کۆنەوارناسی هەڵپەڕکێ
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ساماڵ عرفانی

لەسەر ئەوەی کە یەکەم جار ،سەما چۆن دروست بوو ،چەند رایێک هەیە ( بۆ نموونە ،مرۆڤەکان کە هەستیان
بە شادی کرد دەستیان کرد بە هەڵبەز و دابەز ،هێواش هێواش ئەم هەڵخستنەوانە ،ریتمی تایبەتی خۆی
وەرگرت .یان هەندێ لە راکان باس دەکەن لە الساییکردنەوە لە ئاژەڵەکان .)...،کە لێرەدا ئێمە لەسەر ئەمە
ناڕۆین .بەڵکوو باس لەو ئاسەوارانە دەکەین کە نەخشی سەمای بە کۆمەڵی لەسەر کێشراوە i.ئەم نەخشانە
لەسەر گڵێنە کێشراون و لە ناوچەی ئێرانی ئەوڕۆ دۆزراونەتەوە .هەڵبەت ئەمە بەو مانایە نییە کە ئەم چەند
پارچە گڵێنەیە کە باسی دەکەین هەموو ئاسارەکانی ئەم ناوچەیە دەگرنە خۆ ،بەڵکوو دەشێت ئاساری زۆر
زۆرتر هەبێت و تا ئێستا لە ژێر خاک دەرنەهاتوون و یان ئەوانەیش کە دەرهێنراون ،هەموو رەمیان و
شەرحیان باڵو ناکراوەتەوە و لێکۆڵینەوەیان لەسەر نەکراوە.
لەبیرمان نەچێت کە سەما ،دارای ناوەڕۆکی جۆراوجۆرە وەک  :جەنگی ،ئایینی ،ورووژێنەری ،نمایشی... ،
کە ئەوڕۆکە الیەنی بەس بۆ خۆشی و یان ورووژێنەری سەما ،زاڵە بەسەر الیەنەکانیتری و تەنانەت ئەو
سەمانەی کە ناوەڕۆکی جەنگی یان ئایینیان هەبووە ،ئەوڕۆکە تەنها الیەنی بۆ خۆشییان بەرجەستەیە و
ماناکانیتری ئیتر لێ هەڵناگیرێ .یەکێک لە گرینگترین هۆکارەکان ،گۆڕانی تەرزی ژیان و هەروەها گۆڕانی
ئایینە لە درێژایی مێژوو .کە ئایینێک زاڵ دەبی بەسەر ئایینێکیتر ،هەموو ئەو شتانەی کە پێوەندیان هەبوو بە
دینی یەکەم ،بۆ نموونە سەمای ئایینی ئەم دینە ،قەدەغە دەکرێن .تەنها لە حاڵەتێکدا ئزنی ئەوەیان دەدرێ کە
بەردەوام بن کە ئیتر مانای خۆیان نەبەستنەوە بە ئایینی یەکەم واتە ئەو سەما تەنها الیەنی بۆخۆشی هەبێ و
نەیەوێ نمایشی مانای ئایینی و باس لە فەرمانەکان یان خواوەندەکانی ئەو دینە بکات.
سەما بە گشتی دارای سیمیۆلۆجییەکی زۆر بە هێزە و پڕ پیتە .لەبیرمان نەچێت کە هەر سەمایێک لە ناو
چاندەکەی خۆیدا ،لەو تێکستەی کە تێیدا سەری هەڵداوە ،مانای خۆی دەدۆزێتەوە .هەرچەندە لەوانەیە ئەوڕۆ
ئێمە مانای هەرە زۆری ئەو جوواڵنەی ناو هەڵپەرکێمان لە بیرچووبێتەوە لەبەر ئەو هەموو سااڵنەی کە
بەسەر دروست بوونی ئەم هەڵپەرکێیانەدا تێپەڕیوە.
-١کۆنترین پاشماوەی کۆنەوارناسی کە لە ناوچەی ئێرانی ئەوڕۆ دۆزراوەتەوە و لەوە دەچێت سەمای بۆمان
نەخشاندبێت ،کاسەیێکی گڵێنەییە کە لە تەپە "خەزێنە"ی شاری شووش (دەوری ٠٥٥٥ساڵ پ.ز)
دۆزراوەتەوە.

