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   تورونتو–خانگلدی اونق . د

 
 اجمالی بر موسیقی دوتار ترکمنی و معرفى یک اثر در باب موسیقی دوتار

  
  پبش گفتار

  آن گروه از طوايفی که جزو پتانسیال حکومت مرکزی(از آنجائیکه بخش عمده ای از ترکمنان 

ترکمنان حّکام ايران از قبیل غزنويان، سلجوقیان، خوارزمشاھیان، آتابکان اقصاء نقاط  . بودندترکمنان ايران

در ادواری از تاريخ که در آسیای مرکزی ) دنیا و حکومتھای قره قويونلوی و آق قويونلوی تا اواخر قاجاريان 

ن شکل از معیشت تأثیر سکونت داشته اند، در يک شرايط کوچ رو يعنی چھارواداری بسر برده اند، اي

  . خودرا روی ھنر موسیقی آنھا نیز برجای گذاشته است

ھنر موسیقی در میان اين خلق در نتیجه پروسه تکامل خود متناسب با اينگونه از شرايط 

اينچنین شکل از روند معیشت اجتماعی را ساز نی ھفت بند که مختص شرايط . معیشت کامل میگردد

بست چھارتارم آالچئق با آن نوای ضعیف تارھای آن گواه بر دارافتن دوتار در زندگی چوپانی، اختصاص ي

در آن گروه از ترکمنھائیکه در يک مکان سکونت داشتند و از تمّدن شھری برخوردار . اين عقیده میباشد

، نی و ")زورنی"زرنای( بودند، اشکال مختلف آالت موسیقی از قبیل رباب، دف، چنگ، قره نی، سورنا 

 اوزانی روند رشد – و در بستر موسیقی مقامی مورد استفاده قرار میگرفته است) ناّنگارا يا الّنگرا(غارا نا

خودرا در دیگر نقاط جغرافیائی امپراتوری دول ترکمن و تلفیق با فرھنگھای غیر ترک اشکال نوینی را می 

ر دوره حکمرانی سلطان اوزين چنانچه د. یابد که ما امروز شاھد آن در فرھنگھای غیر ترکمنی ھستیم

حسن آق قويونلوی در برخوردھا و جنگھائیکه با لشکريان حريفان اتفاق می افتاد، در بین دسته ھای 

دريکی از اين جنگھا، سلطان اوزين حسن پادشاه مقتدر ايران لشکريان . سربازان گروھی نقره زن بودند

 اگر در بین آنھا صدای نقره ھرکدام روبه ضعیف .فوج تقسیم میکرده است-خودرا بین فرزندان خود فوج

چنانکه در جنگ با يکی از . شدن میرفت، به مفھوم عقب نشینی لشکريان فوج مزبور را میرساند

دشمنان خود، صدای نقره فرزند برومند سلطان اوزين حسن بنام يعقوب چنان شديد می آمده که خبر از 

  }.....والتر ھینتس، { .پیروزی قريب الوقوع آن را میرسانده است

بسته به شرايط محیط زندگی مردم گونه ای از آداب و رسوم موسیقی که مختص معرکه ھای 

در چنین شرايطی رقصھای مّلی ای چون رقص . وسیعتری می باشد، در بین ترکمنھا مرسوم بوده است

آداب ھنری حّتی با اينگونه از . خنجر، کوشت دپدی، اوچ دپدی و شامان بجای آورده میشده است

اين روش بعدھا در شکلھای . بیماران روحی و روانی مورد معالجه قرار گرفته و روان درمانی میشده اند
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با فرھنگ اسالمی عجین گشته و حتِّی در مواردی شکل اسالمی بخود گرفته ) ذکر( رقص خنجر و ذيکیر

  .است

ل میدھد، در عین حال طبیعت ھمچنانکه موسیقی تبیین کننده روح و روان اين خلق را تشکی

در چنین حالتی در . را که سرزمین آباء و اجدادی خود میباشد، به تصوير میکشاند" يورد ترکمن" يعنی 

ذھن ما آن گستردگی صحراھای وسیع ترکمن را در آواز نی و يا اينکه منظره باصفای داخل آالچئقھای 

 کثیری را در يک ھوای آزاد صحرا در خود جای جائیکه جمع. ترکمن را در نوای دوتار احساس میکنیم

میدھد، طبق عادت آواز نی عبارت میشود از دوتا بخشی مقابل ھم که جھت جلب ھواس جمعی از 

اّما اگر در مورد ويژگی دوتار خواسته باشیم چیزی . حّضار صدای آواز نی را تا حّداالمکان باال میرسانند

ی بخصوصی را که در شکل باطنی و خودمانی در خود جمع کرده بیان شود، در آن صورت، دوتار آن غنا

است، بیانگر سطح زندگی آالچئق ترکمنی را با تمام ويژگیھای خانوادگی خود مانند اعتقاد به حفظ آنھا 

در مقابل قھر طبیعت مثل برف و طوفان که بطور ھمآھنگ از ديگر آالت موسیقی متفاوت میگردد، وجود 

  .دارد

: " او چنین میگويد. بلیايف نیز در بیان ويژگیھای دوتار در آثار خود بدان اشاره میکند. م. پروفسور و

تمامی عالئم فرھنگی زيست اين مردم که در پی دامھای خود بطور پراکنده معیشت میکنند، در 

تیره ای بطور -در بین مردمیکه در يک چنین شرايط طايفه." موسیقی مردمی آن تجّسم شده است

به عبارت . ه زندگی میکنند، مسّلمًا سبکھای ھنری بخشیگری نیز بطور متفاوت رشد کرده استپراکند

ديگر بدلیل عدم وجود وسائل ارتباط جمعی و قّلت رفت و آمدھا در بین طايفه ھا و تیره ھای ترکمن که 

 در مسیر تکامل در مسافتھای دور از ھمديگر مسکن داشته اند، در بین ھر کدام از آنھا روش دوتار نوازی

. پويای ھنر موسیقی بطور مستقّل از ھمديگر ويژگیھا و اصولھای مخصوص به خود را کسب کرده است

ھمانطوريکه ھر کدام از طايفه ھا برای خودشان لھجه ھای ويژه ای دارند، در دوتارنوازی و اجرای آواز 

سبکھای " به اين پديده . ندھم در ھر يک از آنھا اصول و روشھای ويژه خودشان را دارا می باش

  .گفته اند" بخشیگری

 سال قبل که مھمترين وسائل ترابری اسب و شتر يا حداقّل ١٠٠-٩٠در اعصار گذشته مثًال تا قبل از 

االغ بوده است، ھنگامیکه بخشی يا نوازنده ای غريب از راھھای دور بطور اتّفاقی بھم میرسیدند، آنھا از 

نام خلیفه يا بخشی "يا اينکه  "ا نماينده کدام سبک موسیقی ھستید؟شم: "ھمديگر با اين سؤال 

سر و باز کردن جھت آشنايی  ... ."او در خدمت کدام سبک موسیقی است؟"، "استاد تان چیست؟

   . این سؤاالت را از ھمدیگر میکرده اندصحبت 

روزی در یکی از مجالس فارابی " ... در رابطه با دوتار روایت دیگر نیز از فارابی نقل میشود که 

مقامی از مقامات   نوعی از آلت موسیقی که آنرا از روی دوتار ابداع کرده بود حضور می یابد و با آن  با بغداد خلیفه

فارابی دوتار را به دو نوع . مدعوینی که در مجلس حضور داشتند بخواب فرو میروند  ترکمنی را می نوازد که ھمه
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ار خراسان نام دارد که ھمان دوتارھای کنونی ترکمنی است و دیگری دوتار بغداد تقسیم بندی میکند که یکی دوت

  ... .می باشد که آنرا بدست خود در بغداد ابداع کرده است

  
  
  

   )" :نوای خلقم آوای دوتار،  ( رئنگ آوازی، خلقئمئنگ سازی ادوت" معرفی اثر 
آھنگسازان " احمداف و بخش دیگر آن با عنوان . از ع" م  اآوای دوتار، نوای خلق" از دو بخش این اثر 

در " ترکمنستان نشریاتی" از جانب انتشارات . م/١٩٨٣در سال ساپاراف . به نویسندگی آ" موسیقی مقامی

که جھت طی دوره ساپاراف می باشد . و آاحمداف . ع مجموعه پژوھشھای وبچاپ رسیده عشق آباد 

 ٢۵ که در اّیام خود ١٣٨١٣ تیراژ طی سفارش شماره ۵٠٠٠این کتاب در . ودند، آنرا ارائه نموده بکاندیداتوری علوم 
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این کتاب در نوع خود از جمله فّعاّلیتھائی بوده است که در آن سالھا در جھت . کؤپیک ارزش داشت منتشر گردید

ران، و اطالعات علمی بسیار خوبی برای پژوھشگارزش . رشد موسیقی علمی ترکمنی به بازار عرضه گردید

جھت شناساندن قدمت موسیقی مّلی ترکمنی از خود بجای گذاشته بود که ھنوز ھم برای ترکمنان ایران 

  .  ناشناخته بوده و صرف تحقیق و پژوھش در مورد آنرا طلب میکند

  

  
   
  

  : د و در حول و حوش موضوعات زیر تداوم می یابدوشمیبخش اّول این اثر با مقدمه ناشر شروع 
 سیقی از کجاست؟ سرچشمه مو .١
 دوتار چیست؟ .٢
 در مورد کوک دوتار .٣
 از زبان نوازندگان  .٤
 .آواھائی که از پرده ھای دوتار تولید میشود .٥
 در مورد کوک دوتار .٦
 در مورد باغشی، سازانده و دوتارچی .٧
 سیری دردنیای مقامات موسیقی .٨
 سبکھای مختلف ھنر باغشیگری .٩

 آداب و سلوک مرسوم در موسیقی کالسیک ترکمنی .١٠
 برد پرده ھای دوتار در خّالقّیتھای آھنگسازان متخّصص ترکمن در حال حاضرکار .١١
 عالئم امپروویزبشن و تدوین برنامه در آثار کالسیک موسیقی خلق ترکمنی .١٢
 محتوای موضوعی موسیقی ترکمنی  .١٣
 روایاتھای گوناگون در مورد موسیقی .١٤
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   مشکل است؟موسیقیآیا درک  .١٥
  

   " . نگسازان مقامیآھ" موضوع بخش دّوم آن اختصاص یافته است به 
در شناخت فرھنگ  این کتاب در حول و حوش این موضوعات اطالعات ذیقیمتی به پژوھشگر میدھد که 

     .مّلی خود میتواند رھگشای تحقیقات او گردد

رد ی اینجانب مورد تِوّجه و بخش اّول آن ترجمه و بعضًا موپژوھشدر طول فّعالّیتھای  ١٩٩٠این اثر از سال 

ھمچنین در روند . الّبته تا این مّدت امکانات چاپ آن بدلیل دوری از میھن برایم مقدور نشد. تلخیص قرار گرفت

  . ...  تحقیات علمی در ادوار نامزدی علوم و دکتری مورد مأخذ قرار گرفت

  

  :مــقــدمـــه

 باستانشناسان بدنبال تحقیقات ، آنتروپولوژيستھا و)زمین شناسان(در حال حاضر اتنوگرافھا، ژئولوژيستھا 

گذشته مّلت ترکمن موفقّیتھائی کسب کرده و در پی يافتن آثارھای بجا مانده کھن اين خلق بطور پیگیر تالش 

  .ھای قابل ستايشی به انجام میرسانند

مربوط به نام گذاری شده  و )" تّپه ھای پازيريق( پازئرئق دپه لری" برای مثال، يکی از پنچ تّپه ائیکه بنام 

  . میباشد، میتوان یادآوری کردقرون سّوم و چھارم قبل از میالد

رابطه و تلقیق نقش و نگارھا و تصويرھای آدمھا در قالی کشف شده در کاوشھای باستانشناسی تّپه 

ھای پازئرئق با زندگی، آداب و رسوم، ھمچنین با نقش و نگارھای کنونی مردم ترکمن کامًال  شباھت و 
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عالئمی که در قالیھای يافته شده در . اين کشف دارای اھمّیت اشتیاق برانگیزی است. داشته استھمخوانی 

   .تّپه ھای پازئرئق وجود دارد به تاريخ ترکمنھا جالء و درخشندگی خاّصی بخشیده است

 و در حال حاضر در جھت پژوھش و تفّحص در مورد تاريخ فرھنگ و تمّدن ترکمن از جانب پژوھشگران تاريخ

البّته يافته ھای مربوط به تاريخ فرھنگ و . محققین صنايع ھنری با اشتیاق و افتخار تحقیق و بررسی میشود

