
ف  سرگی دميد  

رحيم کاکايی: ترجمه از  

 

:ف درباره اتنوگرافی ترکمنها درادامه نوشته های سرگی دميد  

 

«زن–سياهبرده»قغاراغيرنا  

 

 در اترک رفتم، -برای نخستين بار با رفيق سال پنجم دانشگاه مسکو به مرز ايران 5891پاييز سال 

غيرناق مرموز غاراداستان وحکاياتی درباره  ،انگيز شگفت های داستان و ها افسانه ديگر ميان

زن » تر وسيعويا بطور«  زن -برده سياه» که درترجمه به زبان روسی معنی  واسرارآميز شنيدم

اسطوره ]  از قرائن چنين برمی آيد که سخن درباره يکی ازشخصيت های ديوشناسی .را ميداد« سياه 

.که درباره آن درديگر مناطق ترکمنستان چيزی شناخته نشده بود بومی ترکمن است [شيطان شناسی  

درخاک اکنون  ،منطقه جنوبی تراترک های درنزديکیغاراغيرناق قديمی ها  گزارشاطالع وبنابر

با اين حال در توصيف وتشريح اين شخصيت وپرسوناژ،  .ديده شده استگورگن رود درايران 

دراسطوره ترکان باستان روحی  -يه  اِ ) مانند اجنه، ارواح، ِايه  –کامال افسانه ای  سايرين،برخالف 

» حکايت از ، عناصری وجود داشتند کهوغيره (مترجم -دارد ومسکن اقامت یکه درهرمکاناست 

 وطبق تصورات خرافاتی ، روح هابنحويکه ديگر .واقعی است یموجودگويی که داشت،« برده سياه

ودرصورت لزوم چهره اين يا آن حيوان وانسان را بخود  وظاهرمعينی ندارند قيافه ، موهوم پرستانه

  .می گيرند

که با انبوهی از پشم وموی  استشبيه انسان  یموجود :چهره را دارد غيرناق همواره اين يا آنغارا

رودخانه ها وبيشه های کنار بوته زارنه ها و اين موجود دررودخا .نمايان ميشود زنانه بلندوسينه  سياه

چنانچه معموال به انسان ها حمله نميکند، اما  .زندگی می کند خانه ها ، بويژه درنزديکی گدار رودها

 .گم می کنداين اتفاق بيفتد، آنگاه آب ازنيروی غيرعادی برخوردارميشود، واو را در ساحل 

ديگر نمايندگان  هيچ سالح ديگری بر( چاقويی از پوالد گلدار –چاقوی فوالدين )  جوهرپيچاقغيراز

مانند حيوانات معمولی يا هم غاراغيرناق برو تاثيری ندارد،، (شيطان شناسیاسطوره ) ديوشناسی

  .تاثير می کند انسان

که )   ، طبق تعريف يک روستايی وپسرشيکی از ساکنان روستای آق يايال  5899بنحويکه درسال 

را در گدار رود غارا ايسا اسلحه با تير (درگذشتکمی پيش ازپيدا شدن ما درمنطفه  5811درسال 

را چارپايان او کاروان نه  ، موجودی که گويا شب هنگام درمحل اطراق شباکشته اند( گرگان) گورگن 

.ترسانده است ،درگدار رود جا گرفته بودندکه   

هنگاميکه درتاريکی شب دستان خود  بما تعريف کرد که گويا باز يک باشنده ديگراترک بنام آنا قاپير

انگشتان دست اوگازگرفته شده  غيرناق قرارگرفته وغارا  مورد حملهرا در رود اترک می شسته 



سيمای و تصويربه نظر ميرسد که  .ه بودندقيد شد نيز ديگری برخی گزارشات مشابه .است

با اين يا آن  درپيوندبازنمودهايی  سويک از .درهم آميخته شود ها لحظه برخی ميتوانست غاراغيرناق

ظاهر، قيافه وطرزرفتاروغريزه که عناصر معينی ازاست و ، اما بندرت حيوانات بومیحيوان واقعی

.مشاهده شده است دتوهم ساکنان اين مناطق دامن می ز و به تصور  

، خرس ی رودخانه های بزرگبميتوان بويژه به سمورهای آ ،جهان حيواناتی ازچنين نمايندگانبه 

، يا حتی برای  ديده ميشونداترک  ورود گورگن دو ميان هايی که درمنطقه جنگل زارجريان عليای 

دورتر به سمت باال ، اما که درتالش وتعقيب ماهی، هرچند بندرتسگ های دريايی جنوب خزر 

که هرگزاين حيوانات عجيب صحرا ساکنان حيرت زده به شنا ميکردند و درآبهای شيرين رود اترک 

.را نديده اند منسوب داشت  

 (وِچلِکِن کراسنوودسکحوالی )ميانه  جالب است اشاره کرد که به گفته ماهيگيران ترکمن که درخزرِ 

