عنهم كذلك للبشر إال أهنم ىف الغالب إما ملوكا  أو  

أفراد الشعب    فراد اجملتمع واخلرافة ال ينتهى أتثريها عرب العصور فهى معاشة بني  أمراء أو وجهاء بني أ
 ( 2يتناقلوهنا مع مرور الزمان وتغري املكان .)

من خالل أسطورته فالبطل هو بطل    وهذا التعريف ىف أكثره وكأنه يصف بطلنا أوغوز قاغان      
صفات كثرية تدل على قوته وبطولته املبكرة    فيهة  اآلهل    تمنذ والدته حاكم لقومه وحامى هلم وضع

الىت من احملال أن تتوفر فيمن حييطون به وهذا ظاهر ىف وصف جسده عند والدته وكالمه وهو  
 . رضيع بينما بلغ مبلغ الكبار عند عمر أربعني يوما  من حياته 

 ويذكر عنه ىف أسطورته:  

 كان لون وجه هذا الولد أزرقا   

 ما كالنار أمحر الشفتني وكأهن

 كان له عينان مجيلتان  
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 شعره شديد السواد 

 وكان حاجباه كحاجىب اجلن  

 ىف مجاهلما وسوادمها 

 رضع من صدر أمه لبنها  

 ومل يرضع من لبنها مرة أخرى 

 وطلب حلما  نيئا  وطلب أكل الطعام

 وفجأة أخذ يتكلم  

 وبعد أربعني يوما  كان ميشى ويلعب 

 

Gömgök, gök mavisiydi, bu oğlanın yüz rengi,  

Kıpkızı ağziyle, ateş gibiydi benzi. 

Al al idi gözleri, saçları da kapkara,  

Perilerden de güzel kaşları var ne karal! 

Geldi ana göysüne, aldı emdi sütünü, 

İstemedi bir daha , İçmek kendi sütünü 

Pişmemiş etler ister, aş yemek ister oldu. 

Ansızın dile  geldi, söyler konuşur oldu  

Kırk gün geçtikten sonra yürür oynaşır oldu 

(Ali Öztürk .Çağları içinde Türk destanları. S: 144) 
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وهى األحاديث الىت  مستملح    وهناك تعريف من األدب العرىب للخرافة أبن اخلرافة هى كذب        
وردت وتناقلت ليس هلا ما يصدقها ىف الواقع وهى مشتقه من مادة خرف وهى تعىن ذهاب العقل  

ن فمكث  جل ترك نفسه لل جاسم أطلق على ر وعدم الوعى ويروي ىف املصادر العربية أن اخلرافة هو  
عندهم فرتة من الزمان وبعد أن عاد إىل أهله كانوا يسمعونه وهو يهذى بقصص خيالية ليس هلا  
ارتباط ابلواقع وال حىت مباض وكان ما كان اختذوا منه مضراب  للمثل عند حديث أحد الناس مبا ال  

فإن الكالم الذى ال يصدقه العقل يقال    يعقل قالوا عنه أنه قصص مثل قصص خرافة وعلى ذلك
 ( 3له هو من ابب اخلرافة .)

جند نفس النهج ىف التعريفني السابقني  الذى سلف ذكره  على التعريف العرىب    وإذا أمعنا النظر      
ليس هناك خالف من أن اخلرافة هى ما ال يصدقه عقل وال يقبله واقع حىت أهنم جعلوا من سبب  

حني من  عندهم أن هذا االسم جاء أيضا  عن طريق خرافة أبن عاش إنسان    االسم طبقا  خلرافة
 .   ا  خرف أنه أصبح  ونن مث يعود ألهله فيكتشفمع اجلالدهر 

أوغوز         أسطورة  داخل  اخلرافة  دور  أبن  والنماذج  التعريفات  هذه  من  ونستخلص 
 لألسباب اآلتية: كان شديد األمهية (  Oğuzkağanقاغان)

لنا دور بطل قوى له صفات تغاير كل أفراد قبيلته وهذه الصفات هى الىت ستساعده  رمست    )أ(
 فيما بعد لتأسيس أكرب دولة ىف العصور القدمية للرتك . 

حيث  ميلة  الصور البيانية اجلمن    أضفى ذكر اخلرافة داخل أسطورة أوغوز قاغان  انهيك عن أن    )ب( 
مما    اخلالصة  ةيالبالغ مصطبغة ابلصبغة    سطورة  عل األجلتشبيهات واإلستعارة ما  اب  جاءت زاخرة

 معني عرب العصور واألجيال. املست  جعلها تستحوذ على إعجاب 

قارنة بني البطل الطيب الذى يتخذ دور املخلص ألهله من  املكان للخرافة الدور الرئيس ىف    )ج(
ىف أسطورتنا أو    أية خماطر وشرور وبني ما يرتبص هبم من أعداء سواء أكان هذا العدو وحشا  كما

 غريه. 
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إن اخلرافة ما كان هلا أن تستمر ىف كل هذه األساطري واحلكاايت وغريها عرب العصور إال ألن    )د(
ن عرب  و دا  داخل تلك األعمال هذا ما أصر عليه الشعراء واحلكاة والقصاصجدورها رئيس ومهم  

 .    ا  أو ملوك ا  انوا حكاماألزمنة املديدة ملا القوه من قبول وإعجاب لدى سامعيهم سواء أك

 ( : anğuz kağO)ب(نبذه عن أوغوز قاغان)

قاغان:  امسه       قاراخان  ا(Oğuzkağan)  أوغوز  امللك  بن 
(KaraHan ) "تيومان"(Tuman  )()مته( مساه  والدته  عند  أابه  أن  أنه    (Mataويقال  إال 

 ( 4عندما بدأ الكالم طلب ممن حوله أن يسمونه )أوغوز()

ن أابه مل يكن يقبل إال  أىف كنف أبيه وكان كافرا  إال وأنه كان يروى      نشأ أوغوز قاغان  :  نشأته    
شاهدوا فيه ميال  كبريا  لإلميان ابهلل    كل احمليطني أبوغوز قاغان  وعلى الرغم من ذلك فإنابلكفر دينا   

تاة وليلة زفافه  الواحد حىت أنه يقال أن أول كلماته الىت نطق هبا )هللا(ويقال أن أمه خطبت له ف 
عله شرطا  الستمرار حياهتما فرفضت  جعليها وقبل أن يقرتب منها طلب منها اإلميان ابهلل الواحد و 

 فلم يقرهبا وزوجوه بغريها وطلب منها كذلك مثل ما طلب من األوىل فرفضت أيضا . 