تمّدن اين خلق محدود به اين مثالھا نیست، چون در اين راستا فّعالّیتھای چشمگیری در عرصه ھای مختلف علوم 

 نمود که تحقیق در مورد موسیقی ترکمنی نیازھای اّما متأّسفانه بايد بی پیرايه اذعان. پژوھشی صورت میگیرد

از " ترکمن" براساس داده ھای تاريخی پروسه الحاق کلمه . روحی مردم را آنچنانکه جوابگوی باشد، ارضاء نمیکند

اّما آموزش و درک علمی از موسیقی ترکمنی بطوريکه برای ما . قرون ھشتم تا دھم میالدی بوجود آمده است

با وجود اين اطالعات و آگاھیھائیکه مربوط به آن قرن باشد، ھنوز . ز از قرن نوزدھم دور نمیشودآشکار است، ھنو

  .بطور کامل مشّخص و کشف نشده است

نوازندگان و پیشکسوتان موسیقی ترکمنی که مربوط به قرن نوزدھم باشد، مانند استاد قول گلدی، 

اّما . ه با وجود اينکه در بین مردم نامشان معروف است، چودوربخشی ک)اهللا بردی( آمانگلدی گؤنی، کل بخشی 

  .در باره زندگی و آثار آنھا پژوھش و تحقیقات الزم که نیاز جامعه را برآورد کند، نشده است

يکی از محققینی که در قرن گذشته برای اّولین بار در مورد فرھنگ موسیقی ترکمنی بطور علمی تفحص 

اوسپنسکی میباشد که در مورد موسیقی ترکمنی تحقیقات و آثارھای . آ. وکرده موسیقدان و پژوھشگر روسی 

در پی تحقیقات خود کتابی در باره موسیقی . م/١٩٢۶- ١٩٢۵او در سالھای . علمی ژرفی به انجام رسانیده است

ک من  اکسپانتسیا، اتنوگرافی- موسیقی" به عبارت ديگر )" موسیقی ترکمنی(ترکمنسکايا موزيکا " ترکمنی بنام 

اين پژوھش شروع . را که به بخشی ھا و نوازندگان آن دوره ھديه گرديده بود، تحرير نموده است" در ترکمنستان

اّما اين شروع مشتاقانه تاکنون به اندازه نیازش پر بار نگرديده، بلکه در . اّولین قدم در مورد اين ھنر بوده است

  .حکم يک اثر مأخذی و مرجع علمی بجا مانده است

اوسپنسکی که عنوان قھرمان خلق در جمھوری ترکمنستان شوروی سابق را بر خود احراز نموده . آ. و

است، بعنوان يک آھنگساز، با استعداد ژرف، دانشمندی توانا، تحقیقاتی که او در عرصه موسیقی ترکمنی به 

  .   انجام رسانیده، خدمتی بس بزرگ بوده است

از ( ترکمنی را در آن برھه از تاريخ بطور کّلی فقط در مّدت ھفت ماه   بايد اذعان کرد که او موسیقی 

.) م/١٩٢۶، ھمچنین از اواخر فورال تا اواسط ژوئن سال ١٩٢۵اواخر ماه اگوست ماھھای سپتامبر، اکتبر سال 

الّبته اين مھلت برای يک محقق متخصص به موسیقی مھلت کمی محسوب . تحقیق و تفحص کرده است

کن چیزی که ھست نه در ماھھا، بلکه ھنری که در طول قرنھا بايد تحقیق و تفّحص بشود، متأّسفانه ولی. نمیشود

برای فراگیری چنین ھنر پر شکوھالزم است که نوازنده . پايه و مقام آن بزرگ است. آوازش از دور شنیده میشود

  .در اين صنايع ھنری عجین کردد

وموسیقی و آھنگسازانمان اطّلاعات ذيقیمتی که در البالی اگر در آينده از جانب متخصصین مّلی ھنر 

صفحات تاريخ اعصار نھفته است، درآورده شود، درآن صورت در پربار کردن ھیجانات استاتیکی موسیقی ترکمن 

   . بالخص بھترين نمونه کارھای علمی را فراھم آورديم
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 ***  

  

 :خبش دو م •
 دوتــار چـیــست؟ •

وسیله موسیقی مردم ترکمن، ھمچنین اين ساز در چه وقت و بر پايه چه در مورد دوتار پیشروترين 

. معیارھائی بنیانگذاری شده است میتوان گفت که ھنوز از نظر علمی و تاريخی اطّلاعات دقیقی در دست نیست

ه روايت اگر از پیشکسوتان موسیقی در باره اختراع دوتار سخنی بمیان آيد، آنھا انگیزه اختراع دوتار را مربوط ب

را به میان ) بابا عّمار(بنام بابا غاّمار) ع(اسب خلیفه چھارم عالم اسالم حضرت علی " دول-دول" استربان 

 .میکشند

فیلسوف يونان ) افالطون(اينگونه از روايات از طرف شکور بخشی معروف و ھمچنین در رابطه با پالتون

در میان مردم نمونه . آورده شده است" موسیقی ترکمن" بتام بیلیايف در کتابی. آ. قديم که در نوع ديگر از جانب و

با " دوتار چگونه بوجود آمده است؟" آّما در تمامی آنھا به اين سؤال که . ھای گوناگون از اينگونه روايات وجوددارد

. پذيراستحقیقتی انکار نا." اين ساز از جانب خود خلق و با ابتکارات خود آنھا بوجود آمده است: "اين جواب که

آالت ساده دوتار که در آداب و رسوم خلقھای آسیای میانه وسیعًا مرسوم شده و بطور استوار جا افتاده است، 

چراکه اّطالعات . وابسته بودن آن در فاکت به يقین میتوان باور کرد که قدمت آن به دورانھای بسیار قديم میرسد

جود آمدن دوتار يکی از رواياتیکه از جانب شاعر برجسته ترکمن ، در باره بو)چنانچه ناکافی به نظر میرسد(علمی 

آن واقعه ای بود که در . بنام غايب نظر غائبی که در اواخر قرن ھیجدھم میالدی می زيسته اند، بیان شده است

ه به غايب نظر غائبی برای نجات جان چند تن از شاعران و نوازندگانی را ک. حضور امیر بخارا اتّفاق افتاده است

  :غضب امیر بخارا گرفتار شده بودند، در حضور آن امیر ابیات معروف ترکمنی را که

  ساز بیلن صحبتی يامان ديمانگیز،

  . حـّوا دنیا گلـنده باردئر-آدم

  :ترجمه آن

  چنان نشماريد گناه،

  ســاز و آواز را،

  .بوده اند در خلق آدم و حّوا

ان يونان قديم مثل افالطون، فیثاغورث که در سالھای سروده است که ريشه آن را میتوان به فیلسوف

  . قبل از میالد میزيسته اند دانست۴۴٧-۴٢٧

ھمانطوريکه قبًال ذکر کرديم غلم اتیمولوژی در مورد کلمه تازيخی دوتار ھنوز به تحقیق نمیتواند نظر 

صورت معنی کلمه دوار و در باره اگر اين مسئله را به اتیمولوژی خلق واگذار کنیم، در آن . قاطعی را بیان دارد

  .چگونگی پیدايش آن اساسًا به دو نوع از ديگاه بسیار بھم نزديگ برخورد میکنیم

   کلمه طامدئرا چگونه بوجود آمده است؟*
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برای . شکل معّرب شده آن به معنی آتش میباشد" طموغ"چنانکه میدانیم کلمه قديمی ترکمنی ). الف

در اينجا آتش جھنم را میرساند " طاموغ"يعنی " اودی يالی) طاموغئنگ( طامینگ: " مثال در بین ترکمنھا میگويند

مثًال ترکمنھا احشام خود را با عالئم خاص . که ريشه خیلی از کلمات وارد شده به فارسی و عربی میباشد

نیزمورد استفاده " طاغما"اين کلمه باگذشت زمان و تغییرات فونتیکی بشکل . متمائز میکنند" طمغا"يا " طاموغا"

  . میباشد" طاموغدئر"مخفف کلمه " تنور"به معنی " طامدئر"ھمچنین شکل پیدايش کلمه . قرار میگیرد

: اّما اگر در مورد دوتار خواسته باشیم، مسئله را بشکافیم، در اين باره دو نوع حدس و گمان وجود دارد

ار را درست میکنند درب آنرا ابتدا در سايه کامًال خشک يعنی اوستائیکه دوت. مثًال طامدئرا در طامدئر پخته میشود

يعنی چیزی که با " طامدئرا" به اين ترتیب میتواند نام دوتار را . و سپس آنرا در گرمای تنور تا حّد معّینی می پزند

  .را میرساند" طاموغدئرالشدئرئالن آبزال" که به ترکمنی " طامبدئر"ساخت و پرداخت از تنور 

  :بازھم مثالی ديگر. ئیکه از خصوصّیات يا نحوه درآمد صدا را میرساند کلمه ا).ب

اين نام برخالف . نام دارد" دومبرا" ساز مّلی قّزاقھا و قرقیزھا که با دوتار ترکمنی ھم خانواده می باشد 

وع صدای آن نامگذاری دوتار نه اينکه به منظور فھماندن نوع ساختمان آن، بلکه به منظور تجّسم و تّسمع کردن ن

که آواز "  تئّمئر -  تئّمئر، تاّمئر- تاّمئر" نتیجتًا در اصل . شکل گرفته است) دومبور -  دومبور، دومبور- دومبور( به گونه 

از يک قالب درآورده شده و " دومبرا" ھم با " تامبدئرا" در چنین حالتی کلمه . صدای دوتار را به تصوير درمی آورد

    . را مقرونبه حقیقت می پندارندحدس اخیر. شکل گرفته باشد

  

 :خبش سوم* 
 :در بــا ره سـاخـتـمان دوتــار* 

   

اّما نوع کیفّیت صدای دوتار به نوازنده آن بستگی نداشته، بلکه در يک درجه . ساختمان دوتار ساده است

  .لب میکندساختمان دوتار مھارت و فنون کاملی را ط. مشّخص بستگی به استادی دارد که آن را می سازد

صنايع دوتارسازی بیشتر در نزد ترکمنھايی که در نواحی استان آخال که شامل شھرھای گؤکدپه و قزل 

اين نواحی استادان دوتارساز مشھوری را در خود . استان بالکان زندگی می کنند، مرسوم است) قزل رباط(آروات

 گؤنی، بنام اوستا قول گلدی، ھمدوره کل در بین آنھا ھمدوره نوازنده مشھور آمانگلدی. پرورش داده است

ھمه آنھا . بخشی معروف بنام محّمدمراد اوستا، ھّمت اوستا که در روستايی بنام آق قونگور میزيسته است

در . دوتارسازان ماھر و معروفی بودند که ھنوز در بین خلق و در روايات مختلف به نامھای آنھا برحورد میکنیم

 دا –قئزئل آرواتلئ ساری اوّسا :" اوستاھای قديمی يادآوری میشود، اين نقل قول کهبعضی مواقع وقتیکه نام 

 ." ساری استای ساکن قزل آروات ھم دوتار زيادی می ساخته است" يعنی ." دوتاری کؤپ ياساياردئ

 چون اّما. زيبائی دوتارھائیکه بوسیله او ساخته میشده، از سائر تولیدات دوتار متمايزتر و مرغوبتر بود

خودش نوازنده نبود بخاطر آن صدای آنچنانی نداشت بھمین جھت میتوان گفت که ساختن دوتار نه تنھا استادی 

بیحّد و حصری را طلب میکند، بلکه شخص سازنده آن نیز الزم استکه در مورد زير و بم ھای موسیقی نیز تّبحر 

دلپسند برای نوازندگان را ھمیشه اوستاھای نوازنده به اين ترتیب دوتارھای ملفوظ و . الزم را بايد داشته باشد
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را از اوستا " بورنی آشاق"مقام : " اين گفته نوازنده نام آور ترکمنستان مّلی تءچمئراداف که . میتوانستند بسازند

اين امر بطور آشکار میرساند که اوستاھای دوتارساز استاد نوازندگانی چون آمانگلدی ." محّمدمراد فرا گرفتم

از " سؤويتلی"او در روستای ( از جمله دوتارسازان دوره ھای بعد آّنا صّحت فرزند ھّمت اوستا . ؤنی بوده اندگ

" کرم"يعنی "  قورچئق( "ھمچنین پورلی اوستا معروف به پورلی قورچئق .) توابع بخش گؤکدپه سکونت داشت

ت توت بدستش می افتاد ھمچون کرم لقب قورچئق به اين اوستا بدان جھت داده شده است که وقتی چوب درخ

ھمچنین گلدی اوغورلیف، در حال حاضر بايرام خوجه .) درخت توت در فرصتی کوتاه آنرا به دوتار تبديل میکده است

