
مسئله  برانگيزترين  چالش  و  ترين  جالب  از  يكى 
درپژوهش ومطا لعه ميراث رقص يادگارى تركمن، تالش 
به  تركمنى  رقص  اساطيرى  هاى  پايه  كردن  روشن  براى 
منظور نگاهى بيشتر به گذشته جهت بازسازى معنايى انجام 

حركات رقص است.
اين امربه نوبه خود اجازه تعيين و شناسايى نه تنها ريشه 
هاى بازى ها و رقص هاى باستانى، بلكه توضيح محتوا، نقش 
و جايگاه آنها در فرهنگ معنوى تركمن را به ما مي دهد. 
تركمن ها ضمن داشتن سنتز ذخاير فرهنگى پيشينيان تركى 
- ايرانى زبان، در شكل گسترده اى رقص را بلحاظ بازمانده 
هاى باستانى اسطوره شناسى و آثار فرآيندهاى سحرآميز 
گذشته ى دور حفظ كردند. به همين دليل است كه آنها مواد 

بسيار فراوانى براى پژوهش و مطالعه دارند.
باستان شناسى به مثابه علم كه به مطا لعه و پژوهش 
گذشته بر پايه بقاياى فعاليت هاى مادى انسان است، توانا 
به تعيين زمان، نوع و سطح توسعه فرهنگ هاى مورد مطالعه 
است. با اين حال باستان شناسى حتى ضمن دردست داشتن 
شواهد محكم واستوار از هنرباستانى رقص در كنده كارى 
هاى روى سنگ، ُمهرهاى سليندرى (حك سنگ كوچك 
سليندرى- مترجم) همراه با صحنه رقص هاى جادويى و 
سحرآميز، در تالش براى روشن كردن درونمايه ايدئولوژيكى 
و معناشناختى حركت در فعاليت هاى مذهبى، بازى ها و 

رقص هاى آيينى ناتوان مى ماند.
حل اين پديده متناقض در آن نهفته 
حكم  در  رقص  اصلى  جوهر  كه  است 
حركت  زمانى   – مكانى  خاص  كاراكتر 
است و تنها در لحظه ى اجراى مستقيم  
آن زنده است و همينكه به صورت يك  
وهم  هم رقص  بالفاصله   ، درآيد  رقص 
جذابيت جادويى آن ازبين مي رود. از اين 
رو بازتاب حركت رقص به عنوان مثال در 
نقاشى هاى غارها، در ديوارهاى مصر و 
غيره تنها حركت هاى رسمى پارامترهاى 
مكانى ، يعنى حالت ها و ژست ها است. 
در عين حال مهمترين عنصر رقص خودِ 
زمان ، پروسه حركت بدن در مكان و زمان 

از بين مي رود. 
درارتباط با اين امر، بازسازى معنايى 

حركات بازى ها و رقص هاى كهن كه نمونه رقص ها و 
بازى هاى فولكلور تركمن از آنها است، تنها از طريق پردازش 
و سنتز بعدى ديدگاه هاى اساطيرى و محرك هاى اساسى 
حركت هاى بجاى مانده و موجود براى ما امكان پذير است. 
در عين حال مطا لب اساطيرى، قوم نگارى، باستان شناسى 
و زبان نقش كمكى را، با دادن امكاِن در مجموع بازسازى 

حداكثر چهره راستين فرهنگ باستانى، پيدا مى كنند.
در اينجا الزم به ذكر است كه فرايند پژوهش پايه هاى 
بسيارى  توسط  زيادى  حدود  تا  تركمن  رقص  اساطيرى 
اند،  شده  عبارت  زير  موارد  از  كه  تاريخى،  فاكتورهاى 

دشواراست. 
نخستين و شايد علت اصلى مشكالت ( تا همين اواخر) 
ابهام و عدم انجام مطالعه كامل اين رقص بعنوان يكى از كهن 

ترين عناصرفرهنگ سنتى تركمن است. 
مورد دوم كه به همان دليل كم اهميت هم نيست فقدان 
اساطير  از لحاظ مفهومى تحقيقات علمى در زمينه  حتى 
تركمن ها است. حتى در چنان اثر بنيادينى مانند دانشنامه دو 
جلدى « افسانه هاى خلق هاى جهان»، درباره اسطوره هاى 
تركمنى تنها يك قطعه در بررسى كلى مقاله كه به ديدگاه 
و نظريات اساطيرى خلق هاى ترك زبان اختصاص يافته، 

