
آب و آيين هاى مربوط به آن از ديرباز تا كنون در 
زندگى اقوام مختلف جهان نقشى نمادين داشته است 
قداست،تبرك ،مصونيت ازكاركردهاى ايين آيين ها 
مى باشدو با جاودانگى و رويين تنى در ارتباط است.

دراين مقاله چهره هاى اساطيرى مرتبط با آب و 
آيين هاى شستشودر فرهنگ هاى مختلف بررسى مى 
شود .همه ى اين چهره ها به رويين تنى دست مى 
يابند و نيروى آفرينندگى و زدايندگى عنصر آب را 
به نمايش مى گذارند.اساطير به مدد آيين هاى گذاركه 
نمونه اى از زمان جاودانه ومقدس را به نمايش مى 
گذارد ،شكافى در زمان خطى وروزمره ايجاد مى كند 
تا باز انسان را به سرچشمه و آغاز خود پيوند دهد.
با هر بازاجراى آيينى انسان در ارتباط با زمان مقدس 

اوليه و مفهوم جاودانگى قرار مى گيرد.
" در آيين هايى كه در فرهنگ هاى سنتى برگزار 
 in illo) زمان  آن  يه  بازگشت  نوعى  شود؛  مى 

tempore) وجود دارد. 
از ويژگى اين آيين ها ، فراگير بودن آن در يك 
قوم است كه احساساتى از قبيل ترس، ستايش  ،احترام 
و باور قوى را در افراد آن قوم بر مى انگيزد به نحوى 

كه همه ى افراد در مقابل آن تسليم و پذيرا هستند.
شناس  انسان  و  فيلسوف  برول  لوى  نظر  ”از 
به  منجر  كه  كاركردشان  و  ها  آيين  اين  ؛  فرانسوى 
بازنمايى جمعى در يك قوم مى شوند ؛ از ذهنيتى 

عرفانى و پيش منطقى پيروى مى كند. 
ناپاكى است و خاصيت  و  آب ضد عنصر شر 
جادويى و بازآفرينى و رويين تنى دارد. انسان از ديرباز 
تا كنون با خلق اساطير وآيين هاى شستشو اين معنا 
را تداوم بخشيده و زنده نگاه داشته است. عنصر آب 
در ارتباط با آفرينش و تولد است؛ از اين رو  درآيين 
هاى تولد و مرگ و مراحل گذارپيوسته حضورى زنده 
دارد. اين حضور را مى توان از  در جوامع ابندايى تا 
جوامع مدرن امروزى  دنبال كرد. اين حضور در هر 
قومى به شكلى يگانه و خاص خود را باز مى نماياند.

اما درون مايه و مفهومى واحد را خلق مى كند.
از جمله ى اين آيين ها ى شستشو مى توان به 
انواع غسل ها  در تولد و مرگ اشاره كرد كه همه به 
درون مايه هاى زندگى ؛ تولد دوباره و پاك شدن از 
آلودگى اشاره مى كند و به ما مى گويد كه در دوره 
هاى مختلف زندگى انسان با اشكال گوناگون و تا 
بى نهايت ادامه دارد واز شكلى به شكل ديگر تغيير 

مى يابد.
در اين مقاله به طور خاص آيين هاى شستشوى 
مربوط به تولد و گذار از كودكى بررسى مى شود؛ در 
همه ى اين آيين ها نوزاد يا كودك را در آب يا چشمه 
اى متبرك با خاصيتى جادويى شستشو مى دهندويا 
آبى مقدس را از سر تا پاى او مى ريزند . تا بدين 
ترتيب او را پاك ودر برابر نيروهاى شر و بيمارى ايمن 

و به تعبير اساطيرى رويين تن كنند.
از چهره هاى اسطوره اى مرتبط با آيين آب مى 
توان به اسفنديار، آخيلوس و آشيل اشاره كرد؛ آنان 
پهلوانان افسانه اى بودند كه با شستشو درچشمه ى 

زندگانى به رويين تنى دست يافتند.
در شرح داستان اسفنديار چنين آمده :

او يكى از مشهورترين اسطوره هاى آسيايى در 
شاهنامه ى حكيم فرزانه ى توس است و چهره اى 
اهورايى دارد، او پسرگشتاسب و كتايون است ،پدر و 
مادرش هر دو شاهزاده و پيرو آيين مهر بودند. روزى 
با اسفنديارمشغول قدم زدن در  از روزها گشتاسب 
صحن قصر بود كه با كمال تعجب ديد درخت كاج 
كهن وسط قصر شكافته شد وپيرمردى نورانى ظاهر 
گرديد ،گشتاسب پرسيد: اى پيرمرد كيستى و در قصر 