  .نفس اف که ساکن شھرستان عشق آباد است و ديگران را میتوان نام برد

) چوب توت دسته آن از چوب زردآلو بخش کدو شکل آن از (دوتار اساسًا از چوب درختان توت و زردآلو 

آن قسمتھا بزبان ساده، بخش کدوشکل، دسته و درب بخش . آن عبارت از سه قسمت میباشد. ساخته میشود

وظیفه بخش کدوشکل عبارت است از به طنین انداختن و تقوّيت صداھائیکه از ارتعاش . کدوشکل آن می باشد

اّما بستگی به چوب و خواست . ص خود ساخته میشودبخش کدوشکل بصورت مخصو. تارھا تولید میشود

کیفّیت طنین صدای دوتار در زير و بم بودن آن . اوستايی که آنرا می سازد میتواندبزرگ، متوّسط و کوچک باشد

اگر خواست نوازنده، جھت تولید صدای گنگ و بمِ  طنین دار . بستگی به ساختمان بخش کدوئی شکل آن دارد

جھت تولید صدای زير، .  اوستا ديواره ھای بخش کدوئی شکل دوتار را نازکتر درست میکندباشد، در اين صورت

جھت تولید صدای ملفوظ با تناژ قوی که از درون بخش . کشش دار، ديواره ھای آنرا کمی ضخیم تر میسازند

چه ھای کوچکی تعداد شانزده تا از سوراخ. کدوئی شکل دوتار بر می خیزد، بستگی به ساختمان درب آن دارد

روی دسته دوتار پرده ھا، تار و کلید . که بر روی درب آن تعبیه شده است، جھت تنظیم صدای دوتار می باشد

وظیفه تار ھائیکه بر اثر حرکات و ضربات گوناگون دست به ارتعاش در می آيد عبارت . کنترول تار قرار گرفته است

استفاده از پرده ھای دوتار يعنی گرفتن طول سیم دوتار بر روی است از تولید صدای خواسته شده که نوازنده با 

به عبارت ساده تر آھنگ بنوازد . پرده ھا صدای موّلده را تیمار داده در جريانھای صوتی مختلف میتواند جاری سازد

  . و بسازد

ای خودرا به بعدھا اين زه ج. درست میکرده اند) روده حیوانی(در زمانھای قديم تارھای دوتار را از زه 

دو خط طرفین دسته دوتار که از قديم باقی مانده است، به منظور بستن گره ھای زه بوده ( ابريشم داده است 

تارھائیکه روی دوتار قرار . در حال حاضر از اوايل قرن بیستم تارھای سیمی مورد استفاده قرار میگیرد.). است

 بصورت گیره معموًال از شاخ حیوانی آنرا درست میکنند و به آن دارند از ناحّیه بیرونی ته بخش کدوئی شکل آن که

سر ديگر اين تارھا به دسته آن که کلید کنترول تارھا در . گفته میشود، محکم گره میخورد" بوينوز"بزبان ترکمنی 

 و تنظیم گام نقش قوالقھا به کوک انداختن. گفته میشود، می پیچانند" قوالق"آن قرار دارند و بزبان ترکمنی به آن 

در ھنگام کوک دوتار جھت ھمآمنگی ھرچه بھتر آن، کلیدھای کنترول را کمی باالتر از دسته . صوتی آن میباشد

بھمین جھت اوستائیکه در روی دوتار دو تا برجستگی مخصوصی را در نظر میگیرند، يکی از آنھا در . قرار میدھند

و ديگری را روی درب بخش کدوئی شکل قرار میدھند " طان اشکشی" نزديک کلیدھای کنترول که به آن بوينوز يا 

برای اينکه تارھا محکم و کلیدھای . می باشد، نامیده میشود" خرک"که در فارسی معادل با " اشک"که به آن 

  .شیطان پرده گفته میشود" پرده ای را قرار میدھند که به آن " شیطان اشک" کنترول شل نگردد باالی 
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*** 

  

 

 : رمبخش چھا •

  :از زبان نــوازنــدگــان •

چه المنتھا يا عواملی الزم بود که ھنر موسیقی دوتار جھت رشد خودرا بپیمايد؟ درباره آنھا چه میتوان 

  گفت؟

ھمانطوريکه برای ھمه آشکار است، دوتار را استعداد ذھنی، دوتا دست، مھمتراز ھمه انگشتان 

در ھنگام نواختن آھنگ . به عبارت ديگر در دوتار آھنگ نواخته میشود. دستھای دوتارنواز آنرا به ترّنم وا میدارد

روی پرده ھای الزم افتاده و در زمینه آھنگی که نواخته ) در چپ دستھا برعکس( انگشتان دست چپ دوتارنواز 

گشتان در طول تداوم آھنگ، ان. میگويند" باسئم" میشود باعث بوجود آمدن اوج ضرافتھای ھنری میگردد که به آن 

چنین حرکتھائی را که به . دست راست دوتارنواز روی درب دوتار با بصدا در آوردن تارھا مداوم باال و پائین می رود

 . میگويند" مضراب"معادل با تقريبًا " قاقو" در ھنر موسیقی دوتار . منظور تّرنم تارھا انجام میگیرد

اّما در نتیجه تجارب سالھای متماّدی و . بعمل می آيدقاقو در رابطه با مھارتھای نوازنده بصورتھای مختلف 

" ، "شلپه" عمومی نیز بوجود آمده که اين قاقوھا مانند به تحقیق، بطور مرسوم برای ھمه از نوازندگان قاقوھای

ھر کدام از شکلھای قاقو در روند رشد و غنا بخشیدن . بطور مستقل از ھمديگر متمايز میگردد" چکیم"، "پیتیک

  .وسیقی دوتار نقش بزرگی را بازی کرده استھنر م

در ھنر موسیقی در حکم . بعضی از کلمات ساده که در زبان محاوره ای خلق مورد استفاده قرار میگیرد

يعنی ضربه يا ھمان " قاقو" يعنی تار " کريش"اين کلمات نظیر . يک اصطالح مخصوص بکار گرفته شده است

 در ھنگام نوازندگی از طرف ھمه دوتارنوازان بعنوان يک عمل و فّن مضراب از جمله اصطالحاتی ھستند که

به اين دلیل ھر کدام از اين . مشّخص به مفھوم حرکتھای مختلفی ھستند که از ھمديگر متمائز تفھیم میگردد

ان را کلمات نه تنھا فّن مشّخصی را به شاگرد تفھیم میکند، بلکه اين را میرساند که آن فنون کدام يک از انگشت

( شاگرد در ذھن خود اين امکان را می يابد که آن حرکت يا فّن کدام ريتم را میخواھد بیان دارد.. در قاقو بکار بگیرد

  :را مثال میزنیم" غئرو"برای نمونه کلمه .). بدون اينکه ھنوز صربه ای به تارھا نخورده است

ستی را که ضربه را می نوازد، از باال به پائین برای اينکه اين قاقو را به انجام برساند با انگشت سبابه د

) انگشت دّومی" (سّیم"بالفاصله اّول انگشت سبابه بدنبالش با انگشت سؤيؤم . تارھا را به صدا در می آورد

اين حرکت خیلی ظريف اّما سريع در تارھا صدائی شبیه به کلمه . ھمراه با سايش درب دوتار به باال خیز بر میدارد

را که در میان نوازندگان مداوم مورد استعمال قرار میگیرد )" سکوت(سأگیتمه "حاالکلمه . ايجاد میکند" پئرئل" 

  :مثال می آوريم

برای ايجاد اين قاقو نوازنده برخالف عادت، انگشتان دستی را که روی پرده ھا کار میکند، از پرده ای به 

انگشتان سبابه . یتمک الزم است يکی پس از ديگری میگیردپرده ديگر نمیرود، بلکه پرده ای را که به کمنظور سأگ

و دستی را که در حالت قاقو قرار دارديکی پس از ديگری پشت سرھم بدون مکث مداوم باال و پائین حرکت 
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ايجاد میشود اين آھنگھا " خالئل- خالئل" که در نتیجه آھنگھايی بصورت ) مثل غئرو با سادگی خاّص( میدھد 

اينگونه ) حرفه ايی(برای نوازنده پروفسیونال . اسب را در ذھن شنونده به تصوير در می آورد) ائلغاردو يا (يورتمه 

" بھمین دلیل برای بعمل آوردن عنوان . از قاقوھا بطور مشّخص معلوم است که در چه اصولی نواخته میشود

، بلکه ! انگشت در فالن قاقو اجرا کناستاد به شاگرد خود نمی گويد فالن پرده را با فالن" سأگیتمک" يا " غئرو

برای آموزندگان مستعد . به اين شکل آموزش دوتار اجراء میگردد" اولی را غئرو ھشتمی را سأگیت : " تنھا میگويد

 .اين شکل از آموزش ثمربخش می نمايد

 دوتار شلپه در مقوله نوازندگی. ھم بطور مستمر عنوان میگردد" شلپه"در ھنر موسیقی دوتار اصطالح 

برای اجرای شلپه انگشت مشّخص نه، بلکه تمامی پنجه دست . يکی از عمومی ترين قاقوھا يعنی مضرابھاست

يعنی از باال به پائین . بعدًا انگشت سبابه با انگشت دّوم پی در پی تارھا را بصدا در می آورد. در قاقو شرکت دارند

در نتیجه صدايی ھمانند برخورد مھره ھای زينت آالت . ار میگردداين حرکت بنا به ضرورت چند بار تکر. خیز برمیدارد

شلپه در قسمتھای مختلف اثر، در میزانھای متفاوت از . عّباسی دختران و عروسان ترکمن از آن بر میخیزد

ھمینطور در يک اثر موسیقی، گذشته از اينکه زيبائی خاّصی به مضرابھای دوتار می . ھمديگر به اجراء درمی آيد

اگر در . باشد خشد، از نظر میزانھائیکه در ھر آھنگ وجود دارد، متناوبًا میتواند در میزانھای مختلف متغّیرب

میزانھائی غیر از شلپه مچ دست به راحتی می تواندحرکت کند، اّما در میزانھای شلپه بر عکس عضالت مچ 

وازھای خاص از ديگر قاقوھا متناوب اين وضعّیت شلپه در قاقوھا با انعکاس آ. دست کمی کشش پیدا میگند

مخصوصًا . در ھنگام اجرای آھنگ توّسط نوازنده میتواند حرکت و ضربه ھای مختلف را مشاھده نمود. میگردد

اين دستھا تنھا روی درب دوتار نه، بلکه در فرصتھای خاص در گردشھای مختلف . دستی را که قاقو را ايجاد میکند

کوتھای مشخّص و مخصوص محسوسی در قاقوھا، باز به ھمان قائده استاندارد قاقو بطور معّلق در ھوا بعداز س

 - چکیم. " می نامند" چکیم" دتارنوازان اينگونه از برگردانھای دست را که در میان آھنگ صورت میگیرد . باز میگردد

 بسته به احساس خود تا چه آواز نتی را که از يک پرده معّینی تولید میشود، اين امکان را به نوازنده میدھد که

. در بعضی موارد ما شاھد مصّوتھائی میشويم که بدون ھیچگونه قاقو صورت میگیرد. حدودی آنرا بطول بکشاند

در بخشی از آھنگ مّدت زمان " گؤراوغلئنئنگ آط اوينادئشئ" و " يوسف آوغان"بطور مثال در آھنگھائی ھمچون 

 انگشت شست دستی که در باسئم روی پرده قرار دارد، در پرده ھای اّما. کوتاھی دست از قاقو وا می ايستد

 .اطالق میشود)" نغمه(ناغما"به اين . معینی ضربات ملفوظی بر تارھا وارد میکند

در اينگونه از مھارتھا لفظ عمومی آھنگی را که در دستگاه نغمه نواخته میشود، مخصوصًا ظرافت و غنای 

 خوانی بلبل را در باغ گل به تصوير در می آورد و تأثیر عمیقی بر ذھن شنونده خاّصی بدان میبخشد که به نغمه

در يک حالت ديگر نوازنده بعداز قاقوھای مشّخص آرنج دست مضرابدار خودرا بر ته کدوئی شکل . باقی میگذارد

اين . ار می لرزانددوتار محّکم کرده با کف دست که در حالت پنجه ھای باز قرار دارد، در روی درب دوتار ضمن فش

" حرکت آواز نتی را که از روی پرده خاصی در می آيد،  بطور خیلی ظريف در حالت لرزان قرار میدھد، که به آن 

از اين متد يعنی يانگالندئرما بسته به مھارت نوازنده در تمامی آھنگھا و مقامات . میگويند)" طـنـین(يانگالندئرماق 

" قاقوھای ديگری که بطور گاھگذاری استفاده میشود، از آنھا بعنوان . شودترکمنی بطور وسیعی استفاده می