ع      ابنة  يرى  به  إذا  صيد  رحلة  من  عائدا   قاغان  أوغوز  وبينما كان  بفرتة  مه كورخان  بعدها 
(Kürhan ) ب هبا وأرسل هلا رسالة أبنه  جوهى تغسل مالبس ألهلها مع غريها من الفتيات فأع

إليها بسره أنه مؤمن ابهلل الواحد وطلب منها عدم  فضى  يود التحدث معها فوافقت وملا تقابال أ
ة طعام كبرية  ب دأأهله مل   أبوه  وبعد فرتة دعا  ها بعدما تؤمن ووافقت وتزوجهاجإفشاء سره على أن يتزو 

ردات عليه  ات ابنه الثالثة وأثناء الطعام سأل عن عدم حب أوغوز لزوجتيه األوىل والثانية فوجومنهم ز 
لإلميان ابهلل الواحد فرفضتا بينما وافقت الثالثة لذلك هو حيبها فما كان من    اأبنه دعامه  قائلتني

وقرروا    قاراامللك   لإلجتماع  القوم  سادة  دعا  أنه  إال  أوغوز  خان  على  القبض 
ه  و ( ومن مث قتله فما كان من زوجته املؤمنة بعدما علمت مبا حييكه له أب Oğuzkağanقاغان)

يثق    نمن فوره واستدعى كثريا  مم  نهضمع بقية السادة إال أهنا أرسلت له وأخربته مبا خيططون له ف
فقتله    مل ي عرف مصدره  سهمب   يب أبوهعان وكون جيشا  وحارب أابه وهزمه بل وأصج هبم من الش

 بيه . أ عرش  (  Oğuz kağanوورث أوغوز قاغان)
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ر واملغول بعد خوضه حرواب  شرسة ضدهم وسلموا له  استطاع بعدها السيطرة على قبائل التتإ     
 (. 5) ن كثريا  منهم آمن ابهلل الواحد أ حىت 

يكون و       أال  ىف  منا  ال   التاريخ   رغبة  تطرقنا   ة غلبله  هذا  حبثنا  أوغوز    حلياة   على 
( بصورة فيها من األدب الشعىب أكثر ما ميكن للتاريخ أن يسيطر على  Oğuzkağanقاغان)

عنه يظهر لنا جليا  أبن وصف حياته  فصلت القول  وصف حياته ومن خالل هذه املعلومات الىت  
كم  ونشأته هبذه الصورة تظهر لنا أننا ابلفعل أمام بطل شجاع جسور يستحق أن يتوىل مقاليد احل

فونه  ضيبعد ابيه ويفتح أمام الرتك حياة فيها املستقبل هو النور الذى أيخذ أبيديهم حنو جمد هلم ي 
شأن عظيم إن هذا التصوير عن حياة أوغوز    ذات رقعة الدولة الرتكية وتصبح    ويوسعون  أبيديهم  
مصورة    الىت حتيط به من كل جانب( هلو دليل إضاىف عن وجود اخلرافة  Oğuzkağanقاغان)

خملص قوى حىت ىف معنوايته وإميانه والذى استطاع من خالهلما أن يصل إىل اإلميان     إايه أبنه بطل 
لو ذكران حياته بغري هذه الصورة أعتقد أن القارئ ملا صدقنا فهو ال حيب ان يسمع  و ابهلل الواحد  

له هبذه الصفات اخلارقة جمرد أخبار عادية مثله مثل أى ملك آخر إمنا يتقبل    هصوران  عن بطله الذى 
ما نرويه عن حياته كيفما كان شريطة أن يكون استكماال  ملا ذهبنا إليه من قبل من أوصاف ىف  
أكثرها خرافية حول بطله الذى جيلس خصيصا  ويسمع أسطورته وكان لنا الفضل أن أرحنا نفسه  

أورد التارخييةأبن  املصادر  من  له  أوغوز    ان  امللك  ووجود  حياة  حقيقة  يثبت  ما 
( وتوثيق ذلك فاألسطورة مل تكن من ابب اخلرافة اخلالصة إمنا هى موجودة  Oğuzkağanقاغان)

بادئ املدافع عنها وعن قومه ووطنه فهو  إلمتام الصورة اجلميلة عن ذلك امللك الطيب صاحب امل
هذا لسان حال املستمع    إمنا  عصران احلاىل  حكام   وحىت كل العصور    مثال حيتذى به للحكام ىف

 الرتكى املفتخر بتارخيه وحكامه عرب العصور. 
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 أمهية دور اخلرافة ىف أسطورة أوغوز قاغان :  املبحث الثان 

 . إظهار بطوالت أوغوز قاغان دور اخلرافة ىف   ( أ )

 قاغان . دور اخلرافة ىف ذكر مدد اآلهلة ىف مساعدة أوغوز  (ب )

 دور خرافة احليواانت ىف أسطورة أوغوز قاغان    )ج(     

 : أوغوز قاغان  دور اخلرافة ىف إظهار بطوالت  )أ(

تصور أسطورة أوغوز قاغان أبنه منذ والدته مل يكن مولودا  عاداي  بل كانت والدته متثل حدث        
  عرض عنريه من األطفال أن ي عظيما  ملا بدر منه وهو طفل رضيع فكيف له وهو أشد االحتياج كغ

بعد أول مرة من الرضاع كيف له أن يتكلم وهو ىف مهده كل هذا سبقه من وصف لوجهه    أمه  ثدي
وجلسده وما حيماله من صفات غري عادية فزرقة الوجه وامحرار الشفتني مل يعهد الناس ىف عهده وال  

وجتول وتناول الطعام وهو ابن    قبله أن صادفوا طفال  يولد هبذه اهليئة ليس هذا فحسب بل مشى
  .  يهثور جسده كالذئب صدره كصدر دب له شعر كثيف يغطى جنب  قدمى ه كاعني يوما  قدمبار 

كل هذه الصفات هى من قبيل اخلرافة إال أهنا من األمهية مبكان ىف هتيئة السامعني لألسطورة لقبول  
خلف    تذكر كل صفاته دفعة واحدة فهى تسري بطوالته الىت سيظهرها فيما بعد حىت أن األسطورة مل  

ألن ما سيقوم به الحقا  ال    أوغوز قاغان ملبسة إايه ما يليق به من صفات فوق العادة )خرافية( 
 ميكن إلنسان غري متصف هبذه الصفات القيام به . 

وبدأت األسطورة بعد التمهيد من الوصف اخلارجى ملكوانت القوة لدى أوغوز قاغان أبول       
رض ألحد املشاهد القوية الىت يتطلب فيها املواجهة مع أحد الوحوش والذى وصف أبنه كان  ع
وكان منزواي  ىف غابة كبرية شاسعة ال جيرؤ أحد على مواجهته وال الذهاب    قتل اإلنسان واحليوان ي

حيثما يعيش داخل الغابة ولكن أوغوز قاغان وبعد وصفه مبا ميكنه من مواجهة مثل هذه الصعاب  
البشر   وختليص  الوحش  هذا  يوجد  حيث  إىل  الذهاب  منتواي   حربه  أدوات  جيهز  وأخذ  يرتدد  مل 
لذا ركب حصانه مصطحبا  معه رحمه وسهمه وقوسه وسيفه وترسه وتوجه   واحليواانت من شروره 
صوب هذا الوحش ونصب له كمينا  أبن اصطاد ظبيا  وعلقه على شجرة حىت أيتى هذا الوحش  
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ابل رأسه  وأيكله وجاء  قطع  مث  قتيال   فأرداه  برحمه  قاغان وضربه  أوغوز  عليه  وانقض  الوحش  فعل 
 بسيفه. 