چكار دارى؟
پيرمرد جواب داد: شهريار به سالمت،بدان و آگاه 
باش كه من زرتشت فرستاده ى اهوراى دادگر هستم 
و از تو  مى خواهم در ترويج آيين و كيش من در ميان 
تمام مردم كمر همت ببندى. ولى گشتاسب ادعاى 
زرتشت پيامبر را قبول نكرد و از او خواست براى 
اثبات ادعايش معجزه اى نشان دهد . زرتشت دستور 

داد شاهزاده اسفنديار را به حمام بردند و تمام لباس 
هايش را در آوردندسپس زرتشت پيغمبر ظرف آبى 
را باالى سر اسفنديار گرفت و در حالى كه تكليف 
كرد هر دو چشمش را باز نگه دارد، اورادى زير لب 
زمزمه كرد و آب را از باالى سر اسفنديار ريخت به 
نحوى كه از سر تا پنجه ى پاهايش را آب گرفت و 
چون اسفندياربر خالف دستور زرتشت پيامبر، چشم 
هايش را هنگام ريختن آب بست ، آب در چشم هاى 
شاهزاده نفوذ نكرد و زرتشت از اين كار ناراحت شد .
عالوه بر اسفنديار مى توان به آخيلوس اشاره كرد. 
پهلوانى كه هنگام كودكى مادرش دو قوزك پاى او 
او را در آب مقدس فرو برد و رويين  را گرفت و 

تنش كرد.
اوان  در  تتيس  مادرش  توسط  نيز  پهلوان  آشيل 
 (styx) كودكى در آب رودخانه ى زيرزمينى استيكس
شستشو داده شد. خاصيت اين آب چنين بود كه هر 
كس در آن شستشو مى كرد ،رويين تن مى شد. اين 
آيين ها تنها اساطير و پهلوانان را رويين تن نمى كند 
بلكه در زندگى انسان مدرن نيز همين نقش را بازى 

مى كند.
آيين هاى مربوط به آب در زندگى انسان امروز به 
او كمك مى كند تا با نيروهاى ماورايى و زمان آغازين 
پيوند برقرار كند و بدين وسيله خود را ايمن و متبرك 
سازد. اين آيين ها در هر زمان و مكانى كه اجرا شود 
چون در ارتباط با زمان مقدس اساطيرى است ، اين 

جاودانگى و رويين تنى را باز مى آفريند.
از جمله اين آيين ها كه تا كنون زنده مانده ويكى 
از  آيين هاى گذار در اقوام تركمن است كه با قوت 
،آيين شستشوى  مى شود  اجرا  فراگيرى  به طور  و 
نوزادان تركمن با آب نمك است. در اين آيين وجه 
تزكيه كنندگى و جاودانگى آب، كاركرد مى يابد. اين 
از  جديد  اى  مرحله  آغار  در  را  تركمن  نوزاد  آيين 

زندگى يارى مى دهد
هفته   تايك  ،نوزاد ظرف يك روز  آيين  اين  در 
پس از تولد با ظرف آبى كه در آن نمك ريخته شده از 

سر تا نوك پا شستشو داده مى شود. اين آب از چند 
ساعت تا چند روز مى بايست بر بدن نوزاد باقى بماند 

تا او تبرك يافته و ايمن شود.
 درخالل مصاحبه با زنان تركمن از آنان در باره 
آب  و  نمك  به  مربوط  رسوم  و  آداب  و  باورها  ى 
دو عنصرى كه در اين آيين از آن استفاده مى شود 
در  آب   و  نمك  از  زيادى  كاربردهاى  پرسيدم.آنان 
زندگى روزمره را يادآور شدند كه به چند مورد آن 

اشاره مى كنم :
هنگام ذبح گوسفند به او آب و نمك مى دهند. 
وقتى نوزاد مى خوابد براى دفع شر كنارش نمك مى 
گذارند. در بدرقه ى عروس به خانه ى شوهر به نشانه 
ى سفيد بختى در دست راستش آب مى گذارند. قبل 
از شروع و پس از خاتمه ى غذا نمك در دهان مى 
اين  افراد قدسى  ديدن  اى شرط  افسانه  در  گذارند. 
است كه چهل روز متوالى با آب غسل كنند. قبل از 