برای اجرای اين اصول نوازنده دستی را که مشغول قاقو میباشد، بدون انگشت دّومی از . نام میبرند" چیرتیم
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. دا در می آوردگلوی دوتار گرفته با انگشت دّومی که خالی میباشد، از پائین به باال تارھا را با روش مخصوصی بص

 تک نتھای آھنگ بشکل خیلی واضح به طنین –اين صوات ھنگامیکه در اصول چیرتیم آھنگی نواخته بشود تک 

در قطعه مسابقه قھرمانان بصورت زيبائی به " شکور باغشی"اجرای آھنگ در اين اصول را در فیلم . می افتد

  . تشوير در می آيد

باغشی با .  و آھنگ که توّسط باغشی به اوج شکوفائی خود می رسدبغیر از اینھا نیز در ھنگامیکه آواز

محّلی که دسته دوتار به بخش کدوئی شکل آن (دستی که مشغول مضراب است تّقه ای به درب گلوی دوتار 

 ای .پیتیک به کیفّیت صدای دوتار ھیچگونه تأثیری ندارد. نامیده اند" پیتیک"این مھارت را بنام . می زند.) قرار دارد

حرکت تنھا گواه بر ھیجانات و ذوق کیفی خواننده یا باغشی ای را که آواز را به انتھای اجرای خود می رساند، 

در بعضی از آثارھائیکه پیتیک را در آن به نمایش در می آورند، این مفھوم را می رساند که از بخش مشکل . دارد

ک استفاده می شود، یعنی به مفھوم اتمام مقامی است که در پایان ھر اثر نیز از پیتی. قطعه آھنگ رد شده اند

  .به نحو کامل اجرا شده است

این نامھای مختلف که فوقًا بدان اشاره شده است، به مفھومھای گوناگون در ھنر موسیقی دوتار بکار 

. تاین اصطالحات در فرھنگ باغشی گری خلق ترکمن زیاد اس. برده شده و با ھمان نام شناخته می شوند

ھمه آنھا برای نوازندگان باغشی بعنوان اساس روابط مفھومی با مخاطب از اھمّیت خاّصی برخوردار بوده و در 

  .نقش ارزنده ای ایفا کرده است روند رشد و شکوفائی ھنر موشیقی دوتار 

  

 :بخش پنجم •
  

  آوازھائیکھ از پرده ھای دوتار بر می خیزد
  

این تعداد در نتیجه حفظ .  پرده می باشد١٢ای کنونی ترکمنی دارای چنانکه بدان اشاره گردید دوتارھ     

برای جان بخشیدن و غنای ھرچه بیشتر تآثیرات نوائی آن مناسب تشخیص داده . آن در طول ادوار تاریخ بوده اند

بعضی از چنانچه در . در پراتیک کار بر روی آن از جانب نوازندگان و باغشیھا قاظعّیت پیدا کرده است. شده است

بر اساس مطلوبّیت ھنری . یادنامه ھا معلوم میگردد، در زمانھای قدیم شمار پرده ھا کمتر از این تعداد بوده است

و گذشت زمان بتدریج بر تعداد پرده ھا افزوده شده و یک قانونمندی پرسپکتیوانه ای را برای خود احراز نموده 

. ھم به اندازه معّینی برای جای گذاری پرده ھا تقسیم میشوددسته دوتار ترکمنی حدود نیم متر بوده آن. است

پرده ھای دیگر که احیانًا در آینده باید بوجود بیآید در کجای دسته قرار : بھمین دلیل این سؤال پیش می آید که 

 پرده درجه طول و ارتفاع صداھائیکه از پرده ھا بر می خیزد، در دستگاه ھای موسیقی خلق بالخّص در" . بگیرد؟

به این دلیل که نوازنده استاد به صداھائیکه از پرده ھای دوتار تولید . ھای ترکمنی صداھای استاندارد نیستند

مثًال آن بستگی به گرفتن دوتار و حرکتھای انعطافی بر دسته دوتار . میشود میتواند بشکل مختلف آنرا میزان نماید

  . میتواند بر تعدد صداھا بیافزاید

  .  پیش می آید که ما بین دو پرده یک پرده دیگر را می افزایندبعضی مواقع
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عبداّلرحمن جامی در مورد پرده ھائیکه در باالی دسته دوتار قرار گرفته بطور دقیق در یک معیار تئوریکی 

ھا نباید فراموش کرد که اینگونه قرار گرفتن پرده : "خاص نبودن آنرا در قرن شانزدھم بدینگونه تشریح کرده است

چنانچه اگر انگشت نوازنده کمی باالتر یا . صدای دقیق تن ھا نبوده، بلکه بطور تخّصصی گنجانیده شده است

در اینگونه حالت به ." پائینتر از آن قرار بگیرد، باز ھم در کیفّیت تن صدا ھیچگونه تفاوتی احساس نمیشود

  . اینُتناتسیای ھمان صدا توّجه میشود

آنھا در خلق و جرای . ست از تولید انواع صداھای حاصل از ضرب تارھا می باشدوظیفه پرده ھا عبارت ا

  .آنھا چگونه از ھمدیگر تفکیک و متمایز میگردد. آھنگ به نوازنده نقش کلیدی را بازی میکند

بر اساس مطلوبّیت سوادآموزی در حرفه صنایع موسیقی شرایط کنونی ھرکدام از ظول صداھا در 

بر ھمین اصول نیز از ھمدیگر مجّزا . نامیده شده اند... نند دو، ر، می، فا، سل، ال، سی، شکلھای جداگانه ما

بدون در نطر گرفتن . اّما در صنایع موسیقی ترکمنی در گذشته اصوًال با سواد نت نویسی ناآشنا بوده اند. میگردد

در طول تداوم ھمان تکامل نقش . ندهاین مسئله، این ھنر از زمانھای قدیم سیر تکاملی و رشد خودرا از سر گذرا

  . اساسی پرده ھا چیز معلومی است، اّما بدون سواد نت پرده ھا با کدام عالئمی از ھمدیگر متمایز گردیده اند

در زبان نوازندگان دو مفھوم را " پرده"عنصر . در جواب این سؤال اوًال باید مفھوم عنصر پرده باید درک گردد

  :می رساند

اجرای ساز که به آھنگ موجودّیت می بخشد، یعنی گردش آھنگ در ھارمونی ھمگون آن قسمت از  .١

 بر روی ساز،

بندھای ویژه ای ھستند که به جھت تولید طول صداھا با قانونمندیھای نوائی که بر روی دسته  .٢

 ) .پرده ھا. (دوتارقرار گرفته اند

اگر عنوان شود : برای مثال. قرار میگیردبه وفور مورد استفاده " پرده"در ھرکدام از موارد فوق عنصر 

ما در اینجا پرده ." را مورد استفاده قرار داده است" قرقالر" در آھنگ جدید، آھنگساز پرده -"که 

را که در گردش " قرقالر"مشّخصی را بر روی دسته دوتار مجّسم نکرده، بلکه موضوع کوچک آھنگ 

باغشی کوک : " بالعکس اگر عنوان شود که . نیمسازی موجودّیت می یابد، در ذھنمان تجّسم میک

در اینصورت گردش آھنگ یا موضوع آھنگ را نه، بلکه پرده ." دوتار را در پنجمین پرده آزمایش کرد

  .مشّخصی را که در روی دسته دوتار ردیف شده است، مجّسم می کنیم

ن مورد نویسنده کتاب در ای. ریشه فارسی دارد" پرده"بر اساس نظرات بعضی از محّققین کلمه 

برتلس را مورد تحلیل قرار داده و اطّالعات . ا. ی: بلیایف اثر تاریخی مرجع . و" موسیقی ترکمنی"

مرزھای مشترک ترکمنھا و فارسھا از : " او می نویسد. ذیقیمتی را در اختیار خوانندگان قرار میدھد

  .      ه استقدیم اّالیام بین این خلقھا مناسبات مختلفی بر قرار نمود

  

  :بــخــش  شــشــم

  

   عنوان پرده ھای دوتار در نزد ترکمنان: بــخــش شــشــم
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شوئی ترکمنھا با دختران فارس زبان مجموعًا شرایطی را بوجود آورده است که بر عالوه بر آن روابط زنا

  . ورود و صدور زبان و موسیقی دو مّلت مؤّثر بوده است

در ھمان راستا در زبان ترکمنی مورد استعمال قرار گرفته " پرده"براساس درک و تحلیل شرایط فوق کلمه 

ا در زبان فارسی مانند حجاز، اصفھان، عّشاق، خّرم، زنبور، پرده ھمچنین نامگذاری ھر کدام از پرده ھ. است

  . قمری و پرده یاقوت امثالھم بھمین ترتیب بوده است

در گذشته باغشیھا و نوازندگان ترکمن نیز با توّجه به مطلوبّیت ھنری، ھرکدام از پرده ھای دوتار را با 

ین سادگی شکل نگرفته است، بلکه ثمره تجارب سالھای این عنوانھا بھم. عنوانھای مختلف نامگذاری کرده اند

متماّدی و خاستگاه آن احساسات قلبی نوازندگان که ھر کدام از پرده ھا را با تآثیرات پایدار ویژگیھایش، بویژه با 

 اگر بخواھیم بگوئیم که نامھای پرده ھا در اّیام خود با معیار مشّخصی. خصوصّیات ملفوظ خود ملّقب نموده اند

علت اش این است که .  جای سواد نت نویسی امروزی موسیقی را پر کرده است، حرفی به گزاف نگفته ایم

برای مثال، شاگرد گوش . استادان دوتار در ھنگام تعلیم و آموزش به شاگردان خود این عنوانھا را بکار میگرفته اند

انگشت شاگرد در حال بر روی پرده اّول قرار !" گیر باش پرده را ب–" بزنگ آماده است تا اینکه استادش بگوید که، 

 . میگرفته است

یعنی " شیروان پرده"اوسپنسکی در ھنگام سیاحت خود در ترکمنستان نام سه نوع پرده را بنامھای . آ. و

 در آثار از اینھا.  را مشخص میکند" پرده الل"یعنی " الل پرده" ،" پرده زارین" یعنی " زارین پرده" ، "پرده شیروان" 

زارین " لیکن در میان اینھا غیراز . نیز برخورد میکنیم" پرده پنجم"یعنی " بأش پرده" او به غیراز این سه تا پرده 

اوسپنسکی . آ. به بیان دیگر و. بقّیه عنوانھا جنبه عمومی نامگذاری پرده ھای دوتار می باشد" الل پرده" و " پرده

" و پرده ھای بعداز آنھا را یعنی از ھفت پرده به بعد را " الل پرده" یا " زارین پرده" به پرده اّولی و ششمی 

چرا که عدم امکان اینکه . اّما آنھا ھنوز تمامی اسامی پرده ھای دوتار نیستند. نامیده است" شیروان پرده

. د، داھیانه استخاصّیت و ویژگیھای دوتار را بتوان در یک معیار مشّخصی با دو یا سه تا عنوان بوضوح تشریح کر

گذشته از اینھا نارسا بودن دو یا سه تا از عنوانھای پرده ھا در فراگیری و آموزش ھنر موسیقی، ھمچنین تکامل 

برای کشف . ما نباید فراموش کنیم که حّد و مرز ھنر موسیقی دوتار بینھایت است. آن مسئله مشّخصی است

بیلیایف نیز براستی نکته عادالنه ای را > و. پی آن تحقیق کرداسرار آن ماھھا، سالھا نه بلکه نسلھا باید در 

 در پیش روی موسیقی و اثنولوگرافی شرق تا چشم کار میکند چنان میدان عمل –: " عنوان کرده و گفته است

  . پژوھشی وسیع و بیحد و مرزی وجود دارد که برای چند نسل از محققین موسیقیدان و اثنولوگ کفایت میکند

 و نوازندگان سبکھای مختلف دوتار نوازی در آثار علمی خویش با تکیه بر فاکت گرفتن آموزش باغشیھا

.  پرده با عنوانھای شاخص، ھمچنین مورد استعمال بودن آن تا به امروز را تأئید میکنند١٣استادان خود، وجود 

ا بعضی از آنھا در سبکھای بیشتر از آن عنوانھا در تمامی سبکھای مختلف باغشیگری ترکمنی واحد بوده تنھ

برای مثال ، عنوان پرده ھای دوتار نوازندگان . با اسامی قرین بھم باقی مانده است)  تیره ھا–بین طایفه (مختلف 

  .آخال را که رایج تر است مختصری مورد بحث و تفحص قرار دھیم
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نامیده شده " باش پرده" آنھا بنام اّولین.  پرده موجود بر روی دسته دوتار از باال به پائین ردیف شده اند١٢