وهكذا فإن املشهد األول للبطولة داخل أحداث هذه األسطورة لدى أوغوز قاغان كان للخرافة       
لتشكيل وتكوين بطولته األوىل املهمة جدا  لدى قبائل الرتك سواء أكانت لبشر    مهمفيه دور كبري و 

أو ألحد احليواانت املفرتسة إال أن دور اخلرافة هنا جعل من ذلك الوحش وكأنه حيوان مل تعهده  
إذا هنا فالبطولة تنبهنا أننا   قتل كل من يراه من البشر واحليوانالناس قاطبة فأى وحش هذا الذى ي 

دى الرتك  صدد بطل سيخلد التاريخ امسه وأنه سيصري ملكا  يضرب به املثل عرب أزمنة عديدة لب
  قبل لدى السامعني من بطوالت ال فخرهم وميثل هلم عزا  وشرفا  بني األمم وما كان هلذا كله أن ي نيف

اخلرافة ىف اسطورته وابلرجوع إىل املصادر الرتكية جند أن من أهم ما ميتاز    وجود وغوز قاغان لوال  أل
ة فمن خالل هذه الصفات تكون  صفاهتم اخلارقة والىت ختضع للخراف هى  به األبطال داخل األساطري  

من   ا  كثري منهم  وينتظرون م  هلم القيادة والرايدة على احمليطني هبم بل ويسلمون أمرهم هلم حيتمون فيه
حكام   األغلب  ىف  فهم  والسياسية  واإلجتماعية  اإلقتصادية  وتصل  و النواحى  شهرهتم  تذع  مل  لو 

ن عليه بل ومن املمكن  و يتجرؤ لظن الناس أن حاكمهم ضعيف ف  حدب وصوب إىل كل    بطوالهتم
اخلروج عليه وكأننا بصدد ديوان رائسي له من يذيع أخبار حاكمه من خالل الشعراء واحلكاة والذين  
يطوفون البالد فيقصون على الناس من خالل األساطري تلك الصفات اخلارقة الىت ال ميكن ألحد  

صر وكان الناس قدميا   ما يبحثون  ىف ذلك العصر أن يتصف هبا طبقا  لرأيهم سوى حكام هذا الع
الىت حيققها   ه عن األمان قبل الطعام فإذا ماعرفوا من خالل األخبار الىت تروى عن حاكمهم بطوالت

فإن هذا مدعاة لإلذعان له والقبول به حاكما     القومى على حد سواء ن الشخصى و صعيديعلى ال 
م يتمنون لو آلت أمور حكم بالدهم ملثل  عليهم سواء من بىن شعبه بل وحىت من األطراف احمليطة هب

طبقا     هاستحقيواضعني فيه آماال     نفسه  هذا الشجاع الذى يتصف بصفات العدل والقوة ىف الوقت
إن هذه الصفات اخلرافية هلى ابألمهية مبكان حلاكم يظهر شهرته إىل األقطار قبل أن  و  ملعتقدهم فيه 

ه عرب الشعراء واحلكاة فيسلم له الناس قبل حكامهم  يفتحها وكأن هذا كان مقصودا  من ديوان حكم
لذا جند داخل األسطورة أن البطوالت الىت سيحققها أوغوز قاغان مل تكن من فراغ بل إن ذكر    .

الحقا  بني    ها ذكر نتؤهله ملا سيقوم به من غزوات وفتوحات ساملستمدة من اخلرافة  هذه الصفات  
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األمور حىت أسرع من فوره إبرسال رسائل إىل كل احلكام  لم يكد ميسك مبقاليد  رة فو أحداث األسط
 كونون أعداء  له وكان ذلك ىف األسطورة كاآلتى: يه إال سن أبن خيضعوا له ويطيعو احمليطني به 

 وأقام مأدبة طعام كبرية 

 وأصدر أمره إىل األقاليم

 وبعد انتهاء املأدبة حتدث أوغوذ قاغان قائال   

 اي أمرائى لتعلموا أنىن صرت ملكا  عليكم 

شعبه    عندلقبول  حيظى ابولذلك كانت من أوصاف البطل ىف كتب األدب الشعيب الرتكى أن      
ه  ومتده قوى أخرى غري مرئية مبا يلزمه لتحقيق ما يعجز عنه غري   على الدوام    وهو  حيقق بطوالته 

غري حمسوسة والىت متثل دور اخلرافة مثل أنه قتل وحشا   الوهو يواجه الصعوابت احملسوسة الواقعية و 
إال أنه مل يره أحد من البشر أو واجه قوى شر خفية ىف كل هذا معه شجعانه وقواد جيشه وجواده  

ا ويكون  من مستلزمات القتال من قوس ورمح وسيف وترس وغريه  ه احلرىب ادالذى ال يفارقه وعت 
دائما ىف حروبة ىف طليعة جيشه رأس حربة متصدرا  جسورا  شجاعا  ال يهاب أعداءه ميد جيشه كله  

له  و   ا  عظيم  تفكري خمتلف عن كل من حوله وتطلعات لرسم مستقبال  ميتاز بابلثبات والقوة واإلقدام  
ل ان الشعب على  القوة واملدد ىف شئون حكمه كلها حىت انه يقا  اتعلق خاص ابآلهلة يستمد منه

ن حاكمه وبعيدا  عن احلروب كانت أكثر بطوالت الشجعان تثبت هلم خالل رحالت صيدهم  يد
 

aptı , şölen verdi, çok büyük toy toylattı.Toy y  

Yarlık verdi iline  

Toy bitince Oğuz Han, verdi şu buyruğunu: 

Ey benim beylerimle, ilim ey budunu. 