شير دادن به كودك با آب غسل مى كنند.
آن چنانكه از كاربردهاى ياد شده به نظر مى رسد؛ 
آب و نمك در فرهنگ اين قوم، متبرك كننده ،حالل 
كننده ،پاك كننده است . موجب دفع نيروهاى شر شده 
و به فرد نيروى قدسى داده و ارتباطش را با دنياى 

ماوراءالطبيعه برقرار مى كند.
آيين شستشو يا غسل نوزادان تركمن ، از نظر فرم 
و كاركرد مورد استفاده در اين قوم بسيار شبيه آيين 
هاى شستشو در فرهنگ ها و مذاهب مختلف است 
اينجا به ذكر مختصر چند مورد از آنها بسنده  . در 

مى كنم.
تمام غسل ها و آيين هاى شستشو به انسان نيرويى 
غسل  و  شستشو  آيين  دهد.  مى  جادويى  و  مينوى 
تعميد كودكان در مسيحيت ،آنان را متبرك مى كند. 
غسل هايى كه در مراحل مختلف گذار درايران انجام 
مى شود ، فرد را پاك و آماده براى گذار به مرحله ى 
بعدى زندگى مى كند. مهم ترين ايزدبانوى ايران زمين 
آناهيتا نام دارد كه ايزدبانوى آب است. تمام نيروهاى 
مربوط به زايندگى ؛ پاك كندگى ،بارورى وقداست 
با او مرتبط است. شستشوى آيينى هندوان در رود 
مقدس گنگ براى آنان نيروى شفا يافتگى و مينوى به 
دنبال دارد. حتى آبى كه در مراسم قالى شويان مشهد 
اردهال براى شستن قالى استفاده مى شود براى افراد 
متبرك و شفادهنده است. در مراسم مذهبى مسلمانان 
بر سر سفره هاى  نذرى آبى كه در آن دعا خوانده شده 
متبرك است و به بيماران وآرزومندان مى خورانند. 
بسيارى چشمه هاى شفادهنده و متبرك در سرزمينمان 
وجود دارد كه مردم با باورى عميق خود را در آن 
شستشو مى دهند. درباور مردم ايران آب مهريه ى 
حضرت فاطمه است. و در سنن رفتارى قبل از اسالم 

نيز آلوده كردن آب گناهى بزرگ محسوب مى شد.
موارد ياد شده براى آشنايى خواننده به اهميت 
و جايگاهى كه آب در فرهنگ ملل ديگر و تشابه 
آن در فرهنگ ايران دارد،ذكر شد تا نگاه خواننده را 
متوجه اهميت آب و آيين هاى شستشو كند. درپانزده 
مورد مصاحبه اى كه با زنان تركمن داشتم ، همه به  

آيين شستشوى نوزادان با آب و نمك اعتقاد داشته و 
اذعان داشتند كه در مورد نوزادان خود يا افراد فاميل 
مختلف  هاى  تيره  از  زنان  اين  كنند.  مى  رااجرا  آن 
تركمن و داراى پايگاه طبقاتى و سواد متفاوت بوده 
ودر گروه سنى بين بيست تا پنجاه بودند.آن ها شكل 
اجراى يكسانى را ذكر مى كردند. در توضيح چرايى 
اجراى اين آيين توضيح مى دادند كه نوزاد تركمن با 
اين شستشو پاك و مطهر شده و براى هميشه دربرابر 

بيمارى و بوى نامطبوع ايمن مى شود .
اين ايمنى مخصوصا در برابر بيمارى هاى جلدى 
مورد تاكيد مصاحبه شوندگان بود. آنان ذكر مى كردند 
: چون نوزاد از زهدان  كه جايى ناپاك و آلوده است 
مى آيد ،  بوسيله ى اين شستشوى آيينى با آب و 
نمك و در زمان مشخص  ،تطهير يافته و تا آخر عمر 
در برابر چشم زخم و بيمارى مصون مى ماند، اين 
شستشو با آب و نمك خاصيتى جادويى داردو هيچ 
شستشويى با مواد پاك كننده و مايعات ضدعفونى 