باشد، ثانیًا مقّدمه اکثر آثار موسیقی از ھمان " اّولین پرده"یا " پرده شروع کننده"عّلت آن اّوًال به مفھوم . است

و امثالھم که با متانت خاّصی از پرده دّوم شروع " نان گؤزل، ساّلا" نوائی" مقاماتی چون . پرده آغاز میشود

  . نامیده اند" پرده نوائی"میشود، آنرا بھمین نام 

" برای مثال، به پرده سّومی . در میان آنھا به بعضی از پرده ھای ھمنام و مشابه نیز برخورد میکنیم

" پرده باز تحتانی"یعنی " آشاقی آچئق پرده" م و برای پرده ھفتم ھ" پرده باز فوقانی"یعنی " یوقاری آچئق پرده

یعنی نامگذاری پرده سّوم بنام . عّلت آنرا استادان نوازنده بویژھگی نوائی آن توّجه میکرده اند.  گفته شده است

اّما در مورد پرده ھفتم . باز بودن و ملفوظ بودن صدای آن نسبت به پرده ھای دیگر مد نظر بوده است" آچئق پرده"

موسوم است، ھنگام نوازندگی بیشتر مواقع تار تحتانی بر " پرده باز تحتانی" یعنی " آشاقی آچئق پرده"به که 

البّته در زبان ترکمنی . ( بھمین سبب شباھت نامی دارند. روی نت  اّما تار فوقانی آزاد یا باز گذاشته میشود

  .). م آزاد میباشدیعنی ھم به مفھوم باز و ھم بمفھو. مترادف است " آچئق" کلمه 

" یا " آشاقی قیامت پرده" یعنی چھارمین پرده و " پرده قیامت فوقانی" یا " یوقارقی قیامت پرده"در مورد 

ھنگام نوازندگی آھنگ از این : " یعنی یازدھمین پرده، نوازندھگان قدیمی چنین گفته اند" پرده قیامت تحتانی

ع میگردد و شنونده احساس میکند که آھنگ به نوع دیگری جاری پرده رد شود، کشش عمومی آن بطورکّلی متنّو

با در نظر گرفتن خواص .). تونالنست آن تغییر کرده و مدوالتسیا بعمل می آید"به بیان دیگر نوازندگان . شده است

. ی کرده اندنامگذار" پرده ھای قیامت" یعنی " قیامت پرده لری" ویژگیھای فوق نوازندگان قدیمی براین پایه آنھا را 

چرا که در ارتباط با . قانع کننده را بطور قاطع بیان داردالبّته اینگونه از نامگذاریھا بطور دقیق نمیتواند آن مفھوم 

  .  مدوالسیا را در دیگر پرده ھا نیز میتوان مشاھده کردآھنگی که نواخته میشود باز بودن آھنگ یا تفاوت

"  از خواص صوتی ، بلکه بر مبنای ترتیب قرار گرفتن ردیف پرده ھا پنجمین پرده دوتار را نه براساس بعضی

در نتیجه بدلیل . در این پرده معموًال کوک دوتار را مورد آزمایش قرار میدھند. نامیده اند" پرده پنجم" یا " بأش پرده

  .   شده استنامیده شده است که به صرفه محاسبه" پنجمین پرده" یافتن سھل و سریع این پرده برای ھرکس 

  

    :بخش ھفتم

  تــــعـــداد پــر د ه ھـــای د و تــــار: بخش ھفتم

 

در در دامبوره ھای قزاقھا .  عدد بوده اند١٣پرده ھای دوتار کمتر از براساس بعضی از روایات، در گذشته 

  . عدد میرسد١۴-١٢ولیکن در حال حاضر به .  عدد بوده است٨- ٧تعداد پرده ھا در بعضی از آنھا 

به استناد اظھارات بعضی از پیش کسوتان نوازنده . این روند در دوتارھای ترکمنی نیز طی شده است

عالوه بر اینھا در مورد .  پرده داشته اّطالعات میدھند٧الب اکتبر در ناّحیه داش اوغوز از دوتاریکه دوتار قیل از انق

با توّجه به بعضی از حدسّیـات، . روند پیدایش ھشتمین پرده دوتار در نزد ترکمنھا به سند جالبی برخورد میکنیم

 این پرده برای اّولین بار بسته به نیاز اجرای کامل .این پرده تا اواخر قرن نوزدھم در دوتارھای ترکمنی نبوده است

مّلقب " پرده ترکمنی"یعنی " ترکمن پرده سی"بھمین جھت آنرا . آواز از جانب نوازندگان ترکمن ایجاد شده است
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در . مینامند" ترکمن پرده سی"در نزد قّزاقھا و قرقیزھا به ھشتمین پرده دامبوره ھایشان . کرده اند

در این مورد آرتیست خلق جمھوری ترکمنستان عطا . ن این پرده را تا به امروز بسته نشده استقاراقالپاغستا

 یکی از باغشیھای قاراقالپاغستان خواسته بود –. " عابلیف آنطوریکه شاھد عینی قضیه بوده است، تعریف میکند

از او خواھش کرده . ن آمده بودبھمین سبب نزد یکی از استاھای دوتار ساز ترکم. یک دوتار ترکمنی داشته باشد

ھنگامیکه دوتار خواسته شده آماده شده بود، بدست میگیرد و بالفاصله شروع به . بود که دوتاری برایش بسازد

 باغشیھای قاراقالپاق –: " وقتیکه استا عّلت را جویا میشوند او جواب میدھد. باز کردن ھشتمین پرده آن مینماید

این آواز را با . معروف بود اجراء میکند" آق تنت"بعدًا دوتارش را کوک کرده آوازیکه بنام ." . دبه این پرده نیایزی ندارن

ترکمنی را اجراء نموده و آنچه که اساسًا خاّصیت " دریای متالطم"یعنی " تونی دریا " تفاوت محسوسی از آواز 

یعنی نوازنده از پرده ھفتم .  استمّلی مخصوص قاراقالپاقھا را نمایان میساخت عدم وجود پرده ھشتم بوده

  . بالفاصله به پرده نھم سرازیر میشده است

مقامھای .  طایفه ھای مختلف ترکمن بسته شده است–دوتارھائی وجود دارند که پرده آن از جانب تیره 

 گوکالنھا اگر شکل اّولی از طرف تیره. را به دو صورت اجراء میکنند" ..." ، " نألر گؤریندی" خلق سازی ھمچون 

  . بوجود آمده باشد، شکل دوبمی آن از جانب ترکمنھای تکه ابداع شده است

ھنگام اجرای این مقام در واریانت  تکه ائی آن، چرخش آھنگ در عین سادگی ، ظرافت خاّصی را در خود 

این . یگیرداّما در نمونه گوکالنی آن، در سقف پرده وسطی چرخش آھنگ شکوه ناالنی را بخود م. جمع می بندد

بر مبنای لفظ این قطعه خوش آھنگ . نوای شکوه آمیز آھنگ لفظ عمومی مقام را گوشنوازتر و دل انگیزتر مینماید

پرده شکوه " یعنی " گنگزو پرده"را در واریانت گوکالنی که از پرده ششمی حاصل میشود، " نألر گؤریندی"مقام 

پیش می آید، که یک چنین قطعه ملفوظ و جالب را که از پرده در این رابطه این سؤال . نامیده شده است" آمیز

به استناد . مورد استغاده ویژه قرار نداده اند" نألر گؤریندی"چرا ترکمنھای تکه در آھنگ . ششم حاصل میشود

در بین ترکمنھای تکه در آن شرایط زمانی " گنگزو پرده"اظھارنظرھای باغشی ھای استاد، عّلت آن عدم وجود 

بھمین سبب ھم به این پرده معموًال . این پرده برای اّولین بار از طرف نوازندگان گوکالن بسته شده بود.  استبوده

  . نیز گفنه اند" گوکلنگ پرده"

بدین ترتیب اگر نام ھرکدام از پرده ھا را مورد ارزیابی قرار دھیم، در ھر کدام از آنھا در عالئم پروسه 

در بین باغشیھای استان آخال جمھوری ترکمنستان به نھمین پرده . آنرا درمی یابیماجرای آھنگ انگیزه نامگذاری 

از نظر بیشتر . گفته اند" پرده راست" یعنی " گؤنی پرده"و به دھمین پرده " پرده دزدک" یعنی " اوغورجا پرده" 

 این نامھا شاید ھیچ )حّتی کسانیکه موسیقی را خوب می فھمند(کسانیکه از موسیقی اّطالعات چندانی ندارند 

اّما اگر مورد دّقت و بررسی قرار . یعنی آنھا احساس میکنند که باد و ھوا نامگذاری شده اند. مفھومی را نرساند

آوازھای . گیرند  ، این عنوان گذاریھا به نوبه خود در طول تجارب سالھا باغشیگری و نوازندگی بوجود آمده است

اجراء میشود، ما شاھد )" آوازش بگوش میرسد(آوازی گلدی "، )" متالطمدریای(تونی دریا "کشش داری چون 

در بعضی حاالت . میشویم" قیامت پرده فوقانی" یعنی " یوقارقی قیامت پرده"چرخش پی در پی آھنگ از 

" اوغورجا پرده"از " قیامت پرده"باغشی ھا برای آمادگی تن صدایشان جھت اجراء آوازھای سنگین بعدی بجای 

طبق عادت شنونده این . در نظر اّول ھمه چیز بھمان حالت عادی است. عقب نشینی میکنند" نھمین پرده "یعنی



17 | P a g e  
 

 

اّما بیگمان برای یک شنونده با تجربه معلوم میگردد که در آن حالت با گفتن . واقعه را به آنصورت احساس نمیکند

بھمین دلیل . احساس خودرا بیان میدارد!"  آه بخشی دزدید- "یعنی "  ھأیک باغشی اوغورالدی آو- "این جمله، 

در بعضی . نامیده اند" اوغورجا پرده. " را میرباید" قیامت پرده"باغشیھا نھمین پرده را که در بعضی حاالت وظیفه 

از مقامات، چرخش آھنگ در پرده ھای مقدمه زیاد بطول نمیکشد و مستقیم به پرده نھم می جھد و در ھمان 

و غیره از ھمان بدو آغاز در پرده " تاپیالر"، "میلیس حاالن" نظیر مقاماتی چون . ھنگ می پردازدمیدان به پیرایش آ

احتماًال بر مبنای این حالت عّلت نامگذاری پرده دھم ." روی خط می افتد" یعنی " یوال دوشیار" دھم به اصطالح 

  . دانست" پرده مستقیم یا پرده راست" یعنی " گؤنی پرده" را 

 ادبی معمول است، آثار صنایع موسیقی نیز چھار مرحله اساسی سوؤه را در – در آثار علمی چنانکه

 و نتیجه )کلمنیشن(، مرحله رشد، عالیترین درجه مضمون )پیش درآمد( ساختار مظامین اش که شامل مقّدمه 

تمامی آنھا .ت قرار دھیمبرای مثال ھرکدام از آثار مقامات ملی ترکمنی را مورد دّق. است، در خود جمع می بندد

بعداز آن اثر در حوالی پرده ھای وسطی با صعود و ) . مقّدمه(از پرده اّول مقّدمه شروع شده و روی خط می افتد

کیچی شیروان "این تکامل با ظرافت خاّص از پرده ھا به دوازدھمین پرده بنام . نزولھای خود به تکامل خود میرسد

به عالیترین " پرده شیروان"یعنی " شیروان پرده"و سپس به سیزدھمین بنام " کشیروان پرده کوچ" یعنی " پرده

تنھا بعداز آن استکه نوازنده دوتار با انگشتان ظریف ھنری خود از آن نقطه . میرسد) پوینت کلیمینیشن(ّحد خود 

  .  در ھمان لحظه جمعبندی کّلی اثر یعنی نتیجه بعمل می آید. به عقب باز میگردد

  

  

  

  : ھشتم بخش 

  صداشناسی در پرده ھای دوتار و مقایسھ آن با کالویاتورھای فورتو پیانو
  

گفته اند؟ در این مورد " پرده ھای شیروان"یعنی " شیروان پرده لری"چرا به پرده ھای دوازدھم و سیزدھم 

 این پرده ھا نامشان را از اّما آنچه که بر ما معلوم است،. فعًال در بین باغشیھا و نوازندگان درک دقیقی وجود ندارد

این پرده ھا در بین نوازندگان و متخصصین موسیقی ترکمنی . زمانھای بسیار قدیم با خود حمل کرده اند

و سقف صدا را تفھیم " گنبد" یا باالترین حّد، " پرده ھای کشش دار"یعنی " دارتغئنلی پرده الر"مفاھیمی چون 