قناعت مي شود.        
دراين ميان در فولكلورتركمن ها، داستان هاى شاعرانه، 
افسانه ها وهمچنين در اشعار مندرج شاعران قرون وسطى، 
شيدايى، يونس اِمره و ديرتر دراشعارآزادى ، مختومقلى فراغى 
هم سيدى وهم ديگر شاعران تركمن قرن هاى هيجده و 
نوزده ، ما به شمار زيادى ازعناصر اساطيرى با شواهدى بطور 
كامال مشخص از وجود سيستم هاى جامع نظريات و ديدگاه 
هاى اساطيرى بين تركمن ها برخورد مى كنيم كه اصالت و 
هويت و آگاهى آنها از طبيعت پيرامون و پديده هاى آن را 

مشخص مى كنند.
بازسازى جهان   » به تالش در جهت  كنونى  گزارش 
معنوى مردم ديگر دوره ها و فرهنگ ها» با متد كشف و 
روشن كردن محتوى اساطيرى و فعاليت حركات بازى ها 
ورقص هاى تركمنى اختصاص يافته است. در مطالب بازى و 
رقص تركمنى پردازش مشابهى براى نخستين بار، با توجه به 
اينكه كاراكتر فرهنگ باقى مانده بدون شك مورد عالقه زياد 
علمى است انجام مي شود.                         مشخص است 
كه در نتيجه تكامل و فرگشت تاريخى طوالنى بدن انسان در 
مقياس سياره اى بلحاظ آناتومى، يكسانى كامل پديدارشده و 
بدون هيچ تمايزى، بدين ترتيب پايه ى همبودى همه بازي 

ها و رقص هاى جهان بوجود آمد. 
فرم  ابتدايى  مراحل  در  بدن  ريتميك  تفاوت حركات 
دشوار اوليه كار وهم زمان پيشروى در درك اساطيرى از 
طبيعت بوجود مى آيند. اين حركات در تركيب ريتميك و 
انعطاف پذير بخش هايى از بدن مجسم مي شوند كه بازتاب 
دهنده تصاويرى از جهان پيرامون هستند. محتواى اصلى 
اطالعاتى  درعين حال از آِن بخش هاى پرتحرك بدن، دست 
ها و پاها است كه تكميل كننده هرگونه عمل حركات سر 

و بدن است.
بنابراين، اساس شكل گيرى حركات ريتميك بدن را در 
ابتدا شرايط متفاوت طبيعى تشكيل مي دهند كه دشوارى هاى 
اين يا آن فرايند هاى كار را كه مواد ريتميك بازى و ديرترخود 
رقص را ارائه مي دهند، تعيين و د يكته مى كنند. اين علل پايه 
شكل گيرى بسيارى اسطوره شناسى ها را تشكيل مي دهند 
كه همچنين بسته به مجموعه پيش شرط هاى طبيعى- آب 
وهوايى و جغرافيايى اين يا آن نيروهاى طبيعت را كه بازتاب 
خاص خود را در حركات نمادين بدن پيدا مى كنند مجسم 

مى كند . 
كم و بيش حركات معنايى بدن در رقص تركمن ها را كه 
در آن هفت عنصر ريتميك بسيار روشن، فراگيرى و دستيابى 
مادى – اساطيرى آنها از طبيعت پيرامون بازتاب يافته اند مي 
توان مشاهده كرد. اين هفت عنصرعبارت از ضربات به كف 
دست، ضربات پا برزمين، خم شدن بدن، گردش سر، خيز و 

جهش ها، چمباتمه زدن و چرخش هستند. 
نخستين عنصر كه يكى از كهن ترين فرايند هاى كار را 
درخود تركيب كرده ضربه دست و بعدها مسلحانه است. 

ريتميك معادل اين عمل،هم زمان با ترسيم صوتى آن، كف 
زدن دست است.  در رقص ها كف زدن دست داراى چندين 
اهميت است. كف زدن در حكم ترسيم عنصر مشخصه توتم 
پرنده و بال زدن پرنده ها است؛ عالوه بر اين، در كف زدن 
دست عمل حفاظتى جادويى ناشى از تجربه فعاليت عملى 
انسان بدوى ،هنگامى كه او دريافته بود كه صداى برآمده 
ازضربه كف دست مانند صداى ضربه ابزارهاى كار باستانى 
سنگ و چوب پرندگان و حيوانات را ترسانده و دورمي 
كند وجود دارد. كاربرد كف زدن دست به مثابه وسيله ى 
كيش  وجود  حقيقت  است.  اينجا  از  ارواح  طرد  جادويى 
پرندگان درگذشته ترك ها و مرتبط با اين امر شناخت « 
از روح، كه داراى سيماى پرنده و پرندگان را نيزبخود مي 
گيرد»، مفهوم عميق رقص هاى مراسم تشيع جنازه تركمن 
هاى مناطق آمودريا، موتيف هاى اصلى ريتميكى كه كف 
زدن هماهنگ دست ها درموقعيت هاى مكانى مختلف به 
همراه ضربات طبل ها و ترانه هاى آيين ها و مراسم است را 