ديگر جايگرين آن نمى شود.
ناپاك دانستن زهدان زنانه در اين آيين ، ريشه اى 
عميق از زمان اساطير تا اتديشه ى دينى دارد. همچنانكه 
در سنت مقدس مسيحى هر تكانه ى طبيعى گناه تلقى 
مى شد؛ مگراينكه ختنه يا تعميد شود. ويگانه پنداشتن 

زن با گناه و زندگى با گناه ديده مى شود.
در اساطير ى يونانى پاندورا زنى است كه به عنوان 
كيفر دزديدن آتش توسط پرومته نزد انسان ها فرستاده 
ى  همه  كه  است  اى  جعبه  صاحب  او  شود؛  مى 
بيمارى ها و بدى ها در آن جاى دارد. پاندورا از روى 
كنجكاوى در جعبه را باز مى كند و به اين ترتيب همه 
ى بيمارى ها و شرارت ها را در ميان انسان مى پراكند.
آيين شستشوى نوزادان تركمن عموما در هفته ى 
اول تولد نوزاد و بوسيله يك يا چند تن از بزرگان زن 
در فاميل اجرا مى شود.اين مراسم اغلب در روز و قبل 
از غروب خورشيد انجام مى شود.اشياء مورد استفاده 
عبارت است از پارچ و لگنى پالستيكى كه سعى مى 
شود نو باشد ،پارچ را از آب پركرده و مشتى نمك در 
آن مى ريزند سپس در حاليكه نوزاد را لخت كرده ؛ 
آب و نمك را از ناحيه سر به سمت پايين روى نوزاد 
مى ريزند به نحوى كه تمام بدن نوزاد با آب و نمك 
شستشو داده شود ؛ هنگام انجام مراسم براى نوزاد دعا 
خوانده و آرزوى سالمتى و نيكبختى مى كنند ،سپس 
نوزاد را لباس پوشانده و آب و نمك را پس از چند 
ساعت تا چند روز بعد از بدن نوزاد با آب مى شويند. 
اين آيين در همه ى طوايف تركمن به يك شكل انجام 
مى شود و از اهميتى يكسان برخوردار است . اين 
عموميت و فراگيرى  و  ما را به اين نكته مى رساند، 
كه اين آيين فراتر از كاركردى درمانى ؛باورى نيرومند 
مدد  ،ونوعى  باشد  مى  تركمن  قوم  براى  حياتى  و 
گرفتن از ماوراءالطبيعه براى گذار از مرحله ى پس 

از تولد و شروع حياتى زمينى به يارى آن مى باشد.
ميرچاالياده در توضيح معناى آيين هاى شستشو 
مى گويد: "تطهيرات آيينى عبارت است از، سوزاندن 
و نابود ساختن گناهان فردو جامعه با هم.  يك پااليش 

ساده و بازآفرينى و زايشى نو.
ى  همه  براى  تقريبا  نمك  آب  شستشوبا  آيين 
فراگير و  اى  اجرا مى شود و جنبه  تركمن  نوزادان 
الزامى داردو نوعى زخم ناپذيرى و رويين تنى براى 
زندگى  در  آيين  اين  كند.حضور  مى  ايجاد  نوزادان 
قوم تركمن تا امروز ما را به اين باور مى رساند كه 
اسطوره و آيين هاى مربوط به آن حتى در زمان خطى 
و زندگى مدرن امروز زنده است و به انسان در گذر از 

مراحل مختلف زندگى يارى مى رساند. 
نتيجه :

در  كه  ناپذيرى  و زخم  تنى  رويين  اسطوره ى 
عصر اساطير با نام خدايان گره خورده بود ،با اجراى 
آيين هاى شستشو  در سرا سر دنيا به زمين آمده و 
وارد زندگى روزمره ى مردم مى شود، با هر بار اجراى 

اين آيين نوزادى رويين تن مى شود.
اسطوره ها كه بازتاب خرد جمعى و انرژى اذهان 
ناخودآگاه مردمان است ، نابود نشده بلكه يه شكل 
هاى مختلف تبديل شده و به مدد آيين هاى مربوط 
به آن گسترده و فراگير شده و در زندگى روزمره ى 
مردم ريشه مى دواند، اين آيين ها از ديارى به ديارى 
سفر كرده و انسان را در گذر از مراحل زندگى يارى 
مى كند. از آنجا كه نياز آدمى به ساختن پيش نمونه و 
الگو ، ازعصر اساطير تا عصر ارتباطات همچنان پايدار 
است ، اسطوره و آيين هميشه باقى مانده و حضورش 
در زندگى مردمان به قوت خويش باقى مى ماند ، اين 
معنا با بررسى آيين شستشوى نوزادان تركمن با آب 
و نمك آشكار شده و بر زنده ماندن هميشگى اساطير 