Sizlerin başınıza ben oldum artık kagan.* 

(Ali Öztürk .Çağları içinde Türk destanları.s:146-147) 
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(جند أن بطولته تثبت له من خالل صيده  Oğuzkağan(وهنا ىف أسطورة أوغوز قاغان )6)
متهيدا  البد منه حىت نصدق    ما سبق  كان كل  و لذلك الوحش كذلك من خالل حروبه وفتوحاته  

هبذه البطوالت وهى تلك الصفات اخلارقة اخلرافية والىت لوالها ملا كان لبطوالته    مبثل   قيام إبمكانه الأن  
ىف نفوس السامعني لألسطورة وملا كان هلم أن يتوقعوا حدوثها منه وكان ابلفعل حتقيق البطولة  أتثري 

ه كل جريانه من حكام  ن ألوغوز قاغان داخل أحداث أسطورته فبعد أن أطاع يمها السائد  واإلنتصار
 . وشعوب أخذ من الفتوحات وتوسيع نطاق دولته طريقا  وهنجا  وأورثه ألبنائه الذين سيحكمون بعده

 ومن أحد فتوحاته يذكر ىف األسطورة:

 بعد ذلك قاد جيشه 

 وعسكر إىل جوار شاطئه  وعرب هنر إيديل  

ه احلكم مؤهلة له ألن يكون حاكما   كانت بطوالته قبل تولي   البطل الشجاع  قوى هذا احلاكم ال      
صفاته    حيث   فكانت أحداث األسطورة تكسوها اخلرافة بدرجة كبرية جدا  ىف بدايتها من   عظيما   

ا صار فتيا  وكان أمههم هو حصوله على بطاقة العبور إىل عامل األبطال األقوايء  مد بععند والدته مث  
إال أن اخلرافة    خلوف لدى اإلنسان واحليوان كان ينشر الرعب وا  الشجعان وهو قتله للوحش الذى

ى قبل  مستو  نفس  وإن مل تكن على  داخل األسطورة أخذت تظهر من حني آلخر بعد توليه احلكم
 تولية احلكم. 

 خرافة ذكر اآلهلة ىف مساعدة أوغوز قاغان :  )ب( 

 

Sonra ordusun aldı,   

İdil nehrine gelip kıyılarında kaldı  

(Ali Öztürk .Çağları içinde Türk destanları.s:149) 
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ورة أوغوذ قاغان نشعر أبن هناك رسالة مفادها أبنه ملهم  طعند قراءة مواضع ذكر اآلهلة ىف أس     
من قبل اإلله ألسباب ذكرهتا األسطورة بل إنه يسعى لنشر العدل بني الناس فهو مؤيد من قبل  

خذه غريه لذلك جند ىف األسطورة أنه منذ  اآلهلة تعطيه إشارات فيها من النصر والتوفيق ما ال أي
ميان بل وإنه كان يدعو للتوحيد وكأن األسطورة أرادت أن تصور  ميله لإل   أماراتصغره ظهرت عليه  

هما  للبطل ابلنسبة لصورته  مراب  واحدا  وهذا ميثل رمزا     أوغوز قاغان بصورة الكمال البشرى فهو يعبد 
   ما يدلل على هذايذكر  أسطورته  ىف أمام شعبه فهو صاحب مبدأ حىت ىف عبادته و 

إن هذه اجلملة وعلى بساطتها وعدم اإلسهاب ىف    د(ان يتعب  إحدى األايم كان أوغوز خ وف   )
طريقة وصف عبادته ومدى تعلقه ابهلل إال أنه يفهم منها أنه كان كثري التعبد فلم حتدد يوما وال سنة  
وال مدة حمددة إمنا كان وصف املدة ىف حالة النكرة حىت يكون هذا رمزا  أنه كان يتعبد هلل ىف أايم  

أن األسطورة ترسل إشارة إىل قارئها أبن أحد أهم عوامل النصر والقوة لدى أوغوز  كثرية جدا  وك
فكان    كلها  قاغان أنه كان يفزع إىل صالته متصال  بربه الواحد طالبا  منه املدد والعون ىف شئون حياته

دولة  هللا ميده هبذه الصفات الىت ال ميد هبا سواه ىف زمانه وعصره حىت مكنه من الوصول إىل حكم 
 .   مرتامية األطراف مباركا  له ىف حكمه ونسله وشعبه

ويذكر فاروق سومر عن أوغوز قاغان أن الدين كان مبثابة منهجا  ىف حياته وهو ىف أغلب الظن      
 (   7كان موحدا  وكان سبقه لإلميان ابلنسبة لقومه يعد بطولة ىف حد ذاهتا . )

قاغان كان من األمهية مبكان داخل األسطورة فإميانه وتوحيده  حىت أن اجلانب الديىن عند أوغوز       
  خان قارا  ه ألن األسطورة تذكر لنا أابه  ي ال شك فيه وإال ملا حارب من أجل دينه ومتسكه به أمام أب

ه عن ذلك الدين احلق حىت أن  ءكان كافرا  وملا علم إبميان ابنه ابإلله الواحد هناه وحاول إثنا  أبنه
ه له ابلكفر ومتسكه هو ابلدين احلق واإلله الواحد  ي األمور وصلت إىل طريق مسدود بني دعوة أب

 

 Yine günlerden bir gün 

Oğuz kağan Tanrıya yakarirken 

(Ali Öztürk .Çağları içinde Türk destanları.s:145) 
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له ما أراد  بينهما احلرب والىت انتصر فيها أوغوز قاغان على أبيه وورث العرش فكان  الفيصل فكان 
وكأن األسطورة تدعوان ألن نفكر ىف هذا املشهد املهيب ابن    من متسكه بدينه بل ودعوة الناس إليه

يقاتل اابه وخياطر بكل شئ من أجل متسكه ابلدين احلق واإلله الواحد أليس ىف هذا رمزا  ألنه شبيه  
ا ما كان لألسطورة أبن حتقق  ابألنبياء ىف دعوهتم أو حىت أحد الصاحلني املذكورين ىف القرآن وهذ

 ( 8ن .)القرآىف ابلفعل فقد ذهب بعض املؤرخني إىل أن أوغوز قاغان هو ذو القرنني املذكور 

إن بداية أسطورة أوغوز قاغان فيها ما يدعو إىل التفكري ىف مثل الذهاب هلذا الرأى فمن تركه      
تجاوز يومه األول لوالدته بل إن اخلرافة  أنه مل ي  ة  للرضاعة من أمه وهو رضيع حىت نفهم من األسطور 

فيما يلى من أوصاف له ىف أشد صورها حيث تكلم وحتدث مبا يتحدث به الكبار يعىن نطق وتكلم  
جرد كلمات غري  مب  نطق األهلية فلم ي   كامل بعقل وفكر كاملني إلنسان  يتمتع  وهو ابن يوم واحد بل  

وهو طعامه مث أخذت اخلرافة تسري ىف نفس  مفهومة مثل األطفال بل وحتدث وطلب حاجاته منهم  
الرسائل املراد إثباهتا لدى السامعني عن أوغوز قاغان أبنه مل يكن إنساان  عاداي  فعند بلوغه األربعني  

 يوما  مشى وجتول ولعب. 