به ما آشكارمى كند. 
همچنين الزم است به رابطه رقص هاى مراسم تشيع 
مطالب  مقايسه  با  كه  كرد  اشاره  عروسى  رقص  با  جنازه 
شخصى مربوط به صحرا و توصيف و داده هاى س.آغاجانف 
، شباهت هاى معينى دارند كه بازتاب دهنده « شناخت از 
تداوم زندگى درآگاهى و درك سنتى موجود ، چرخه جهان 

در مرگ و مير و زايندگى هاى نوين بى پايان»است. 
مولف همينطور ضمن سخن درباره رقص هاى عروسى 
يازده)، مى  اوغوزها در قرون وسطى (سده   – تركمن ها 

نويسد:
« موسيقى و آواز با رقص به همراهى ساز زهى و ضربه 
هاى طبل همراه بود. رقصند گانى كه مى چرخيدند، به زانو 
درمى آمدند، با توجه به ريتم موسيقى دست مى زدند. گاهى 
اوقات عروس را مجبور مى كردند كه برقصد، رقص هايى 
كه توام با دست زدن ها همراه بود. بديهى است كه نويسنده 
نتيجه گيرى كرده، كه اين رقص ها داراى نوعى ارزش و 
اهميت جادويى هستند: ممكن است، اين رقص ها براى 
مصون داشتن تازه ازدواج كرده ها از چشم بد و ارواح خبيث 

و شيطانى در نظر گرفته شده باشند ».
چند معنايى كف زدن دست ها بعنوان يكى از عناصر 
بسيار خاِص چه عروسى ها و چه رقص هاى مراسم تشيع 
جنازه تركمن ها و نياكان آنها، كامال با موضوع كاركرد هاى 
جادويى اى كه به صورت ضربات كف دست درآمده قابل 
فهم است. ضربات كف دست گذشته ازطرد و راندن ارواح 
اختالالت  (نابا رورى،  به جوانان  است  شيطانى كه ممكن 
از  باز  مردگان،  ارواح  طرد  و  بزند  صدمه  وغيره)  عصبى 
نمادهاى جنسى (اروتيك) برخورداربودند و با موتيف هاى 
بارورى ، اشارات رمزى در رويا رويى ومقابله دست راست 
و چپ كه كف دست راست نماد  خورشيد – مرد، و كف 
دست چپ نماد ماه – زن است مرتبط بود . در اساطير ترك 
اين مفاهيم در سطح الگوهاى كيهان شناسى از جهان قابل 

درك و فهم بودند.
جهان باال، جهان ميانى وجهان پايين

بدين ترتيب تماس كف دست راست وچپ درلحظه 
كف زدن ازآميزش واتصال دو آغاز: عملكرد لقاح وفرايند 
جنسى مردانه ( جهان فوقانى، خورشيد) و عملكرد زنانه ( 
جهان پايين.ماه) كه مساوى تولد است تقليد مى كرد. كف 
دستهاى وصل شده نمادى از جهان ميانى وبمثابه نتيجه عمل 

جادويى مقدس اززندگى بودند. 
با توجه به اينكه كف زدن معنى بال زدن پرندگان را 
تذكرات  به  است  شد،الزم  گفته  درباال  چنانكه  داشت، 
و.موشكووا توجه كرد كه نوشت:« تصوير ونقش مشروط 
پرندگان ، آن هم بصورت جفت، دركاخ هاى عروسى، كه 
درگذشته دور بى شك ازاهميت آيينى برخوردار بودند، كامال 
قانونمند است، زيرا تصوير پرندگان نماد نيك بختى بود و 
بعنوان يك طلسم بكار ميرفت».احتماال اين موتيف اساطيرى 
در موقعيت دوگانه زنان رقصنده (دربرابريكديگر) دررقص 
« چاپاق» بازتاب يافته است. ازهمه اين گفته ها چنين برمى 
آيد كه دررقص هاى عروسى برخالف مراسم تشيع جنازه، 
كف زدن ها از كاركرد هاى جادويى برخورداربوده ونماد 
تداوم زايش وتوليد مثل شده است. يعنى « ايده بارورى، رشد 
وبازسازى كه تعيين كننده موتيف هاى اساسى مراسم عروسى 