پافشارى مى كند.
با هر تولد ، با هر بازاجراى اين آيين ، آرزوى 
آدمى به رويين تنى و جاودانگى تكرار شده و تعميم 
مى يابدو با نيرويى بيشتر به حيات خويش ادامه مى 
دهدو بازگشت به جاودانگى باز آفرينى مى شود . به 
اين ترتيب آرزوى حاودانگى و زخم ناپذيرى ،  هنوز 
در جوامع مدرن امروزى زنده است ، اين  معنا به 
وسيله ى آيين ها و در اين مقاله با آيين شستشوى 
نوزادان ادامه مى يابد. اين همان رويين تنى اسفنديارو 
ساير پهلوانان اساطيرى است كه به گونه اى ديگردر 
اين قوم بازنمايى مى شود.بازنمايى جمعى بوسيله ى 
آيين مشترك در اين قوم ، وجهى از كاركرد آيين هاى 
اساطيرى است ، كه اسطوره ى  رويين تنى را درپهنه 
ى زندگى آدمى وهمه ى تولدهاى انسانى گسترش 
داده بطوريكه اين اسطوره به صورتى  عميق تر در 
اليه هاى پنهان زندگى انسان هاى جوامع امروزى و 

با شكلى فراگيرتر به حيات خويش ادامه مى دهد.
 .................................

(منابع مورد استفاده اين مقاله در بايگانى نشريه موجود 
است.)

يادی از معلم دلسوز؛ قربان نيازی

نيازى فرزند آق اويلى از طايفه آتا، از نوادگان تايتى ايشان  قربان 
معلمى دلسوز و فداكار در سن 69 سالگى  بر اثر سرطان معده دارفانى 
را وداع گفت، مرحوم نيازى قبل از انقالب در مدرسه مالنفس دبير ما 
بود. وى به غير از  ادبيات، جغرافيا، زبان انگليسى و تعليمات دينى را 
نيز تدريس مى كرد. عالوه بر داشته هاى يك دبير، مطالعات بسيارى در 
زمينه هاى مختلف داشت فكر مى كنم مطالعات دينى وى به جد بزرگ 

آنان تاغان نياز ايشان و تايتى ايشان بر مى گردد.
يادم هست 3 سال قبل از انقالب در كالس درس، در محفل هاى 
دهقانان  هاى  زمين  غصب  و  گذشته  رژيم  ظلم هاى  از  هنرى  و  ادبى 

تركمن لب به سخن مى گشود.
نياز روز جامعه را با گوشت و پوست و استخوان لمس كرده بود. 
ادبيات تركمن برنامه ويژه اى داشت كه فرزند  در خصوص يادگيرى 

برومند ايشان ياشار دليل صحت اين ادعاست.
منفى  تاثير  او  زندگى  در  سياسى  و  اجتماعى  ناماليمات  متاسفانه 
گذاشت و او را گوشه نشين و زمين گير كرد، باز هم دم بر نياورد،  تا 

اينكه بازنشسته شد.
فرزندان او در مدارج عالى تحصيل كردند، در زادگاهش با حقوق 
عادى بازنشستگى، روزگار را سپرى مى كرد، مرگ دختر كوچك خانواده 
بر اثر مشكالت ژنتيكى و خونى، اين معلم با تجربه و سخت كوش را 

از نظر روحى بسيار اندوهگين كرد. 
بعد از هفتم دخترش به تنهايى نزد وى رفتم تا درددلى كرده باشم. 
مثل سال هاى قبل كمتر سخن مى گفت، بسيار كم حرف شده بود و با 
استاد  اين  از دست دادن فرزند بسيار سخت است،  آهى عميق گفت؛ 
رنج كشيده سال هاى قبل نيز فرزند دوم 15 ساله اش را به نام كمال در 

اثر بيمارى مشابه از دست داده بود. 
به  قوم  بزرگان  آشنايى  فاميلى و عدم  ازدواج  استاد گفت؛ مى دانم 
علم روز و وابستگى آنان به سنت هاى گذشتگان چنين تاوانى نيز دارد.