كل هذه رسائل ذهب بعض املؤرخني لألدب الشعىب الرتكى أهنم ذكروا أراء  قيلت ىف أوغوز         
 و ذو القرنني املذكور ىف القرآن . قاغان انه ه

األدب الشعىب الرتكى    ىويذكر عن أوغوز قاغان فيما يتعلق ابجلانب الديىن عنده لدى مؤرخ    
أبن ما وصف به ىف أسطورته فيه الكثري من قصة ذو القرنني فأوغوز قاغان فتح العامل وكان يدعو  

وحده ال شريك له وخاض حرواب  كثرية ىف سبيل  الناس لدين هللا احلق واإلله الواحد وتوحيد عبادته  
ذلك وكان حيرتم أداين القبائل وال جيربهم على عبادة التوحيد إال إذا قبلوه طائعني وليسوا جمبورين  

 ( 9)  حىت أنه يعد أشهر حكام الرتك قبل اإلسالم الذين دعو للدين احلق وتوحيد هللا

وخروج الذئب من بني ثنااي هذا النور كان هذا    وتذكر املصادر أن أوغوذ عقب رؤيته للنور     
 ( 10مبثابة رسالة جاءته من اإلله الواحد أبن عليه اإلميان واإلبتعاد عن الشرك فكان منه ذلك . )

 ويذكر ىف األسطورة حلظة لقائه بفتاة مجيلة  :  
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 نزل ضوء من السماء 

 فسار أغوز قاغان حنوه واقرتب منه 

 ء فرأى فتاة جتلس ىف وسط الضو 

 وىف رأسها خامت كالنجم القطىب املتوهج

 ومن شدة مجاهلا لو تبسمت ابتسمت السماء 

   وتزوجها أوغوز قاغان  

وىف األسطورة يذكر الدين صراحة أو ابلتلميح فذكر هللا وعبادة أوغوز قاغان له هو من ابب       
كانت جتلس فتاة مجيلة ىف وسط هذا  حيث  ذلك الضوء من السماء    نزول يذكر ىف األسطورة  و الرمز  

تبتسم   السماء  مجاهلا كانت  شدة  من  أنه  حىت  املتوهج  القطىب  خامت كالنجم  رأسها  وىف  الضوء 
البتسامتها وتزوجها أوغوز قاغان ويذكر هذا املشهد ىف األسطورة بصورة مجيلة تصور لنا ذلك النور  

تنزل عليه ما يشبه  النازل من السماء على هذا   انه كانت  الواحد حىت  البطل املوحد املؤمن ابهلل 
الرسائل من قبل اإلله الواحد من السماء وهو دليل على رضى هللا عنه وحبه له ملا جيتهد هذا البطل  

 

Bir ışık düştü gökten  

Oğuz kağan yürüdü yakına ışığın 

Oturduğunu gördü ortasında bir kızın 

Bir ben vardı başında ateş gibi ışığı 

Çok güzel bir kızdı bu sanki Kutub Yıldızı 

Öyle güzel bir kız ki gülse gök güle durur 

Kızla gerdeğe girdi 

(Ali Öztürk .Çağları içinde Türk destanları.s:145,146) 
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احلق بني الناس فما كان له إال أن  و فيه من عبادة وتقرب إىل هللا وما يسعى إليه من نشر العدل  
ور من السماء ليس ألحد من الناس مثله ىف زمانه بل إن هذا النور النازل من السماء  ينزل عليه ن

وهى إرشاده إىل تلك الفتاة الىت ابلطبع هى من البشر لكنه مل يكن يعلم بماهلا    حيمل معه هدية  
ه  وحسنها وكأهنا هدية من هللا أبن يدله عليها ولكن من خالل ذلك النور النازل من السماء وتتوسط 

هذه الفتاة اجلميلة وكأن هللا هو من أراده أن يتزوجها طبقا  ملا يذكر ىف األسطورة وهنا أتتى اخلرافة  
وتدلو بدلوها فالنور انزل من جهة السماء تتوسطه فتاة جتلس ىف وسطه حتمل خامتا  على رأسها  

له من هللا الواحد    شع منها النور مثل جنمة القطب املتوهج كل هذا ألوغوز قاغان عطاء  ي    هو جنمة 
الذى حارب من أجل توحيده أقرب الناس له وكانت هنا الصورة ىف أعلى درجات تصوير أوغوز  

  ا  أحدبه  ن ىف عصره وخيصه مبا ال خيص  و قاغان من جهة اإلتصال بربه الذى يريه ماال يراه اآلخر 
أن من اتقى أعطى عطاء   واضحة وتسري ىف نفس هنج القرآن الكرمي   هناية املطافوالرسالة ىف   سواه

 تضرب به األمثال . 

حىت أن املصادر تذكر أبن أوغوز استدل على وجود اإلله الواحد دون مرشد له سوى هذا       
النور الذى يعد مبثابة رسالة جاءته  دون غريه وكأنه قد أمر بتبليغ دين )هللا (وذلك ابعتباره  أحد  

 (  11الصاحلني وليس املوحدين   فقط .)

 اخلرافة حول احليواانت ىف أسطورة أوغوز قاغان : )ج(

(هو  Oğuzkağanمن خرافة عن احليواانت ىف أسطورة أوغوز قاغان )  ه إن أول ما نطالع     
ذكر ذلك الوحش املوجود ابلغابة اجملاورة لألوغوز فكان هلذا الوحش الدور املهم ىف رسم الصورة  

ل أية بطوالت خارجية حيققها البطل فكان األفضل  الىت هتدف األسطورة لتقدميها أول األمر وقب 
لألسطورة وصفه ىف هذا التصوير العظيم أنه بطل ال يقهر قوى شجاع ال خياف وال يهاب أية خماطر  
مهما بلغت فما كان من احليوان املتمثل ىف صورة وحش يسكن الغابة خيافه القاص والدان يسمعون  

ذ صغرهم أن من يقرتب أو حياول املرور من منطقة نفوذ هذا  عنه ما يصيبهم ابهللع والرعب تربوا من
فما كان من تصويرهم هذا الوحش على هذه املعطيات الىت ال  الك ال حمالة الوحش مصريه احملتم اهل

للنجاة إال أهنا كانت ابلنسبة ألوغوز قاغان املفتاح  ا   أمل واحد  بصيص توجد فيها ما يدعو إىل  
الذهىب الذى من خالله سيفتح قلوب الناس وخيرج ذلك الوحش املرتبع على عرش أفئدهتم بصورته  
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جيلس بدال  منه ذلك البطل الشجاع الطيب املوحد القوى اجلسور املدافع عنهم حىت  و املخيفة املرعبة  
 . لقلوهبم يدينون له ابلوالء والطاعة ن يد السكينة واإلطمئناإذا حكمهم كانوا طوع إرادته يع 

وإىن ألعتقد أهنا من الركائز األساسية   هذه أول صورة خرافية حليوان داخل أحداث األسطورة      
 ىف األسطورة . 