هستند، برسنت هاى تركى غالب بودند».
زمين  برروى  پا  ضربه  تركمنى  رقص  عنصر  دومين 
است كه درحكم همچنين يكى ازكهن ترين عمل با ر آورو 
توليدى بود وبه جهان حيوانات ، پرندگان و محيط غيراز 
شكاراشاره داشت و متعلق به محيط دامداران وكشاورزان 
باستانى است. اين انديشه را پژوهش هاى اِ.سوورتيان مورد 
تاييد قرارميدهند كه به ريشه تعدد معنايى «دِپ»، كه اساس 
فعل «دِ پِمك» (كوبيدن، لگد زدن، جفتك زدن و... ) راتشكيل 
ميداد، اشاره دارد. مولف ضمن تاكيد برمنشاء حيوانى – پرنده 
آن، به فعل « دِپِمك» ( كوبش پا برزمين، لگد زدن، پا كوبيدن، 
ُسم زدن) وهمچنين « بيرون آوردن غذا اززير برف توسط پا 
» اشاره ميكند. به اين حركت وعمل همچنين ابن فضالن كه 
گزارشى درباره اوغوزهاى – دامدارنوشته اشاره كرده است:« 
من (شمارى) از اوغوزها را ديدم بگونه اى كه مالك ده هزار 
اسب وده هزارراس گوسفند بودند. غالبا گوسفندان دربرف 
مى چريدند وضمن كوبيدن با ُسم خود برزمين علف را پيدا 

ميكردند».
اِ.سوورتيان به اين حركت در معنى « ضربه زدن، زدن، 
هل دادن»، « چنگ زدن، پنجه گرفتن» اشاره ميكند ،كه مجد دا 
نمايانگر منشاء حيوانى – پرنده بودن آن است واوج گيرى 

حركت جنگى پرندگان شكارى مثال شاهين را كه آ.بليايف آنرا 
بعنوان پرنده اى كه مى كوبد وباپا لگد مى زند مى شناسد. 

زيادى  اهميت  از  واقعيت  اين  ما  موضوعات  براى 
برخورداراست، كيش وپرستش پرندگان درميان تركان نه تنها 
دررقص هاى مراسم عروسيها وتشيع جنازه ها، بلكه دررقص 

هاى جنگى نيز بازتاب يافته است.
حركت « ضربه پا»، كه درحكم حركت خاص موضوع « 
مبارزات» شد، دررقص« هيميل»، جاييكه زنان ضمن توصيف 
پرندگان شكارى يا رقص جفت گيرى درنا، با گريه وفرياد 
شديد، با يكديگربا گذاشتن يك پا به جلو با آغوش باز 
برخورد مى كنند حفظ شده است. اين عنصر درباقى مانده 
از  ديرتر پس  كه  تركمنى)،  (ذيكير-  « ذكر»  انجام  مراسم 
فروپاشى شوروى، بنام رقص « كوشت دِپدى»خوانده شد، 

آشكارگرديد. 
اين حركت را ما درموتيف هاى هنر تركهاى آلتايى سده 
هاى چهارم وپنجم پيش از ميالد بعنوان مثال تكه دوزى ها 
وصنايع دستى، مهرهاى نقش بسته شده، درهنر تصاويرگوزن 
يا گوزن اوروآسيايى) وهمچنين در  هاى شمالى ( موس 
تصاوير شاهين، مظهر وتجلى نيروهاى كيهانى دراطلس ( 
يا صورت فلكى – مترجم) ال - صوفى قرن دهم ميالدى 

مى بينيم.
در هر دو مورد، پرنده شكارى درلحظه حمله با بالهاى 

بازدرطرفين با تكيه بر يك پا، ديگرى با چنگ هاى باز وپنجه 
داربه جلو تصوير شده است. بدون شك همانا اين حركت 
درحكم نمونه اوليه حالت شناخته شده رقص كالسيك « 
حالت قرارگرفتن بدن بجلو» با دستانى درحالت« بجلو كشيده 
شده »، هنگاميكه پنجه هاى دستها بازند و كف دست بسمت 
پايين نشانه رفته اند، است.البته در رقص كالسيك حركت 
مفهوم واهميت اوليه خود را ازدست داده و درسبك تصفيه 