 قربان نيازى بعد از چندين سال مبارزه با سرطان معده - اين غول 
ترسناك كه در تركمن صحرا خصوصا گنبدكاووس جوالن مى دهد – 

روز چهارشنبه 93/11/1 ساعت 9:30 دارفانى را وداع گفت.
اين غم بزرگ و از دست دادن معلمى دلسوز را به خانواده داغدار 
و  فرزندان برومند ايشان  - ياشار، ساواش و خويشاوندانشان تسليت 

مى گوييم.
ياتان يرينگ ياختى بولسون
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3جامعه و فرهـنگ جامعه و فرهـنگ           
گزارش٤

 “تخيه“ هنر وصف ناپذير ترکمن
به گزارش خبرگزارى دانشجويان 
شمالى،  خراسان  منطقه  ايران(ايسنا)، 
“آق قايما تخيه“ يا ”قوپه تخيه“ نوعى 
كاله گرد دواليه از جنس ابريشم بوده 
قوم  استفاده  مورد  تاريخ  طول  در  كه 
تركمن بوده و در  .سال اخير كمتر به   

آن توجه و به عبارتى به دست فراموشى سپرده شد، اما اخيرا حدود پنج 
سال دوباره به صورتى كم رنگ با كمى تغيير استفاده از آن رواج يافته است 

اكنون كاله آق قايما تخيه و قوپه تخيه در حال منسوخ شدن است و 
دوخت اين كاله نيز به تدريج به علت عدم استقبال و استفاده از آن كاهش 

يافته است.
در موارد موجود نيز براى دوخت آن مانند سابق نخ ابريشم را بكار 
نمى برند، بلكه بيشتر از نخ هاى كاموايى استفاده مى كنند كه موجب كاسته 

شدن كيفيت، استحكام، ظرافت و نرمى و زيبايى آن شده است.
كاله تخيه هنرى وصف ناپذير از اقوام تركمن، نوعى ظريف دوزى 
و به عبارتى سوزن دوزى است، دختران و زنان هنرمند تركمن با استفاده 
از سوزن و نخ هاى رنگى، نقوش و نگاره هاى زيبا، طرحى چشم نواز پديد 

مى آورند كه سراسر پارچه، مملو از بخيه، رنگ و نقش مى شود.
به نوع مردانه يا پسرانه آق قايما تخيه در لفظ گفتارى تركمن كاله تخه 
و كاله دخترانه قوپه تخيه يا گل تخيه در لفظ گفتارى آن قوپه تخه ناميده 
مى شود، اين پوشش كالهى گرد و ابريشمى است كه تمام سطح آن با الياف 
رنگى ابريشم و رنگ آميزى شاد، دلنشين و چشم نواز سوزن دوزى شده و 

استادى و مهارت هنرمندان تركمن را در خود به نمايش مى گذارد.
ويژگى اين كاله ظرافت، سبكى وزن، نرمى، لطافت، زيبايى و دو سه 
اليه بودن آن است كه سبب مى شود نور آفتاب و سرما از آن عبور نكند، كاله 
آق قايما اغلب مورد استفاده جوانان و تازه دامادها بوده كه در مراسم، جشن 
عروسى و اعياد مذهبى مورد استفاده قرار مى گرفته، همچنين بر سرگذاردن 

آن در نمازهاى عيد نوعى احترام به  آيين مذهبى تلقى مى شده است.
يكى از پوشش هاى ضرورى دامادهاى تركمن در شب برگزارى مراسم 

عروسى كاله آق قايماتخيه است.
قوپه تخيه نيز كالهى ابريشمى دخترانه است كه تمام سطح آن با الياف 
رنگى ابريشم سوزن دوزى شده و استفاده از زيور آالت، تزيينات بسيار زيبا 

و متنوع، جذابيت آن را صدچندان كرده است.
طرح و نقوش در كاله دختران بسيار ظريف و زيباست و زيورآالت آن 
قپه و شلپه است كه زيورى دست ساز از جنس نقره يا فلزات ديگر است كه 
قوپه روى كاله را مى پوشاند و شلپه به صورت رشته اى زنجيرى در جلوى 