ويذكر ىف مصادر األدب الشعىب الرتكى أبن ذكر احليواانت من األمهية مبكان داخل األساطري       
لب البطل  قة وكانت أمههم على اإلطالق ذكر اجلواد فهو الصديق والسند واملدافع وحبيب  الرتكي

 اعتماده عليه مثل اعتماده على سيفه وعدته احلربية . 

من        أساطري كثرية  أكثرهم وورد ذكره ىف  الرتك عند ظن  فهو جد  الذئب  اجلواد  بعد  ا  هأيتى 
 ( 12)  (Ergene Kon)    ن نة قو جوأسطورة أر ( Buzkort)  أسطورة بوزقورت

نواع من احليواانت مثل الغزال واجلمل والكبش ومن الطيور أيضا   ذكر ألورد ىف أساطري كثرية       
 الصقر والبط والبلبل . 

فمثال  عندما ذكر اجلواد ىف أسطورة أوغوز قاغان مل مير ذكره مرور الكرام بل كان من خالل       
ن موجود مع جيشه ىف أحد الوداين ركب حصانه احملبب إليه  أوغوز قاغا   فبينما  موقف ما بينهما

وهذا رمز على أمهية اجلواد ابلنسبة للبطل ىف األساطري الرتكية بعدها    ا هكذا ذكر ىف األسطورةدج
البطل    بدأت أحداث   أن ما حيبه  انتباه سامعني األسطورة  للفت  أعتقد هذا  بذلك اجلواد  تتعلق 

ورة مرور الكرام فبعد أن نزل من عليه أوغوز قاغان توارى اجلواد عن  الميكن أن مير ذكره ىف األسط
(جبل  Bozdağاغ د األنظار وهذا ىف حد ذاته حدث جلل وكان ىف هذا الوادى جبل يدعى )بوز 

يدعى  جيوش أوغوز  ىف  أحد القادة  أن والدليل عن اخلرافة تتبوأ أمهية كبرية  اجلليد عند ذلك بدأت  
املزاج مل يرضى فضحى بنفسه من أجل أن يذهب  غري  مت  ا  وجد قائده حزين(عندما  Tikin)تيكني

ذهب صوب اجلبل املغطى ابلثلوج وتسلقه وهو ال يدرى ما  فعن قائده ما أمل به من حزن وهم  
سيؤول إليه مصريه فكيف ميكنه الوصول جلواد سيده وقائده وابلفعل وبسبب وعورة التضاريس غاب  

يبحث عن جواد سيده حيث هو يعرف مكانته لديه وكيف أن غيابه    عنهم تسعة أايم كاملة وهو 
فيتشتت  طامة كربى ستصيب اجليش والقوم عامة وأوغوز قاغان بصفة خاصه  مبثابة  أو هاللكه هو  
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وهب  وملا رجع تكني ومعه اجلواد فرح اجلميع ومن شدة فرح أوغوز قاغان  مشلهم ويتفرق مجعهم  
حيث أعطاه العطااي أوال  وثنيا  وهو األهم أعطاه    وليس جواده  له ابنه   العطااي لتيكني كأنه وجد 

وال شك أدلة قوية تثبت مبا ال يدع جماال  للشك حب    إمارة وواله على عديد من اإلمارات وهذا
البطل جلواده ومدى تعلقه به حىت أن هذا احلب ال ينافسه شئ آخر ميتلكه البطل حيظى هبذه املنزلة  

ىف األساطري الرتكية وهذا احلدث مستمر أمامنا داخل األسطورةعلى النحو    الرفيعة لدى األبطال 
 اآلتى:  

 ولكن هرب اجلواد إىل اجلبل  

 وتوارى عن األعني ىف حلظة واحدة  

 وكان يوجد ىف اجليش 

 سيد شجاع وبطل قوى  

 صعد هذا الشجاع إىل اجلبل  

 وبعد تسعة أايم قفل راجعا  

 ووجد احلصان مما أسعد أوغوز 

 

Ama at dağa kaçtı, kayboldu birden gözden  

Çok cesur, çok Alp bir beğ ordu içinde vardı 

O beğ dağlara girdi, dokuz gün erdi sona 

Aygırı yakaladı, memnun etdi Oğuzu 

(Ali Öztürk .Çağları içinde Türk destanları.s: 150) 
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 ( 13ويعد الذئب من أكثر احليواانت الىت دارت حوله اخلرافة ىف األساطري الرتكية .)

ال ميثل    فهو ابلنسبة هلم  الرتكية أن الذئب أكثر احليواانت ذكرا  بعد اجلواد  ريطا ويذكر ىف األس     
من أفراد الشعب    ا  ة أنفسهم عرب عصور مديدة يشعرون أن الذئب واحدر حيواان  عاداي  بل هم ىف قرا
 ر . نصلل رمز   مبثابة حيميهم ويقودهم حنو النصر فهو  كانوكأنه عاش مع أجدادهم  

مهم فيذكر وبينما كان ىف خيمته أثناء حروبه وهو    حضور وللذئب ىف أسطورة أوغوز قاغان      
قاغان   أوغوز  ويتجه صوب  النور  هذا  من  بذئب خيرج  وإذا  اخليمة  تلك  بنور خيرتق  إذا  جالس 

(Oğuzkağan ويتحدث معه و)له على فتوحاته وحروبه وابلفعل    قول إمنا جاء ليكون دليال  ي
سار الذئب أمامهم وساروا من خلفه مسلمني لسريهم خلفه أبنه مرشد خري ودليل ال خياف منه  

 بل على العكس فوجوده قائدا  هلم هو النصر بعينه طبقا  ملعتقدهم فيه . 

حد اخلرافات املتكررة كثريا ىف األساطري الرتكية  أية الذئب الذى يعد  وهنا نرى ىف األسطورة رمز     
والذى يعود ىف أصل ذكره إىل اسطورة تذكر أبن أجداد الرتك ولدوا ألم ذئبة لذلك بداية ظهور دور  
الذئب ىف األسطورة مل يكن إال بقدر يليق به فكان وكأنه نزل من السماء فالنور الذى جاء به كان  

الشم التوكأنه  إىل  تدعوان  هنا  واألسطورة  ذلك    أمل س  الذئب كيف  أمر  املراد  ف ىف  الصورة  رمبا 
إىل الذئب ىف أساطريهم على حقيقته إمنا هو أحد    أن األتراك ال ينظرون كغريهم  هى   استحضارها 

والنور هنا رمز للعدل واحلق    . لنصرة أحد أحفاده الفاحتني  ءأجدادهم تلبس ىف صورة الذئب وجا
أوغوز قاغان على هذا الدرب فهو يستحق النصر واملدد من األجداد الذين أرسلوا أحدهم      ملا كانو 
إىل حيث نصرهم وجمدهم حىت أن قائدهم الذئب مل يكن    خذ بيد ذلك اجليش الفاتح وبيد قائدهألي

ا يقودهم إليه حيث وصل  مبطة حمكمة  أنه يسري خببل هو على علم    على غري هدى  يسري أمامهم  
هبم إىل شاطئ هنر )ايتيل(وهو نفسه هنر الفوجلا وتوقف اجليش خلفه وكانت هناك جزيرة سوداء  

وهزمه    (UrumHan   انخحاكم يدعى)اوروم    ضدخاض أوغوز قاغان وجيشه حراب  عظيمة  
 وجيشه واستوىل على ملكه. 