شده وكالسيك ارائه شده است. 
اعتقادات وباورهاى وحدت وجودى تركان باستان كه 
طبق آن آنها خود را بخشى از طبيعتى كه مى ميرد وزنده 
ميشوداحساس ميكردند؛ با تقسيم زمان سال به دو دوره بهار، 
زمان بيدارى وشكوفايى طبيعت،كه به تولد انسان وپاييز به 
پيرى تشبيه شده و خاموشى طبيعت را آنها بعنوان مرگ درك 
ميكردند، مراسم تشيع جنازه ها وعروسى ها را درگردش بى 

پايان زندگى بيكديگر نزديك ميكرد. 
آثارو رد پاهايى كه به اين پيوند وارتباط رهنمود مى 
كنند، هنوزدرزبان تركمنى زنده هستند. بنابراين واژه « دِپِمك» 
همزمان معنى « زمين را بيل زدن ونرم كردن آن، بيل زدن 
زمين»،« كندن، بيل زدن» را ميدهد، وبيان « دِپين اِتِمك»، كه 
ازريشه ى «دِپ» مشتق شده، بمعنى « ازميان بردن، بخاك 
سپردن، دفن كردن» است. ازاين اصول است كه نام رقص « 

كوشت دِ پتى» ايجاد شد.
با مراسم تشيع جنازه،  درپيوند رقص« كوشت دِپتى» 
درباره  اى  ترانه  درآنها  كه  ميدهند  نشان  ها  غزل  محتوى 
 ) آشدارخا  بمانند  سياه  زمين  آنكه  به   ، زندگى  ناپايدارى 
آژدرها- اژدها) به يكباره دهان باز مى كند وانسان را مى 
بلعد وهستى انسان به ُگلى شبيه است كه زمان پژمرده شدن 
آن مى آيد، خوانده ميشود. دراينجا، همانند رقص « چاپاق»، 
انعكاس باقى مانده هاى افسانه هاى باستانى ديده ميشوند ، 
كه براساس آن جهان پايين (دنياى اموات، جهان مردگان - 
مترجم) جايگاه مردمان ،« مهلت زندگانى» است كه درجهان 
ميانى به پايان ميرسد» و  با سيمايى اززمين و نمادى ازمرگ 
مرتبط است. ازآنجايى كه توصيف رنگ اصلى جهان پايين 
سياه است، درغزل درباره « زمين سياهى»، خوانده ميشود كه 

مرده را بخود مى كشد.
عنصر سوم رقص چرخاندن سرها است كه ذاتى هر 
حركت بدن است و به كل اندام درايت ، هوشمندى وكامل 
بودن گويايى حالت را مى بخشد. باال بودن سر به لحاظ 
وساخت  درايجاد  را  اصلى  معناشناختى  نقش  اساطيرى، 

حاالت دارد. 
درزمينه مشاركت طبيعى هماهنگ شده سرها درهمه 
حركات رقص گونه بدن در رقص تركمنى حركات خاص 
سر وجود دارند، كه دراصل با هنر باغشى ها ودرگذشنه 
شامان ها، ازجمله آنها  چرخش هاى سريع مكرر، تكانه ها، « 
سيلكِمك»، جنبش سرازسمتى به سمت ديگر،باال انداختن تند 
چانه به جلو، به راست وبه چپ، ضمن پرتاب سر به عقب 
هماهنگ با موزيك وبسيارى ديگر، مرتبط هستند. هنر باغشى 
ها ضمن داشتن ابزاربارزوگويا ، اين حركتها راهم زمان با 
ديگر حركات باغشى ها بعنوان عنصرسنتى حركات رقص 
تركمنى هنرنمايى مى كنند. اهميت حركات وجنبش سرها 
برخالف فرايند هاى كار حركتى است ،كه اساس موتيف 
هاى اساطيرى را تشكيل ميدهند والزم است گفته شود كه 
منابع بيان حركت « سيلكِمك» به شامانيسم، هنگاميكه شامان 
با مراسم آيينى « وزش باد برمى انگيخت» ، يعنى بلحاظ 
جادويى با به اهتزاز در آوردن حاشيه هاى لباس وبا پوشش 
سر خود برهوا تاثير مى گذاشت، برمى گردند.ازسوى ديگر 
حركات گويا وپرمعنى سر به تقليد از پرندگان وحيوانات 

توتمى نيز برمى گردند.
چهارمين عنصربيانگربودن خميدگى هاى بدن است كه 
خود ضمن برجسته ترين عنصر بيان انعطاف پذير بودن بدن 
انسان ، حالت كلى فيزيكى وروحى موضوع تصوير رانشان 
ميدهند وبه تقليد انسان از حركت جانوران مربوط است، كه 
درباره آن نه تنها مواد ومطالب مربوط به صحرا بلكه كهن 
ترين نمونه هاى كنده كارى هاى روى ديواره هاى سنگى، 
همچنين هيروگليف ها وتصويرنگارى هاى مصر وچين 

باستان گواهى ميدهند.