چرا که در . ی شیروان حاصل میشود، نمیتوان گفت که آخرین حّد دوتار استاّما صدای نتھائیکه از پرده ھا. میکند

و امثالھم، ما شاھد جریان نتھائی ھستیم " بال صایات"، "حاجی قوالق"، " شیرین شکر" بعضی از مقامات مانند 

ی صدای خیلی در آن حالت انگشتان نوازنده در حّد باالتر از پرده سیزدھم صدا. که از شیروان پرده نیز میگذرد

این تناتسیای بسیار باال تنھا از طرف نوازنده نه، بلکه باغشیھای خواننده نیز در حالت اوج . زیرین را ابداع میکند

با درنظر گرفتن مطالب و پژوھشھای فوق، بر ما معلوم میشود که . شکوفائی به آن درجه از صدا خودرا میرسانند

ه بعداز پرده شیروان نیز چھاردھمین، پانزدھمین و حّتی شانزدھمین پرده در دوتارھای ترکمنی امروز، پرده ھائیک
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آن نتھا را بعداز سیزدھمین پرده از روی درب  .که ھنوز نامگذاری و بسته نشده باشد، میتواند وجود داشته باشد

  . دوتار تولید کرده و از طرف باغشیھای ماھر و استاد معموًال مورد استفاده قرار میگیرد

صطالحاتی امیکه استاد میخواھد آھنگ جدیدی را به شاگرد خود تعلیم دھد، در بیان لکسیکی او به ھنگا

" پرده یک چھارم"یعنی " چار یک پرده" ، " نیم پرده" یعنی " یاریم پرده" ، "پرده کامل" یعنی " دولی پرده"نظیر 

رار دھیم، پرده ھای دوتار را با کالویاتورھای قبل از اینکه این اصطالحات را مورد تحقیق و تفحص ق. برخورد میکنیم

  .فورتو پیانو مورد مقایسه قرار دھیم) پرده ھای(

یعنی " یوقاری سس" تن صدا ھرچه بم تر شود به آن . پرده ھای دوتار از باال به پائین محاسبه شده اند

اّما در سواد نت  .میشودنامیده " صدای پائین"یعنی " آشاقی سس" و ھرچه زیرتر شود به آن " صدای باال"

صداھا از پائین به باال محاسبه شده تن صدا ھرچه بم تر شود، به !) کالویاتورھای پیانو را مجّسم کنید(نویسی 

اساس . گفته اند" صدای باال"یعنی " یوقاری سس"و ھرچه زیرتر گردد، " صدای پائین"یعنی " آشاقی سس" آن 

مابین این دو . از ھمدیگر مّجزا میگردند" دو، ر، می، فا، سل، ال و سی" تشکیل دھنده کالویه ھای پیانو بصورت 

برای مثال، اندازه صدای مابین نت . قیاس میشود" نیم تن"و " تن"صدای پھلوی ھم و مرّتب شده را با مقیاس 

برابر است " فا"با " می"اّما اندازه صدای مابین . یک تن" می"با " ر"برابر است با یک تن ، مابین صدای " ر"و " دو"

  ... با نیم تن و غیره 

چطور ممکن است دانست، مقیاس بین دو نت ھمسایه، یک تن است یا نیم تن ؟ برای پی بردن به این 

بین ) مثال فوق را در نظر بگیرید(مسئله ابتدا باید دانست که بین صداھای نامبرده صدای دیگری وجود دارد یا نه؟ 

. که با کالویه ھای سیاه ردیف شده در پیانو وجود دارند" ر بمل"یا " دو دیز"ی بنام صداھائ" ر"و " دو"صداھای 

از این جھت بین . صدای دیگری نیست" فا"با " می"چون مابین صداھای . یعنی این وّسط برابر است با یک تن

  .... آنھا را برابر با نیم تن محاسبه کرده اندو االغیر

" به بااال یا به پائین نیم تن" دو"سیقی طی میشود، به جمالتی نظیر از در حال حاضر ھنگامیکه دروس مو

  …. برخورد میکنیم." کامًال با کوارتا برابر باید باشد"، یعنی "٥/٢"این وّسط دو و نیم تن "یا 

 موسیقی دوتاریکه بدون سواد نت بوده، چگونه تا به - : " در اینجا ممکن است این سؤال پیش بیاید که

بله، این مفھومات در " طی تکامل و طریق کرده است؟ تناژھا و نیم تناژھا چه رابطه ای با آنھا داشتند؟ امروز 

اّما آنھا نه با اصطالحاتی مانند تن یا نیم تن، بلکه . موسیقی دوتار ھم از دیر باز مورد استفاده قرار میگرفته است

برای مثال، در سواد . مورد استعمال قرار میگرفته است " نیم پرده" ، " نیم تن"و بجای " پرده کامل"، "تن"بجای 

: بیان میشود، دز بیان موسیقی دوتار این جمله بدینصورت ! " به پائین نیم تن باید گرفت" دو"از نت " نت  وقتیکه 

در " نیم پرده "،" دولی پرده" بر مبنای ھمین عنوانھای . بیان میگردد!"  از پرده اّولی، نیم پرده به پائین بیافتید–" 

ھا " نیم تن "و " تن" موسیقی دوتار جھت تنظیم و آموزش، وسیله  با اھّمّیتی بودند که جای سواد نت نویسی 

  . را گرفته است

. برخورد میکنیم" یک چھارم پرده"یعنی " چار یک پرده" در بین نوازندگان دوتار معموًال به اصطالحاتی نظیر 

 باشد؟ در طول تجربه یک ریتم ساده در ھنگام اجراء آن با پیانو، آن ریتم را بدون مفھوم این اصطالح چه میتواند

اّما ریتمی که در دوتار نواخته میشود عین آن را در پیانو نمیتوان . کوچکترین، تغییر با دستگاه دوتار میتوان نواخت
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رده ای که در دوتار ھست عین ھمان در در نطر اّول قاعدتًا ممکن می نماید، لذا صداھای کامل و نیم پ. اجراء نمود

پس . کالویه ھای پیانو با عنوان تن و نیم تن موجود است و یا برعکس آنچه که در پیانو ھست دوتار ھم داراست

جھت اندازه گیری طول صداھا ئیکه از : " در این باره بطور مختصر این را باید گفت که... چطور این را درک نمود؟ 

" ، "  سی بمل– سی –دو " ، " دو دیز" و " دو"برای کمثال، . نیم تن می باشد."  حاصل میشودکالویه ھای پیانو

لذا بین این صداھا بازھم طول صداھای کوچکتری ھم وجود دارد که آن صداھا را در . و غیره... می، فا، سی، 

 یک بالفاصله به یک و نیم مگر در قانون ریاضی از. دستگاھھای صوتی استاندارد شده پیانو سازمان نشده است

این .  میرسد۵/١، بترتیب در مرحله خود به  .. ١ .. ٢... ، ١/١، ٣/١، ۴٠/١میرسیم؟ مسّلمًا نه، بلکه بصورتھای، 

) ھم در پیانو (  تن ھم کوچکتر ھستند، در بعضی از دستاگاھھا ۵/٠مقیاس ھای واحد اندازه گیری صداھا که از 

ای دوتار در بعضی حاالت نوازنده چیره دست و ماھر میتواند آن طول صداھای خیلی ریز اّما از پرده ھ. وجود ندارد

ھنگام اجراء یک مقام با توّجه به نیاز اثر، نوازنده به کمک حرکات . را ھم میتواند حصول کند) ٣٠٠٠٠/٢٠٠/٠(

خیزش پرده ( ف کمی باال یا دسته دوتار را با گرفتن بطر) افت از پرده چھاریک( دسته دوتار کمی بطرف پائین 

آن طول صداھای با مقیاس کوچکتراز . طول صداھای مورد خواست خودرا تولید میکند) یعنی از چھار یک به باال

 تن را در سبک نوازندگی دوتار که بطور وسیع بتوّسط نوازندگان مورد استفاده قرار میگرفته است، از جانب ٠/۵

  . نامیده شده است" چھاریک پرده" آنھا 

ھمین عنوانھای پرده ھا که فوقًا مورد بحث قرار گرفت، در سبک نوازندگی دوتار تا به امروز طریق رشد این 

اّما ھمانطوریرکه قبًال یادآوری کردیم، گرچه این نامھا در بین مردم وسیعًا . ھنر را بطور پیگیر فراھم آورده است

انطوریکه در موسیقی دوتار سبکھای مختفی وجود دارد، ھم. رواج پیدا کرده است، ولیکن اسامی واحدی نیستند

  .   تیره ھای ترکمن انواع مخصوص بخود را دارا باشند–ممکن است که نامھای پرده ھا نیز در بین طایفه 

  

  :بخش نھم

  درمورد کوک دوتـــار
 جھت مقام مورد برای اجرای آھنگی در دوتار، نوازنده به کمک کلیدھای کنترول تارھای آنرا به دلخواه خود

ھرکدام از تارھا در یک قاعده الیق به خود با طول صدای مشخّصی قرار . اجرا در قاعده ویژه ائی قرار میدھند

در نتیجه صداھائیکه از این دو ). تار باالئی کمی شل، اّما تار پائینی کمی محکمتر نسبت به تار باالئی. (میگیرند

  . گفته میشود)" کوک( دوزگون "به این حالت . خود را می یابندعدد تار حاصل میشود، ھماھنگی مخصوص ب

 

  دوتار چگونھ کوک میشود و صحیح بودن آنرا چطور آزمایش نمود؟ 
." دوتار دقیقٌا روی کوارتای خالص کوک میشوند: " ی حرفه ائی به این سؤال اینطور جواب میدھندباغشیھا

، ولیکن برای آن کسانیکه مشتاقان موسیقی بوده و حرفه الّبته برای یک آھنگساز این سؤال قابل درک است

  چه مفھومی دارد؟ " کوارتای خالص"آھنگسازی ندارند اصطالح 

  . قبل از اینکه در باره کوارتای خالص به بحث بپردازیم الزم استکه نکته ائی را مورد دّقت قرار دھیم
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د، در خصوص تعدد کوک دوتار یعنی یگانه بعضی از محققّین روسی که ویژگیھای دوتار را تحقیق کرده ان

: " وینوگراداف . سی.بقول و. نبودن و چندگانه بودن کوک دوتار را در تحقیقات علمی خود مورد دقبت قرار داده اند

، "کوارتا"دو عدد تار موجود بر روی دوتار جھت کوک در معیارھای دو نتی با فاصله نتھای مشّخص بنامھای 

وینوگراداف در مورد قواعد . و." در نظر گرفته شده است" اونیسون"و " اوکتاوا" و بطور منفرد "سکوندا"، "کوینتا"

کوک خود، دوتار مخصوصی را در آسیای مرکزی در نظر میگیرد که نتھا مربوط به دوتار ترکمنھا نیست، بلکه طرز 

عالوه بر . لف این منطقه می باشدکوکھای مورد بحث او ھم احتماًال مربوط به سبک نوازندگی دوتار مردمان مخت

در آمده و با " کوارتای خالص"اینھا در بعضی حاالت برای ما مشھود استکه نوازندگان ترکمن نیز از قاعده کوکی 

برای مثال، بعضی وقتھا ھنگام اجرای مقامات خلقھای برادر . یک قاعده کوکی ویژه ی دیگری نوازندگی می کنند

قزباقھا کوک دوتار را در کالوریت مخصوص موسیقی ھمان خلقھا یعنی کوکی که در و ھمجوار مانند ازبکھا و 

ھمچنین اگر خواسته باشیم صدای . قرار میدھند" اوکتاوا"،"کوینتا"موسیقی ترکمنی مورد استفاده ندارد مانند 

) ل صوتی واحدکوک ھر دو عدد تار را در یک طو( یعنی" اونیسون"نی جفت شده را تولید کنیم در قاعده کوکی 

  . قرار میدھند

نیز استفاده " کوینتا"بنا بقول بعضی از باغشیھای نوازنده در برخی از سبکھای موسیقی دوتار قبًال از کوک 

بھرحال در شرایط کنونی کوکی . در حال حاضر نیز تعداد قلیلی از باغشیھا این کوک را معمول میدارند. میکرده اند

  . می باشـــد" کوارتای خالص" بیت شده است ھمان کوک که در بین تمامی باغشیھا تث

در سواد نت نویسی بین دو صدائیکه . را میرساند" چھارمین" در زبان التین مفھوم " کوارتای خالص" کوک 

اینتروالھا نمایانگر . بیان میـشـود، اینتروال می نامند"  سی"و " ال"، "سل"،"فا"،"می"،"ر"،"دو"بصورت نتھای 