 :   لتاىلوىف األسطورة يذكر هذا املوقف املهيب كا

 ا كان أوغوز يتفقد اجلنود وبينم
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 ماشيا  على رجليه فظهر هلم الذئب 

 وهجم أوغوز قاغان ابلسهم والسيف على عدوه  

 وسفك دمه وهو ملك جورجات  

مبثابة ركيزة    ى األدب الشعىب الرتكى أن أمهية الذئب ىف األدب الشعىب الرتكى ه  ى ويذكر عند مؤرخ  
ن أصل احلكاية لدى الرتك تبدأ  أب شعب الرتكى ويرون  العند    املساس هبا    سبيل إىل عية ال  اجتمإ

منذ القدم حيث أجدادهم كانوا على شفى اإلنقراض فما كان إال أهنم بعثت فيهم احلياة أبن ولدت  
وهذا مذكور ىف أسطورة البوزقورت وهذا الرتكى كان الناجى الوحيد    أنثى الذئب من أحد األتراك 
ذكر يبلغ من   ا  انتهت احلرب مل يبقى من الرتك مجيعهم إال فتبعد أن فمن حرب الرتك مع الصينيني 

العمرعشر سنني فأخذه اجلنود فقطعوا يديه وساقيه مث القوا به ىف أحد املستنقعات وغضب ملك  
ت من  قدمنثى الذئب الىت  أالصني هلذا والمهم على عدم قتله وعندما ذهبوا لألتيان به سبقتهم  

ها وعاجلت جروحه وربته ىف هذه املغارة وأرضعته من حليبها وأتت  إحدى املغارات ومحلته بني فكي
إليه ابلطعام حىت كرب مث تزوجها وأجنب منها عشرة من األبناء وملا كربوا أخذوا ىف اإلندماج مع من  
حوهلم من الناس وتصاهروا من فتيات القبائل اجملاورة هلم وتكاثروا وأجنبوا كثريا  من األبناء حىت أهنم  

وقضوا عليهم وأخذوا أثر    صنيكبرية كاليهامجون الصينيني بل وأسسوا جيشا  وحاربوا دولة    أخذوا
 (   14م .)أجداده

 

erlere göründüOğuz , orduya geldi , yol   

Yürümege başlarken Kurt onlara göründü 

Ok ile, kılıç ile, döktu düşman kanını 

Baş geldi Oğuz Kağan, bastı Çürçet Hanını* 

(Ali Öztürk .Çağları içinde Türk destanları.s:149-151) 
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 (  15وهناك إعتقاد لدى كثري من الرتك أبن الذئب مبثابة رمزا  للسماء)

اختاذه رمزا  هلم بل ووصف أهم أبطاهلم ىف العصر احلديث  و فاألتراك يقدر هلم تعلقهم ابلذئب بل       
هبذا الرمز الذى ميثل هلم اترخيهم وحاضرهم طبقا  ألساطريهم فمصطفى كمال أاتتورك وكما نعلم  
مجيعا  يلقب ب)بوز قورت( الذئب األغرب حىت أن األتراك قدميا  اختذوا من هذه املغارة الىت حوت  

يه  لاختذوا منها مكاان  مقدسا  يذهبون إ و تزواجهما معا  طبقا  لألساطري    الذئبة والرتكى بداخلها ومت 
 ويتعبدون فيها آلهلتهم . 

واألساطري الرتكية زاخرة بذكر احليواانت وهذا راجع لظروف الطبيعة اجلغرافية الىت كانت جترى       
 ( 16فيها أحداث هذه األساطري من وداين وجبال ومراعى )

ىف مواطن أخرى    ا رة أوغوز قاغان بذكر اجلواد وال الذئب مرة واحدة بل ذكرهتممل تكتفى أسطو و      
داخل أحداث األسطورة وبعد أن أرشدهم الذئب على هذا الشاطئ سار أمامهم مرة أخرى قائال   
أسري   دليلكم  أبىن   هلم 

كقائدهم  ثلثة داخل أحداث األسطورة  مرة  أمامكم وأدلكم على الطرقات والوداين وكذلك ظهر هلم  
العظيم   قاغان يذكر عنه داخل  يدهلم على اخلري والفتح  أوغوز  الذئب ىف أسطورة  وامتدادا  لذكر 

 أحداث األسطورة: 

 وىف الصباح دخل نور اخليمة  

 وظهر الذئب وكان يتوسط هذا الضوء 

 اجته الذئب صوب أوغوز وكأنه إنسان 

 وأخذ يتحدث بفمه كاإلنسان أيضا  

 وقال اي اي أوغوز 

 أعلم ماذا تريد  انىن  

 إمنا تريد أن حتارب ىف بالد أروم 
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 اي جنود أوغوز سأذهب بنفسي  

 ىف مقدمة جيشكم وسأسري ىف مقدمتكم  

 وكان يسرياترة ويقف أخرى وهو يقودهم

 وىف النهاية وبعد عدة أايم من السري توقف 

 وكان ىف املكان هنر يسمى أديل موران 

 وما لبثت املعركة أن نشبت فجأة عند شاطئ النهر  

 وبدأت احلرب ابلسهام واحلراب 

 عند سفح اجلبل األسود  

 حىت أن مياه هنر أديل موران  

 اصطبغت ابللون األمحر  

 وانتصر أوغوز قاغان 

 وهرب أوروم قاغان 

 بينما استوىل اوغوز على مملكته 

 وضم إليه شعبه ووطنه 

 

Tan agarıyordu ki, çadıra ışık daldı  

Bir ekrek kurt göründü ışıkta soluyarak, 

Döndü bu kurt Oğuz,a, tıpkı bir insan gibi, 
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سود  األروف  اخلداخل األسطورة منها الصقر والدجاج واخلروف األبيض و   كذلك هناك ذكر للطيور 
 .ويذكر ىف أحداث األسطورة  

 وغرس على ميني خيمته سارية  

 ارتفاعها أربعون ذراعا  

 

Ağzından sözler döktü, tıpkı bir lisan gibi 

Dedi: Ey, Ey Oğuz ey!Bilirim ne dilersin! 

Urum illerinde savaş yapmak istersin! 

Ey Oğuz askerini ben kendim güdeceğim, 

Ordunun en önünde , ben de yürüyeceğim! 