جهش يا پرش پنجمين عنصر رقص است كه درابتدا 
حركت آب راترسيم ميكرد، يعنى نوسان آن، بعدها درسيماى 
نگهبانان توتم ها، ازجمله« قورباغه ها نماد بارورى» ، سيمايى 
تركمن  زنان  اى  نقره  وزيورآالت  جادويى  طلسم  به  كه 
وموتيفها و گلهاى اصلى فرش تركمنى اختصاص داده شده، 

تجسم يافت.
عنصر ششم رقص چمباته زدن ويا به زانونشستن است؛ 
نيم خيزايستادن ويا زانو زدن آشكارا با پرش مخالف، فرورفتن 
وغرقه شدن شامان دربيرون ازجهان، جهان پايين ، جهان هرج 

ومرج ومرگ اهميت پيدا مى كنند.
است  الزم  شامانيستى  منطقى،  كاركردهاى  از  گذشته 
ازعرصه  نظركه  مورد  حركت  قديمى  فعاليت  منشاء  به 
نظامى به حوزه بازى  منتقل شده است اشاره كرد. درسنت 
هاى فولكولرى مردمان باستانى قهرمانان سيبرى« ماهرانه 
ازتيرپيكان ها، بسرعت با چمباته زدن يا پرش بلند خود را 
كنار ميكشيدند » و شامان ها ضمن تقليد مبارزه با ارواح، در« 
ارائه رقص هاى» خود حركت هاى واقعى بدن از هنررزمى 

را بكار مى گرفتند.
عنصرهفتم رقص چرخش يا حركت دورانى به معنى 
احاطه بلحاظ اساطيرى به همه جهات فهميده شده ومعين 
مكان وفضا، «سير» شامان، پروازفيزيكى او به آسمان به كمك 
ارواح بود. اين مفهوم اساس گردباد، پديده واقعى طبيعت 
را، كه خاص مناطق گرم بيابانى ، جاييكه 
دايره  چرخ  ضمن  است،  سوزان  آفتاب 
وارخود، اشياء گرفته وآنها را به هوا مى برد، 

تشكيل ميدهد.
دردنباله الزم است اشاره كرد كه همه 
مطا لب مربوط به حركات بازى ها ورقص 
هاى تركمنى نتيجه فراگيرى وبهره بردارى 
بسيار طوالنى عملى واساطيرى از طبيعت 
وپديده هاى آن توسط مردم بومى باستانى 

آسيا هست. 
بخشى از خودويژگى مطا لب حركات 
درحال  كار  فرايندهاى  توسط  ريتميك 
، زاده شده  ازگذشته  تقليدى  بمثابه  رشد 
اند. ازجمله بعنوان مثال بازى هاى درحال 
شكار« آشيق» يا رقص هاى دسته جمعى 
آوازها  با  همراه  هاى  ورقص  كشاورزى 
وترانه هاى « ييالن اُينى»، «آياق ِل له [ ديزِل له]»(**)،« اِكچه 
ِل له»،« ِهِشلله» ورقص هاى « چيرتمه»،« ايشيممه» هستند كه 
پايه فرايندهاى ريسندگى وسحروجادوى چرخش دوك هاى 

نخ ريسى را تشكيل ميدهند. 
سرچشمه بخش هاى ديگرحركات ريتميك به تقليد 
از طبيعت زنده خزندگان، پرندگان وجانداران، عادت هاى 
آنها،حاالت وحركتهاى خاص برمى گردند. دراينجا ميتوان 
رقص هاى « ِهكور»، « هيم - ميل» را بحساب آورد كه اساس 
حواصيل  لك،  لك  درنا،  پشت،  الك  ازحركات  برداشت 
وهمچنين رقص مارمولك، نمايش عادات ما رمولك هاى 

بزرگ خاكسترى را تشكيل ميدهند.
اساطيرى  اعتقادات  درهردومورد  تقليد  انگيزه  محرك 
كار  هاى  فرايند  وكارايى  برطبيعت  جادويى  تاثير  وهدف 