، "پریما" محدودّیت میدانھای صوتی نت بوده، آنھا اساسًا بنامھای وسعت یا 

آنھا در زبان التینی مفاھیم . متمایز میگردند" اوکتاوا"و " سپتیما"،"سکستا"،"کوینتا"،"کوارتا"،"ترتسیا"،"سکوندا"

 –کوارتا . یعنی شمارش ترتیبی را میرسانند" ھشتم"و " ھفتم"،"ششم"،"پنچم"،"چھارم"،"سّوم"،"دّوم"،"یکم"

که .) میباشد" فا"و " دو"مثال، در پیانو بین نتھای (  تن یعنی دو صدا ۵/٢بین چھارمین اینتروال برابر است با 

)  تن۵/٢" (کوارتای خالص" اگر تارھای دوتار به ھمان اینتروال یعنی . می باشد را تشکیل میدھد" کوارتای خالص"

را تشکیل بدھد، در این صورت دوتار " ر"و تار باالئی ھم صدای نت "  ال" کوک شود، یا اینکه اگر تار پائینی نت 

اّما چطوری میتوان دانست که آن کوک بر روی ترتسیا یا کوینتا نبوده، فقط بر روی اینتروال مطلوب . کوک میشود

.  را بدست بدھدیعنی کوارتا افتاده باشد؟ برای پی بردن به صّحت آن پنجمین پرده میتواند بطور دقیق این امکان

بعضی وقتھا جابجا کردن (ابتدا نوازنده از طریق کلیدھای کنترول تار بطور سمعی بر روی کوک دلخواه خود 

وقتیکه خوب مطمئن شد که دوتار بر روی . قرار میدھند.) خرکھای روی درب دوتار ھم مورد استفاده قرار میگیرد

. که تار پائینی باز و تار باالئی را بر روی پنجمین پرده میگیرندکوک افتاده است، برای قطعّیت کوک آن در حین این

در صورت ضربه اگر صدای ھر دو عدد تار بر روی یک نت یعنی طول صدا واقع شده باشد، در آنصورت مطمئن 

این . (قرار گرفته است و کوک دوتار در این حالت صحیصح می باشد" کوارتای خالص" میشوند که کوک بر روی 

  .) را بیشتر آماتورھا مورد استفاده قرار میدھنداصول 
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در شرلیط امروزین باغشیھا کوک دوتار را بر روی یک نت استاندارد کوک نمیکنند، مگر اینکه در ارکسترھای 

عّلت آن این استکه اساسًا . سمفونی یا در گروھھای بزرگ ارکستری که با نت سرکار داشته باشند، نباشد

اثر خود را به مورد اجرا میگذارد، بنا به خواست وضعّیت ھنری ) نواز ، خواننده و کمانچه نوازدوتار( باغشی ائیکه 

این وضعّیت بسته به روحّیات شخصی اجراء کننده . خاص خود که برایش حد مطلوب را میطلبد کوک می نماید

وازنده ای تنظیم کند باب میل در بعضی حاالت کوکی که ن. آھنگ میتواند در انواع کوک مورد استفاده قرار بگیرد

برای مثال، آن . ھمچنین در یک حالت دیگر کوک دوتار بستگی به حاالت کیفی نوازنده دارد. نوزنده دیگر نیست

ھنگامیکه نوازنده بدون ھیچ مضاف بر آن در یک کوک پائین تمامی آھنگھائیکه در رپرتوار او ھست اجراء می نماید، 

نوازنده در میزان کیفی درونی خود .(را گواھی میدھد" خواست درونی نوازندهعدم " در آنصورت به مفھوم 

بر عکس این حالت در بین ھر کدام از آھنگھا از طریق کلیدھای کنترول تار ھرچه کششدارتر شود، یعنی !) نیست

 حصر باغشی کوک ھر چقدر باال برود، در آنصورت ھیجانات درونی خاص باغشی یا دوتارنواز یعنی اشتیاق بیحد و

ظرافت آھنگ یا آواز و باال رفتن کوک دوتار، ھمساز است با اوج گرفتن حالت کیفی . به اجراء ساز را میرساند

برای مثال، . نوازنده ھمچنین بسته به آکتیو بودن شنونده و تحویل مطلوب آھنگ مورد اجراء از جانب او می باشد

راء متبوع باشد، در این حالت با کف زدنھای تشویق آمیز یا با اگر تمامی حواص شنونده تنھا برای اثر مورد اج

ھمراه بوده و بر اشتیاق نوازندگی نوازنده افزوده " بارک اهللا" یا )" سالمت باشی!(ساغ بول باغشی" اظھار 

ن اّما بر عکس اگر شنونده بی تفاوت باشد، نوازنده نیز بدو. میشود و با عث صعود به پرده ھای باالتر میگردد

این مسئله در اجرای موسیقی چیز داھیانه ای است بدون در نظر . ھیجان و اشتیاق به نوازندگی می پردازد

گرفتن موضوعات فوق، کیفّیت درجه صعود و نزولھای آھنگ اصوًال بستگی به خاّصّیت اثری که در رپرتوار نوازنده و 

ن به غنای متّنوع آثار موسیقی ترکمن ھمچنین اصول عّلت آ. یا به امکانات اجرائی و مھارت نوازنده پیدا میکند

داغ "، "گل خانم"، "سؤیلی حاالن"برای مثال، مقاماتی چون . اجرائی آھنگ و تفاوت نوازندگان بستگی دارد

را در ذھنمان تّصور کنیم، می بینیم که اگر ویژگیھای مخصوص ھر کدام را در " یار قارا گؤزلی"و " یاندیم"، "آرمان

ریم، در آنصورت ھیچکدام از این مقامات را ھیچ نوازنده ائی بدون تغییر در یک کوک مشّخص اجراء نمی نظر بگی

نیم پرده باالتر و " گل خانم"در یک کوک پائین باشد، بعداز آن مقام " سؤیلی حاالن"بدین سبب که اگر مقام . کند

 نیم پرده یا در بعضی حاالت حّتی پرده کامل باالتر را "یاندیم" ، "ذاغ آرمان"باید مقامات " گل خلنم"به ترتیب بعداز 

استادان دوتار که در نتیجه تجربه سالیانمتماّدی، مطلوبّیت درونی اینگونه از کوکھای مقامات . طلب خواھد کرد

خلقی را عادت و مرسوم کرده اند و توانسته اند که در ذھن شنوندگان و مشتاقان تأثیر مطلوب و مداومی را از 

  . د برجای گذارندخو

برای مثال، اجرای آنساّمبل . امروزه آثار موسیقی ترکمن در بعضی حاالت بطور دسته جمعی اجراء میشود

 نفر نوازنده در آن شرکت دارند یا اینکه اجرای آواز یک باغشی خواننده با شرکت ١٠نوازندگان دوتار که بیشتر از 

در چنین حاالت آثار موسیقی بصورت اصول .  مشاھده میکنیمگروھی از نوازندگان بصورت آنسامبل را معموًال

به عبارت دیگر، . از کوک و ریتم رھبر ارکستر اجراء میگردد) دنباله روی کردن(یعنی پیروی "  قوماق–غاچماق "

ان نوازنده مجّربی که ارکستر آنسامبل را رھبری میکند ، ھر کدام از کوک یا ریتمی را که انتخاب کنند، نوازندگ

آنسامبل نیز باید ھمان کوک، ریتم و حرکات رھبر را پیروی کنند، آوازی را که یک باغشی که آھنگ آنرا از طرف یک 
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بلکه پیرو ھمان ) کوک مورد نظر خودرا پیشنھاد نکرده( چنین آنسامبلی به مورد اجراء گذاشته میشود، او نیز 

  . کوک در دست اجرای آنسامبل میگردد

  

  :بخش دھم

 ھای ھنری ھنرمندان در بین ترکمنھاعنوان

او . بلیایف می باشد. موسیقی شناس روسی که در مورد موسیقی ترکمنی تحقیق کرده است، بنام و

آثار موسیقی ترکمنی ھم از نظر موضوعات و ھم از نظر آھنگ در : " در پژوھشھای علمی خود چنین میگوید

در عین حال .  قدمت موسیقی ترکمنی را گواھی میدھدمحدوده کوینتای خالص و کم حجم بودن آن پیدایش و

کامپازیستسیای ترکمنی ھمچنانکه از فورماتیک بودن آن ھم معلوم میگردد، با مدوالتسیای پیچیده خود از وجود 

این دو عبارتی را که به موسیقی ترکمنی ویژگی خاّصی می بخشد . یک فرھنگ و مدنّیت عالی خبر میدھد

ورت ما به وجود یک فرھنگ و مدنّیت پیشرفته ای در رابطه با موسیقی ترکمنی پی می عجین کنیم، در آن ص

  .". بریم

اگر چنین است در آنصورت بدون تحقیق و . این فاکتھا قدمت خاص موسیقی دوتار را باالخّص بیان میدارد

خشان تاریخ ترکمن و غیر بررسی تاریخ مّلت ترکمن، خاستگاه و پیدایش موسیقی دوتار را که در ماوراء صفحات در

اّما در این مورد دّقت یک مسئله اھّمّیت خاّصی می یابد، آنھم . ترکمن پنھان شده است، اصوًال ممکن می نماید

در چنین شرایطی اگر حّداّقل خدمات . این است که یعنی در گذشته نیاکان ما ب نت نویسی اصوًال بیگانه بوده اند

تعداد زیادی از ثروت بیکران و ذیقیمت . اغشیھا را در نظر بگیریم، خدمات بیحّدی است نفر از نوازندگان و ب۵٠حدود 

موسیقی مّلی ترکمن را از گذشتھای دور و این ھمه از آوازھا و مقامات خلقی موسیقی تنھا با کوشش و تقّالی 

  . ھمان باغشیھا و نوازندگان امروز بدست ما رسیده است

، )آھنگساز(، سازنده )خواننده( در مفھوم رسانی کلمات باغشی در بین مردم به ادراک مختلفی

برای مثالريا، بنظر خیلی از مشتاقان موسیقی . و غیره برخورد میکنیم) کمانچه نواز(، قیجاقچی)دوتارنواز(دوتارچی

ند گفته شده، به کسی که ھمراه دوتار  آواز بخوا" دوتارچی" کسی که تنھا دوتار را تکنوازی میکند به آن 

امروزه . گفته شده است" سازنده"، به کسانیکه ھمراه باغشی نوازندگی میکند یا آھنگ می سازد " باغشی"

اّما موسیقی در شرایط کنونی ھم از نظر فرم و ھم از نظر اصول . این درک را بالکل میتوان گفت صحیح است

، رشد و وسعت )نی(، تویدیک)کمانچه( قیجاقاجراء، در رابطه با المنتھای محدود دوران قبل مانند باغشی، دوتار،

" ،"موسیقی اپرا" ،"موسیقی دوتار"امروزه ھنر موسیقی در تخّصصھا و رشته ھای مختلفی مانند . پیدا کرده اند

با افزایش اینگونه از تخّصصھا و رشته ھای موسیقی عنوانھای . و غیره تقسیم شده است" موسیقی آوازی وقال

کسی که ھمراه دوتار آواز می خوانند و به خوانندگان جاز . ص ھنری خاّص را نمی رساندقبلی مفھوم قاطع تخّص

با وجود اینکه " سازنده"اّما اصطالح . می گویند)" خواننده(آیدیمچی "و ھمچنین به ھنرپیشه خواننده اپرا نیز 

 بطور قاطع و دقیق بیان تخصّص شخصی را می رساند، لیکن این اصطالح نمی تواند جزئّیات و عبارت خاّص آنرا

  . نیز عین ھمان رابطه را می رساند)" خواننده(آیدیمچی"کلمه . دارد
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در زمان فعلی برای شناخت دقیق یک متخّصص موسیقی با اصطالحات عمومی مفھوم داری چون 

، ) سازاندااسترادا(نوازنده موسیقی جاز"،"نوازنده ارکستر"که اصطالحاتی نظیر )" خواننده(آیدیمچی" ،"سازنده"

خواننده "،"باغشی سازندا، نوازنده باغشی" ..."ویالونیست"،"پیانیست"،"فلوت زن"ھمچنین برای دّقت بیشتر 

که در یک ردیف مفھومی قرار دارند، )" باغشی خواننده(آیدیمچی باغشی"،)"استرادا آیدیمچی(خواننده جاز"،"اپرا

باغشی "، )کسی که ھمراه دوتار آواز می خواند(باغشی"با توّجه به نکته نظر فوق اصطالح . استفاده میشود

در ھنر موسیقی یک مفھوم .) دخالت بر کسی دارد که متخّصص در دوتار نوازی و باغشیگری باشد(سازندا

لیکن از آنجائیکه ھنر باغشیگری و دوتار نوازی از دورانھای قدیم سیر . مستّقلی برای خود کسب کرده است