پيشانى به لبه كاله متصل مى شود.
دختران قوپه تخيه را در جشن ها، ميهمانى ها و عروسى ها تا قبل از 
ازدواج بر سر مى گذارند. در گذشته رسم بر آن بود كه دختران تركمن تا قبل 
از ازدواج اين كاله را بر سر گذاشته و هنگام ازدواج طى مراسمى جذاب 
بنام باش سالماق كاله را از سر برداشته و نوع ديگرى سربند را جايگزين 

آن مى كردند.
امروزه دختران تركمن از اين نوع سرپوش استقبال چندانى نمى كنند و 
به ندرت مى توان اين كاله را برسر دختران كوچك در مراسم عروسى و 
شادى ديد .طرح، نقش و نگاره هاى تخيه و رنگ هاى آن زبان گويايى از 
گذشته هاى دور، آداب و رسوم، باورها و اعتقادات و بيانگر حاالت روحى 

اقوام تركمن است.
طرحهاى رايج در اين هنر دستى شامل قزل كشته(سوزن دوزى ظريف 
قرمز رنگ(، سكزكشته(سوزن دوزى هشت تايى) بوغدى بوغونى(سد كردن 
جلو گره ها)، سكزكشته يارتى(نصف سوزن دوزى هشت تايى)، كشته يا 

قوش گوزى (سوزن دوزى ظريف يا چشم پرنده) است.
طرح ها بصورت مارپيچى يا امواج دريا، هفت و هشت، گل هاى هشت 
پر، چهارپر، گندمى، فنرى و پروانه اى دوخته مى شود و دايره، لوزى، مثلث، 
مستطيل و خطوط عمودى و افقى اشكال هندسى مورد استفاده در اين كاله 
هستند، معموال ترتيب قرار گرفتن رنگ و انتخاب آن ها بر اساس باور و 
سليقه و بيانگر معانى عميق در باورها است و قوم تركمن هر رنگ را با معنى 

خاص استفاده كرده و هر نقش را با رنگ خاصى پر مى كند.
رنگ اصلى و غالب كاله تخيه تركمنى قرمز، آبى و نارنجى، مشكى، 

سفيد و سبز براى جوانان و رنگ هاى تيره نيز براى افراد مسن است.

يادمان از رويين تنى اسفنديار تا رويين تنى نوزادان تركمن
نظرى به آيين هاى شستشو با رويكردى اساطيرى

مقدمه:  
در طول تاريخ سنت ها و آيين ها توسط 
آدمى پيوسته خلق و آنگاه تغيير يافته است. ثبت 
اين آيين ها و چگونگى  روند تغييرات آن ها به 
ما در درك تحوالت فرهنگى يارى مى رساند.. 
آيين ها به منظور شكرگزارى،برآوردن حاجت 
و مصون ماندن از چشم زخم اجرا مى شوند 
ارزش  و  اعتقادات  و  مبانى  تحكيم   ،موجب 
هاى  اجتماع شده و به زندگى مردم مفهومى 

خاص مى بخشد.4
آيين هاى آب و شستشو وپيوستگى شان با 
اساطير بارها در مقاالت انسان شناسى بررسى 
شده است.در اين مقاله كوشش شده كه  آيين 
هاى مشابه در فرهنگ ها و مناطق جغرافيايى 
بى مرگى و  مايه ى واحد  با درون  گوناگون 
رويين تنى كه با آب مرتبط مى باشند به نمايش 
اين مقاله سعى دارد  گذاشته شود. هم چنين 
نفوذ و سيطره اساطير كهن را از آغاز تا امروز بر 

زندگى انسان نشان دهد.
سوال اين است : آيااسطوره و آيين هاى 
مربوط به آن هم چنان با قدرت آغازين خود 
بر زندگى و ارزش هاى انسان امروزى سايه 
انداخته ؟ و آيا انسان امروز مانند انسان بدوى  
از آن نيرو مى گيرد و به مدد آن مراحل گذار 

را طى مى كند؟
بر  تكيه  با   ، نگارانه  قوم  بررسى  با  مقاله 
مفاهيم اسطوره شناسى تطبيقى و با رويكردى 
اساطيرى به بررسى اين چيستى ها مى پردازد. 
در اين مقاله از روش هاى ميدانى و كتابخانه اى 

استفاده شده است.