Yürür durur önlerden, 

Nihayet durdu, bir gün neçe sonra günlerden,  

Bir nehir vardı burada , İdil-Müren, adında, 

 Savaş başladı birden nehrin kıyılarında 

Ok ile kargı ile Kara Dağ sırtlarında 

İdil-Müren suyu kıp-kızıl kanla doldu 

Oguz kagan başardı , Urum kagan da kaçtı,  

Kaganlığını aldı , halkı iline katdı.* 

(Ali Öztürk .Çağları içinde Türk destanları.s: 148) 
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 ووضع أعالها دجاجة من ذهب 

 وأمر أن يربط خروف أبيض برجل تلك الدجاجة  

 وغرس على يسار اخليمة سارية  

 ارتفاعها أربعون  ذراعا  

 ىف أعالها دجاجة من فضة  

  وأمر أن يربط برجلها خروف أسود 

 

 مما سبق ميكننا أن نشري إىل النقاط التالية : و      

 احليواانت .  حول أحياان دور إن اخلرافة ىف األسطورة الرتكية ت  )أ(

 األساطري الرتكية منتشرة ىف أكثرها . أن خرافة احليواانت ىف  )ب( 

 

Kırk kulaçlık bir direk, sağa dikip sağladı,  

Direğin üzerine altın bir tavuk koyup, 

Direğin altına da bir akkoyun bağladı, 

Kırk kulaç , bir direk de, sola dikip solladı, 

Direğin üzerine , gümüş  bir tavuk koyup, 

Direğin altına da, kara koyun bağladı * 

(Ali Öztürk .Çağları içinde Türk destanları.s:153) 
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 . إن خرافة بداية وجود الرتك أصلها خرافة الذئب   )ج(

 امتةــاخل

أسئلة    نأعتقد أن النتائج الىت كسبناها من خالل هذا البحث هى عديدة ومفيدة وأجابت ع      
ت  ا كانوإذأحداث جديدة  كثرية من أمهها هل وجود اخلرافة داخل أحداث األسطورة أضاف هلا  

اإلجتماعية أم حىت من    واألدبية أكثر أ  ةهلا فهل هذه اإلضافة هى مفيدة من الناحي  ت أضاف  قد
الناحية التارخيية بل ونضيف حنن من النواحى السياسية  واحلضارية وكيف ذلك هل أضافت ثراء  

التعلق أبحداثها و   مستمعى جعلت لدى    أبن داخل أحداث األسطورة   ب  حاألسطورة حالة من 
ذه األحداث ما كان  األساطري أبن ه  مساعها حىت هنايتها هل كان للخرافة دور ىف إقناع قراء وحمىب 

لبشر فقط أم أهنا كانت  اب هلا أن حتدث لوال وجودها بني ثنااي األسطورة وهل كانت اخلرافة خاصة  
أخرى مثل احليواانت أو حىت دور للمدد اإلهلى داخل أحداث اسطورة أوغوز قاغان كل    جناسأل

 : لى النحو اآلتى ع خالل هذا البحث وميكن إجيازهامن   حاولنا اإلجابة عليها هذه األسئلة 

وجود اخلرافة داخل أحداث اسطورة أوغوز قاغان أضاف هلا من انحية إثراء األدب الشعىب    )أ(     
الرتكى وانتشاره واستمرار تنقله بني أفراد الشعب عرب العصور ملا أضافته لألسطورة من تشويق وحب  

 ومساع هلا من قبل الشعب. 

األسطورة      جعلت  اخلرافة  ذ)ب(  ا هى  الذى  لك  اجلميل  األدىب    ذات كلمات    حيوىلرتاث 
مبكان   البالغة  من  مجيلة  ومعاىن  واحل  ما ك  تشبيهات كثرية  التضحية  مدى  أفراد  أظهرت  بني  ب 

 أفراد الشعب ىف الوقت احلاىل .  هذا احلب شائعا  بني ثناايالشعب ىف ذلك الوقت مما جعل 

اكم الذى يعد فخرا  لألتراك عرب العصور  أضافت اخلرافة من خالل هذه الصفات للبطل احلو )ج(       
 ما مييز تلك األمة من النواحى اإلجتماعية والسياسية واحلضارية. 

عرفنا من خالل وجود اخلرافة ىف أسطورة أوغوز قاغان ما كان لألسطورة أن تكون أحداثها   )د(    
 حققها أوغوز قاغان .  وال أن نصدق بسهولة تلك البطوالت الىت هبذه القوة 
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كان للخرافة فيما خيص اجلانب الديىن فيها دور مهم أظهرانه من احتياج البشر مهما بلغت    )هـ(   
 قوهتم لذلك املدد اإلهلى حىت يتثىن له حتقيق آماله وأحالم أمته.  

وجدان إجابته بني أحداث األسطورة هل جناحها كان من فراغ من    مهم سؤال    ن أجبنا ع  )و(    
وانتشا الشعب  انحية حب مساعها  وطوائف  أفراد  بني  هلا  والشعراء  احلكاة  والقاء  الناس  بني  رها 

كان موجودا     أن هذه التشويق وامليل لسماع األساطري  ت اإلجابة على النحو التاىل املختلفة وكان
للخرافة داخل األسطورة يعزى هذا  الدور الرئيس  و   لسبب وجود اخلرافة دائما  بني ثنااي األسطورة  

من البطل والذى اتصف بصفات خرافية لوالها ملا اجنذب    انرامه  ين ذلحب املغامرة واجملاذفة الإىل  
 أحبوا مساع اسطورته هبذا احلب والشوق . ال الناس هلذا البطل و 

جوانب تقوى  كان السناد اخلرافة للحيواانت دور مهم جدا  ىف جناح هذه األسطورة وإضافة    (ز)   
 من ركائزها وخترجها هبذه الصورة اجلميلة .  

)ح( كان للجانب التارخيى ذكر مهم داخل أحداث األسطورة فأوغوز قاغان ملك حكم الرتك     
مدة زمنية مهمة ىف اترخيهم أسس هلم خالهلا مملكة جزورها كانت أساسا  بىن عليه ملن خلفه من  

 قبة .  حكام تولوا حكم الدول الرتكية املتعا

)ط(  إن األتراك استفادوا من نواح عدة بسبب حبهم وتعلقهم مبثل هذه األسطورة فانطالقا  من  
الرتابط  اإلجتماعى وصوال  إىل السياسة احلكيمة والقوية وهى مبثابة جناح  حققه أجدادهم ألهنم  

وطن تركى حمبب  متسكوا بتقاليدهم وأعرافهم مما جعل لديهم الرتابط اإلجتماعى القوى حتت مظلة 
إىل قلوهبم فصارت لديهم وحدة سياسية اجتمعوا من خالهلا حتت راية حاكم واحد وجيش واحد  

 فحققوا تلك االنتصارات مع أوغوز قاغان وما تاله من حكام. 
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