باغشی ھمراه دوتار آواز میخواند، سازندا " ا این اصطالحات از دوران قدیم این مفھوم را که آی. تکاملی می پیماید

دوتار نواز تکنوازی میکند، را می رسانده است؟ در اینجا ما شاھد برخی از . برای باغشی ائیکه نوازندگی میکند

شته خودرا به خلق شناسانده و به برای مثال، ما ھنرمندان دوتارنوازی را که در گذ.بھم خوردگی ھائی میشویم

شکور باغشی، کل باغشی،چاودور . (عنوان دوتارچی نه، بلکه تا به امروز آنھا را به عنوان باغشی می شناسیم

در زمان کنونی نیز مواردی وجود دارد که نوازندگان . در دوره ھائی شھرت کسب کرده اند...) باغشی و غیره 

تر موارد ھمراه باغشی به نوازندگی می نشینند و یا باغشیھائیکه وظیفه نوازنده مشھور دوتارنوازی را که در بیش

را به انجام می رسانند و ھمچنین به کمانچه زن و دوتارنوازی که ھیچوقت حّتی یک آواز را ھم در صحنه اجراء 

 سی ترکمنستان شوروی سوسیلیست جمھوری سینینگ آت غازانان باغشی"نکرده باشد ھم نام افتخاری 

به این معنا که اگر از مفھوم . الحاق میشده است) باغشی نام آور جمھوری ترکمنستان شوروی سوسیالیستی(

، دوتارچی، درک مفھوم نمائیم، در آنصورت ھنوز بطور کافی درک دقیقی ) باغشی نوازنده(اصلی سازندا باغشی 

  . را به انجام نرساندند

 ********* 

  : بخش یازدھم

  

   باغشی چیست؟

   
   

برای مثال، آکادمیسین معروف روس بنام . در این باره علوم اتیمولوژی برخی از اّطالعات را بیان می دارد

ساموئیلوویچ که در باره آموزش اساس ادبّیات ترکمنی در مراحل اولّیه کارھای برجسته ای را بانجام رسانده . ن.آ

اصطالح باغشی، از جانب سانسکریتھا : " رج نموده استاین نکته نظر را د" باغشی"او راجع به اصطالح . است

ھنگامیکه دین . " بوجود آمده است و در بین خلقھای ترکمن ھمگام با بودائیسم در مفھوم معّلم وارد شده است
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در رابطه . بوده است) آقا باالسران(ترکمنھای آسیای مرکزی شامانیزم بود، بودائیسم دین طبقه مرفه سرکردگان 

از یک طرف کسی که . دو مفھوم خاص را در خود به تصّرف در می آورد" باغشی"طبقه بندی دین، کلمه با این 

و بعداز آن (... بھمین دلیل در دوره چنگیزخان . سواد با الفبای اویغوری داشته، با این عنوان شناخته میشده است

از طرف دیگر، در .  خطاب میشده است" باغشی"به میرزاھای دفترخانه ھای درباری عنوان ) تا قرن پانزدھم

بین " باخسی" در مفھوم اخیر در فرم . اجتماع خلق کلمه باغشی، مفھوم شامانی بودن را می رسانده است

ھنگامیکه شامانیزم تحت سیطره دین اسالم قرار میگیرد، . قرقیزھا و قزاّقھا تا امروز مورد استفاده قرار میگیرد

اّما چیزی که در پژوھشھای محققین دوره . دینی جای خودرا به مالیان میدھدشامان نیز به عنوان مبلغان 

یکه تانگری یا (شوروی سابق بدان اشاره نمیشود نقش قورقوت عطا در بعداز دعوت به یکتاپرستی اوغوزخان 

یام خود می در انجام رساالت و فرامین یکه تانگری از جانب اوغوزخان به نسل آینده و مّلت ا) تانگری" گؤک"گونگ

که از جمله عصای حضرت عیسی یا . چنانکه میدانید ھر دینی در ایام ظھور خود معجزه ای را بھمراه دارد. باشد

رساندن پیام اوغوزخان بعنوان پیام آور یکتاپرستی در آن ایام از طریق اجرای ... نزول قرآن یا معجزه حضرت داوود 

.  خاصی را بخشیده است که آنرا برابر با معجزات ایام خود میکندآن با دوتار قورقوت عطا به این ساز رسالت

این . مو به مو اجرا میشده است) باغشی ھا(چنانکه در حماسه قورقوت عطا ھمه بندھای آن از جانب اوزانھا 

 آداب مربوط به عادتھائی است که در بین این ملت از دوره اوغوزخان شروع شده و توسط قوقوت عطا تعمیم یافته

پس قدمت دوتار در بین مّلت ترکمن تا بدانجائی . و از طریق اوزانھا تا به امروز به باغشی ھا سپرده شده است

است که حتی بعداز رسمیت یافتن دین اسالم نیز با عقاید اسالمی خود غلت خورده و از نظر روحانیون عارف و 

. ایام باغشیھا نیز آتریبودھای شامانیزم بوده اندقبل از آن .  روشنفکر اھل سنت به استقبال بر گزیده شده است

ساز و آواز در این میان ماندگار میشود و باین ترتیب اصطالح باغشی در حفظ و حراست از تاریخ و ادبّیات مّلی 

 تاریخی و آداب و رسوم اعتقادی –ترکمن به عنوان پند و اندرز و نصیحت دھنده و در حکم مبّلغ نقش فرھنگی 

.  محفوظ مانده است" خواننده خلق"  عمیقی را بازی کرده و در شرایط امروزی در چھاچوب مفھوم ترکمن نقش

...  

او ھنگام . (بارتولد از نظر بستر تاریخی نکته به نکته بیان شده است. و. این واقعّیت از جاب آکادمیسین و

که  ... - : "او چنین بیان میدارد.) استساموئیلیویچ استفاده نموده . ن. تألیف اثرش احتماًال از نکته نظرات آ

" باخیکشو"احتماًال از کلمه ( اصطالح باغشی در دوره مغولھا به زبانھای ترکی و فارسی شرق وارد شده است 

" شایئنای- خو"اّوًال مفھوم روحانی بت پرست را میرسانده است و در این مفھوم .). از زبان سانسکریت باشد

ھمچنین به میرزاھای . اویغورھا مناسبت و قرابت خاّصی پیدا میکند" توی نئنای"تیھا و تّب" الماسینای"چینی ھا، 

ترکی که برای پر کردن مدارک در نظر گرفته شده برای ایالت ترک و مغول و از گرافیکھای اویغور انتخاب شده 

  . بودند، نیز اطالق میشده است

 در دولت بابریان ھند به کسانیکه امور -:" آمده استھمچنین بابر در کتاب بابرنامه در عنوان جّراح چنین

" اقتصادی بخشی از نظامیان آن دولت را در کارگردانی و در پرداخت حق اّلزحمه کارکنان دخالت داشته اند،نیز 

  . خطاب میکرده اند" باغشی
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در میان قرقیزھا در قرن حاضر اصطالح باغشی در بین غالمئقھا، مغولھا، منچوریھا به روحانیون درجه یک و 

در مفھوم شعبده باز و به کسانیکه بیمار را از طریق دعا و جادو معالجه ) باقسی و باقسا( در فرم دیالکتال خود 

در بین قرقیزھا . (در حال حاضر در بین ترکمنان  به مفھوم خواننده خلق را تفھیم میکند. میکرده اند نیز آمده است

  .). بکار می برده اند" قاووز یا قوپوز" ھای آالت موسیقی ھای قابوز باقسی دعاھای خودرا بوسیله آواز

بیلیایف، باغشی به نوازنده پروفسیونال و ماھر گفته . اوسپنسکی و و. آ. با توجه به شناخت و تعریف و

باغئشالماق " اگر در رابطه با اتیمولوژی خلق کسب فیض نمائیم، در آنصورت اصطالح باغشی از کلمه . میشود

یعنی نوازندگانی که در طول ادوار تاریخ ھنر خودرا برای جامعه ارزانی داشته اند، . بوجود آمده است)" بخشیدن(

آثار خودرا نه فقط برای فرو نشاندن احساسات درونی خود بلکه ھرکدام از آنھا با الھام گرفتن از حوادث و 

ا ملودیھای خوش الحان نموده اند که در آن رخدادھای گوناگون اّیام خود به بیان احساسات ظریف ھمراه ب

احساساتی نظیر عشق دلدار، زیبائی، طبیعت، غم و شادی، بیان قھرمانیھا و تعریف حوادث غیر مترقبه که منجر 

در چنین . به بوجود آمدن فالکتھائی در جامعه میشده بصورت اشعار آھنگین در صدای دوتار بیان میداشته اند

نتیجتًا این ھنرمندان را در این مفھوم، . ا دست بدست و نسل به نسل انتقال یافته استسیمپوزیومی آثار آنھ

. آثار خود، نقش بازی کرده اند" بخشیدن"یعنی با خلق آثار ھنری به منظور رسانیدن پیام خود به خلق وسیع با 

.  به خلق می بخشدکسی که احساسات ظریف خودرا" در نتیجه راجع به نوازندگان این درک تثبیت میشود، 

  . ھمان درک ھم در زبان خلق اصطالح زنده و کوتاه بخشی، باخشی، باغشی را بطور مستقل دریافت کرده است

 – فقط خوانندگی میکند، سازنده - باغشی : "  با توجه به نکته نظر فوق برداشت این درک که میگوید

به این سبب که اصطالح . تزاعی می باشددر حقیقت یک درک تجریدی و ان. برای باغشی نوازندگی میکند

، ) خواننده( در غیر این صورت آیدئمچی .  باغشی در مفھوم اصلی خود درک وسیعتری را بیان میداشته است

، اینھا ھمه با مھارتھایشان به احساسات خود )نی نواز(، تویدیکچی )کمتنچه زن(، غئجاقچی )نوازنده(دوتارچی 

به این خاطر ھمه . که مھارت و اتادی خود را به خلق تقدیم  کرده و بخشیده اندجان بخشیده و کسانی ھستند 

  . ھستند)  باغشی الر( آنھا بخشیھا 

انسانھا  برای درک از . باید بوجود آمده باشد" ساز"  اصطالحی است که در  ارتباط با کلمه - سازاندا

در باره قذرت .  تالش ورزیده و اندیشیده اندچگونگی قدرت فوق العاده ساز و آھنگ از دورانھای قدیم بسیار

سحرانگیز این ھنر تحسین برانگیز ، در اینکه انسان ناخودآگاه در دایره گرداب خود فرو می برد، از گذشتگان روایات 

در : " یکی از آن روایات مربوط به یونان قدیم می باشد که در آن بچنین گفته شده است. زیادی باقی مانده است

وسینگ خدای صاعقه، منه موزینان یادگار خدایان که در کنار چشمه روانی برنگ آبی که این چشمه در میان کنار ز

جنگلھائی که در باالی کوه مقدس گلیکون سایه روحبخشی را می افکنده، واقع شده و در آنجا دختران ھمیشه 

ی زوسه قدرتمند نذر و صدقه می داده ھنگامیکه در آن مکان بپا. جوانی بنام موزاھای جوان زندگی میکرده اند

موزاھا با سبک بالی تمام . اند، موزاھای جوان بطور دایره وار  دور ھم جمع و شروع به آواز خواندن می نموده اند

در عین حال زیبائی وصف ناپذیری بوجود می آورده .  چون پروانه ھای زیبا بر فراز سبزه ھا به پرواز در می آمده اند

شور و لّذتی که در آن .   گذشته از اینھا با آوازھای مخصوصی که اجراء میکرده اند، شھرت یافته بودند. ...".اند

. آوازھا وجود داشته تمامی غم و حسرت را سبک، قھر و غضب و ھرگونه تبھکاری را به نسیان می سپرده اند
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. و خدایان را به شھرت می رسانده اند، را تحسین "قولنین جامعه بشری"،"عادات محترم"موزاھا با آوازھای خود 

در چنین حالتھای . از پیشواز آنھا در یک کیفارای طالئیدر متن آوازھای تحسین برانگیز موزاھا نوازندگی میکرده اند

  . طالئی طبیعت به تمامی در سحر آوازھای حیرتانگیز آنھا اسیر میشده است

 خدایان نمایان بشوند، در آن واحد تمامی غیل و ھنگامیکه برحسب اّتفاق آپولون با موزاھا در مسکن

شوق و اتیاقھای جنگھای خونین را به فراموشی ) خدای جنگ(آرش . غالھای آنجا به خاموشی میگرئیده است

خدایان ھمه جنجالھا را . صاعقه دستان زوسه ی ابرشکن از برق افکندن می افتاده است. می سپرده است

   ... .     فراموش میکرده اند

  .....ادامــــه د ا ر د 

   