وفعاليت ابتدايى هستند.
حتى دربازى ها ورقص هاى دسته جمعى بتدريج همه 
اجزاى پايه اى ريتميك وبيان تركيبى رقص درحال ظهور، 
حس  ايجاد  بدن،  حركات  حاالت  مختلف  هاى  گزينه 
آوازى، وهم ديرتربه همراهى  ريتم سازهاى كوبه اى هم 

موسيقيايى، پديد مى آيند.
هاى  وبازنمايى  وتصورات  كار  تاثيرفرايندهاى  تحت 
اساطيرى اصول تنظيم وترتيب بازيگران ، ديرتر رقصندگان، 
نوازندگان وخوانندگان در فضاى مراسم بازى ها وسپس 
رقص ها: رويارويى دوگانه بازيگران (دربرابرهم)، ساخت 
خطى ودايره اى وبسيارى ديگركه ديرتر دررقص وارد شدند، 

بوجود مى آيند.
ضمن بپايان رساندن اين گزارش سخنان مردم شناس 
وجامعه شناس فرانسوى كلود لوى استروس را نقل مى كنم 
كه نوشت: « كليت آداب ورسوم يك ملت همواره درنوعى 
سبك وروش كه آنها سيستم ها را تشكيل ميدهند، مشخص 
اين  شمار  كه  معتقدم  من  ميدهد،  ادامه  اند.نويسنده  شده 
سيستم ها محدود نيست وآنچه جامعه بشرى خلق مى كند 
هرگزدرمفهوم مطلق آن نيست بلكه به گزينش درآميزى هاى 
معين درپذيرش برخى ايده ها كه ميتوان آنها را دوباره ايجاد 

كرد، قناعت مى كند ».
دراين اثركه تجربه بازسازى معناشناختى به منظورنگاهى 
به گذشته ى جهان معنويى پيشينيان ملت تركمن ارائه شده 
، باوضوح تمام گواهى ميدهد كه هنر سنتى تركمن حكم 
سيستم غنى از ايده هاى اساطيرى ،« تالش براى خودمختارى 
معنويى» خودويژه و« شكل خودآگاهى» ازجامعه را دارد، 
شناختى كه ميتواند بما كليد بازكردن بسيارى پديده هاى 
هنوزمورد پژوهش قرارنگرفته ى فرهنگ باستانى تركمن را 

بدهد.
ميشود.[  اجرا  زنان ودختران  توسط  كه  تركمنى  تغزلى  ترانه   -(**)

 Ayagh lele- dyz lele[مترجم
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بنيان هاى  اساطيرى رقص تركمنى

اخبار

آغاز مسابقات سوپر ليگ واليبال : 

گنبدی ها با دو نماينده 
صحرا- حاجى قربان طريك _ بيست و هشتمين دوره مسابقات 

قهرمانى  واليبال 
برتر  هاى  باشگاه 
ياد  زنده  جام  ايران 
از  معدنى"  "حسين 
روز يكشنبه  18 آبان 
ماه با حضور 14 تيم 
آغاز مى شود . در اين 
دوره از مسابقات تيم 
ها در قالب دو گروه 
و  رفت  صورت  به 
پيكار  با هم  برگشت 
سپس  و  كنند  مي 
هر  برتر  تيم  چهار 
پلى  مرحله  به  گروه 

اف صعود مى كنند
زير  قرار  به   1393 سال  واليبال  برتر  ليگ  مقدماتى  دور  بندى  گروه 

است :
تبريز،  شهردارى  ميزان،  اعتبارى  و  مالى  موسسه  پيكان،  اول:  گروه 
صنعتى  ارتعاشات  و  زاهدان  شهردارى  گنبد،  بازرگانى  گنبد،  تعاون 

ايران
آلومينيوم  نوين كشاورز،  اروميه،  متين ورامين، شهردارى  گروه دوم: 

المهدى بندر عباس، سايپا البرز، مهرپارس فارس و وزارت دفاع
مسابقات  اين  اول  گروه  در  گنبدى  نمايندگان  حضور  به  توجه   با 

نگاهى كوتاهى داريم به تيم هاى حاضر در اين گروه :
پيكان تهران : تيم واليبال پيكان با 11 دوره قهرمانى، پرافتخارترين تيم 
شركت كننده در مسابقات واليبال قهرمانى باشگاه هاى برتر ايران در 
سال جارى است. سرمربى اين تيم پيمان اكبرى است فرهاد قائمى ، 
سيد محمد موسوى ، مجتبى ميرزاجانپور ، رضا قرا ، نيكو فرريكس 
، امير حسينى ، سجاد دهنوى ، سعيد شيروند ، سامان فائزى ، مجتبى 
جمله  از  نژاد  معنوى  جواد  محمد  و  كاظم  محمد  محمد   ، قليزاده 