× سهيال صبوحى

آگهي دعوت مجمع عمومي 
فوق العاده نوبت اول

جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول شركت 
تعاوني خاورداران گنبد در ساعت 10 صبح روز 
دفتر  محل  در   1393/11/16 مورخه  شنبه  پنج 
شركت تعاوني خاورداران گنبد تشكيل مى گردد. 
از كليه اعضاء محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ 
جلسه  اين  در  زير  موضوعات  به  نسبت  تصميم 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

تصميم گيرى در خصوص تطبيق اساسنامه - 1
جديد تعاونى

الزم به يادآوري است كه:
اعضاي تعاوني مي توانند نماينده تام االختياري (از 
بين اعضاي تعاوني يا خارج از آنان) براي حضور 
در مجمع و اعمال راي تعيين نمايند. تعداد آراي 
وكالتي هر عضو سه راي و هر شخص غير عضو 
يك راي خواهد بود. بنابر اين اعضاي محترم در 
تاريخ 1393/11/15 از ساعت 8 صبح لغايت 14 
در محل دفتر شركت تعاوني واقع درابتداى جاده 
گنبد- آزادشهر جنب اداره راه پالك 385  جهت 
تاييد وكالتنامه و برگه حضور در مجمع به همراه 
داشتن  دست  در  با  االختيار  تام  نماينده  و  عضو 
بهم  سهام حضور  برگه  و  شناسايي  معتبر  مدارك 

رسانند. تاريخ انتشار: 93/11/4
هيئت مديره شركت تعاوني 

خاورداران گنبد

عمرانى:
۱۰ پروژه گردشگری استان گلستان دهه 

فجر امسال به بهره برداری می رسد
صنايع  و  فرهنگى  ميراث  معاون 
بردارى  بهره  و  افتتاح  از  گلستان  دستى 
اشتغالزايى  و  عمرانى  پروژه   10
گردشگرى در دهه فجر امسال خبر داد و 
گفت: هزينه بهره بردارى از اين پروژه ها 

114 ميليارد ريال است.
حميد عمرانى ركاوندى در گفتگو با 
پروژه  كلنگ شش  افزود:  مهر،  خبرنگار 
گردشگرى و ميراث فرهنگى در اين ايام 
به زمين خواهد خورد كه اعتبارى معادل 

پنج ميليارد و 420 ميليون ريال براى آن پيش بينى شده است.
وى پروژه هاى قابل افتتاح دراين ايام را خانه صنايع دستى، فاز اول 
هتل الماس آزادشهر، فاز اول هتل آسمان گاليكش، اعالم كرد و گفت: 
فاز دوم هتل عجم آزادشهر در دهه فجر امسال به بهره بردارى مى رسد.
ديدارسيرگيتى  وگردشگرى  مسافرتى  خدمات  شركت  افتتاح  وى 
از  گلستان  گشت  سوگله  وگردشگرى  مسافرتى  دفترخدمات  گلستان، 
خدمات  شركت  كرد:  تصريح  و  دانست  فجر  دهه  هاى  برنامه  ديگر 
تركمن، شركت  بندر  آبادان سياحت گشت  ايل  مسافرتى وگردشگرى 
خدمات مسافرتى وگردشگرى جيران سير گلستان در گميشان، شركت 
خدمات مسافرتى وگردشگرى آراميس گشت گلستان در گنبد و پانسيون 

طاهرى در گرگان را از ديگر پروژه هاى قابل بهره بردارى است.
وميراث  گردشگرى  پروژه   6 زنى  كلنگ  به  گلستانى  مسئول  اين 
فرهنگى اشاره كرد و گفت:بازسازى تفرجگاه پارك ملى گلستان، آماده 
سازى زيرساخت هاى گردشگرى بندرگز(باغو)، آماده سازى مجموعه 
گردشگرى زيتون تپه از جمله پروژه هايى هستند كه كلنگ آنها به زمين 

خواهد خورد.
وى آماده سازى مجموعه گردشگرى نگين شهر، احداث پل سوم 
از  توسكستان  آالچيق  و سكو  سازى  محوطه  دوم  فاز  اجراى  زيارت، 
ديگر پروژه هاى گردشگرى كه در دهه فجر كلنگ زنى مى شود، اعالم 

كرد.
معاون ميراث فرهنگى، صنايع دستى گلستان در خاتمه تصريح كرد: 
اميدواريم با بهره بردارى مناسب از جاذبه هاى طبيعى و تاريخى اين 
استان و ظرفيت هاى گردشگرى وميراث فرهنگى موجود درنگارستان 

ايران، شاهد رونق بيش از پيش  اقتصاددر اين منطقه باشيم.

خبر