را که موجب ، واژه غيرناق زندگی ميکردند ،مشاهده ميشوند بسياریجاييکه سگ های دريايی 

.شتنددوست ندا ،برمی انگيخترا  ی آنهاواکنش خصمانه  وميشد  نانآخشمگين وغضب   

درضمن قزاق های ساحل )  می نامند« سگ آبی »  را آنهامردم فارس زبان جنوب دريای خزر

 از پيش ايرانِ  در یآب سگ. (را بکار ميبرند «سو ايتی»آن دريای خزرهمچنين مشابه نام ترکی 

را  «پاکترين سگ ها» ، ازاحترام زيادی برخورداربوداسالم ين  د، جاييکه سگ، برخالف اسالم

.ند می ناميد وعشق باروری الهههمراهان با وفای آناهيتا ، بيدستر  

اعتقادات بومی باستانی با نمايندگان واقعی جهان بهمراه باورها بازتاب  درهم آميختگی عجيب وغريب

به اين امر بايد  .است موجب شده را «زن –برده سياه » تصوير درنتيجه و ساختهممکن را  حيوانات

چهره بسياری ازرسيده به داليلی روشن وقابل فهم توانست چهره ای منفی از  دين نواضافه کرد که 

ازجمله  ،مزدکی مردم آسيای مرکزی دوره پيش از اسالم –نمايندگان زرتشتی محبوب ومثبت  های

صفت مشخصه وخاص آن که  زيان آور و ژوليدهزشت شيطانی موجود  بهآن ضمن تبديل  ،تاآناهي

.نشان دهد است سينه های بلند  

نسبت به شخصيت وپرسوناژ مورد نظرازتوصيفات آن واضح وروشن ( سياه)کاربرد اصطالح غارا 

 مردم بومیسخنگويان برخی از وازسوی، مربوط است «برده»غيرناق –تا آنجا که به کلمه دوم .است

.استزير  ای اصيل است وعاری ازعقل سليم هم نيست، قضيهبيان ميشود تا اندازه   

آالمان  – ، به غنيمت گرفته شده دردوران لشگرکشی های ترکمن هاچنين می ناميدند اسيران ايرانی

سپس وازنيمه راه فرارکنند موفق ميشدند  اين اسيرانبرخی از .را ها، دراستان های مرزی ايران

درانتظار فرصتی مناسب جهت عبور ازرودخانه ، گدارها نزديک و دربوته زارهای کناررودخانه ها

بدن آنها  از آفتاب، باد وصورت کثيف وگل آلودکه اضطراری سرگردانی های درزمان  .شدندميپنهان 

 فانتزی خرافاتی به نخ پشمی تبديلی ، با قسمشب درتاريکی  وژوليده  ی آنهالباس ها ،ميشد سياه 

.گشتمي  

ازاين رو  ،ست وجود داشته باشدتوان میمرد نيزدرميان کسانی که درحال فرار بودند  که است طبيعی

غيرناق غارا کهوند طبيعی است متوجه ش، برخی از مردم محليعنی  -ما یگفتگو طرفينبرخی از 

  .نام نسبتا مشروطی است –بلحاظ جنسی 



 از يکی که ،5891 سال اوت ماه در .بايد اضافه کرد خصلت جالب ديگر را به گفته باال بازيک

 ، بود ترکمنستان گروه ازمسکو در یومردم شناس شناسی انسان هفتم المللی بين کنگره در سخنرانان

 ازهواداران بسيارشهرماشکووتسوا،  هایبرخی اعضای گروه پروفسور هبرا غيرناق من مسئله غارا

مشهور پورشنف دانشمند  وطرفدار (5)«يتی»يا « آدم برفی» درباره به اصطالح  فعال تحقيق

. م بازگوکرد بودند شوروی  

آنها را بسيار عالقمند  (مترجم.منظوردراينج غاراغيرناق است)  اين پرسوناژ وشخصيت ناشناخته

و  هاکوهدرميان که طبق شرايط نشانه گذاری ها،  بمن نشان دادند،سپس نقشه ای را آنها  و ساخت

است ظاهر شده اتفاقی بطور «يتی» بمثابه منطقه ای که« اترک» و «گورگن»رود  دو های جنگل

که  عادیف وتشريح اين پرسوناژ وشخصيت غيرتوصيبه اختصار است چنين .عالمت گذاشته شده بود

.تکميل ميکرد ترکمن را( شيطان شناسی -اسطوره )  موعه ديو شناسیمج  

 

******************* 

 

1- يتی - آدم برفی منفور وبه يک جانورافسانه ای ميمون مانند گفته ميشد که ساکن منطقه هيماليا 

 ازنپال و تبت است. نام »يتی« معموال توسط مردم بومی منطقه استفاده می شده است.مترجم

 