بازيكنان اين تيم مى باشد 
ميزان مشهد : ميزان اين فصل مربى سابق خود را عوض نمود. جبار 
غالمرضا  به  را  جايش  باشگاه  با  توافق  عدم  علت  به  نژاد  قوچان 
مومنى داد . جورجى باربرا، مهدى مهدوى ، رحمان داوودى، شهروز 
همايونفر، عليرضا مباشرى ، فدريكو پريرا ، امين علوى ، فرهاد ظريف 
، عادل غالمى ، آرمين تشكرى، اكبر واليى، جعفر عطارزاده، محسن 
اختيار آبادى، سحاب دلقندى، امير رامشينى، سهند اهللا ورديان، سهيل 

احمدى از جمله بازيكنان اين تيم مى باشد.
شهردارى تبريز : عادل بناكار سرمربى اين تيم است . ميكائيل تاجر، 
سعيد مصطفى وند، بهرام فريد، على سجادى، حسن صنوبرى، عليرضا 
بهزاد  اصغرپور،  آرمين  مرندى،  سيامك  دژآرا،  ساسان  بهبودى، 
تيم  اين  بازيكنان  از جمله  عادل هوشيار،  على جاللى،  حيدرشاهى، 

است . 
تعاون گنبد : تازه وارد امسال ليگ واليبال با بازيكنان پرتجربه خود 
مى خواهد حضور خوبى در ليگ امسال داشته باشد . عظيم جزيده 
سرمربى و ناز محمد واحدى سرپرست تيم مى باشد حميد چوگان، 
حاجى گوگجلى ، فرهاد يلمه ، عبداهللا ناظرى ، جالل قليچ راد ، داوود 
مقبلى ، ريكاردو ، رحمان رئوفى ، عبداهللا آذر ، تئودور ، گل محمد 

سخاوى و سليم عربى از جمله بازيكنان اين تيم مى باشد.
دوجى  محمد  باى  گنبد  جواهرى  تيم  سرمربى    : گنبد  جواهرى 
است. مهران زارع، سخى عيدى، متين تكاور، ابراهيم چابكيان، امين 
حسن زاده، صمد اكبرى، احسان دوجى، وفا زيتونلى، هومن باقرى ، 
كاستر ، حميد محمد آلق  و هادى سيد نيازى از جمله بازيكنان اين 

تيم مى باشد .
شهردارى زاهدان : جبار قوچان نژاد سرمربى اين تيم دقيقه نود است. 
فارق حقانى، بهزاد به نژاد، محمد امير محمد، ولى نورمحمدى، محمد 
سروش  كريمى،  مهدى  باقرزاده،  عارف  رضى پور،  محمد  پور،  ولى 
عادل  اميارى،  محمدامين  يوسفى،  مجتبى   ، پيرى  فرزاد  معصومى، 
پيل تن ، وحيد والى، سهيل احمدى، رسول دلپسند  از جمله بازيكنان 

اين تيم هستند 
ارتعاشات صنعتى : بازيكنان نوجوان تيم ملى اين تيم را تشكيل مى 
دهند وكيلى سرمربى اين تيم است و رسول آقچلى بازيكن ارزشمند 
سپهر  سوچلمايى،  كريمى  جواد  است.   تيم  اين  كاپيتان  گنبدى 
به نژاد، على رمضانى، سيدمحسن مهديزاده، بيژن براتى، رسول آقچه 
تهرانى،  صفايى  عليرضا  اسفنديار،  اميرحسين  رسولى،  محمود  لى، 
بازيكنان  از جمله  پايدار  ميثم  موسوى گرگرى،  ميربابك  اكبرواليى، 

اين تيم است 
يكشنبه  روز  در  گنبد  تيم جواهرى  مسابقات  اين  هفته  اولين  در  اما 
يكشنبه  روز  گنبد  تعاون  تيم  مقابل  در  و  است  مشهد  ميزان  مهمان 
هفته   . بود  تبريز خواهد  تيم شهردارى  ميزبان  ظهر  بعداز   5 ساعت 
دوم اين رقابت ها نيز روز چهارشنبه همين هفته پيگيرى مى شود در 
هفته دوم جواهرى گنبد مهمان تيم ارتعاشات صنعتى خواهد بود و 
تيم تعاون گنبد  نيز در سالن خانه واليبال تهران مهمان تيم قدرتمند 

پيكان تهران خواهد بود.

.
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