لەم نەخشەدا ،سێ کەس دەبینرێن کە دەستی یەکتریان گرتووە ،دووکەسی دوایین ،ئەڵێی چۆپی دەکێشن.
١

 ئەم وتارە ،کۆبەند و کورتکراوەی چەندین نووسراوی یەحیا زۆکا ،کە لە گۆڤاری "هنر و مردم" و " مجلە موسیقي" لە ئێرانبە فارسی دەرچووە.

-٢گڵێنەیێک لە تەپەی "تەل جەری" لە باشووری "تەختی جەمشید" (٠٥٥٥ساڵ پ.ز) .لەسر ئەم قاپە١٠ ،
پیاوی رووت دەبینین کە یەک لە دوای یەکتری و دەستیان خستۆتە سەر شانی کەسی بەردەمی خۆیان و لەوە
دەچێت کە لەدەوری ئاگر سەما دەکەن هەر وەها ئەڵێی پیاوەکان ،ماسکیان نابێت.

-٣تیکەیێک لە گڵێنەیێک iiهی تەپۆڵکەی "سییەلک" ی شاری کاشان (٠٥٥٥پ.ز) .سەماکارەکان لەوە
دەچێت ژن بن کە دەستیان خستۆتە ناو دەستی یەکتری سەریشیان نەک رووبەروو بەڵکوو بەرەو الی چەپ
گێڕاوە.

-٠تیکەیێک لە گڵێنەیێک هی "سەگزئاباد"ی شاری قەزوێن .سەمایێکی بە کۆمەڵ کە خەڵکەکە لە شێوازی
گردی پۆلیان بەستووە .لەم نەخشەدا ،خەڵکەکە دەستیان لە ئانێنشکەوە چەماندۆتەوە.

-٠تیکەیێک لە گڵێنەیێک کە ئاماژە نەکراوە لە کوێ دۆزراوەتەوە (٠٥٥٥-٠٠٥٥پ.ز) .سەماکاران لە
پیاو دەچن ،دەستیان خستۆتە سەر شانی یەکتر .پێیان بە ئەندازەی شانی خۆیان کردۆتەوە .جلەکانیان لە
کەمر هەتا ئەژنۆ هەراوە و بەاڵم لە ئەژنۆ بەرەو خوار ،چەسپاوە .جڵەکایان دەبێ پانتۆڵ بێ .بەاڵم لە
نەخشێکیتر ،جلەکانیان بە تەواوی بە لەشیانەوە چەسپاوە و پێشیان بە ئەندازەی شانە نەکراوەتەوە بەڵکوو
بەیەک چەسپاوە .سەرنجدان لەسەر جووڵەی پێ ،دەتوانێ تا رادەیێک شێوازی سەماکەیانمان بۆ روون
بکاتەوە.

-٦تیکەیێک لە گڵێنە هی "تەپە حسار" لە شاری دامغان ( ٣٠٥٥-٠٠٥٥پ.ز) .گروپێک سەماکار کە لەم
نەخشەدا تەنها  ٠کەسیان دیارە ،رووتن و شانیان داوە لە شانی یەکتر ،سەریان بە الی چەپ گێڕاوە .شێوازی
لەشیان لە کاتی سەماکردنەکە ،دەڵێی ئەژنۆیان تۆزێک چەماندۆتەوە و بااڵتەنەیان تۆزێک بەرەو پێش هاتووە.
سیانیان پێیان بە ئەندازەی شانەیان کردۆتەوە و دوانیتر پێیان وەک زەربدەر داناوە .کەسی دوایین کە تەنها
بەشێک لە ساقی پێی دیارە ،لەوەناچێت کە وەک هیچکام لەوانیتر سەما بکات .پێی نە زەربدەری داناوە و نە
بە ئەندازەی شانە کردویەتەوە ،بەڵکوو ئەڵێی پێی زۆر کردۆتەوە و شێوازی جووڵەی بااڵتەنەشی جیاواز
دەرچووە .ئەگینا دەبا النی کەم ،تۆزێک لە بااڵتەنەی لە ناو نەخشەکەدا دەردەچوو ،بەاڵم دیارە کە ئەو
فاسیلەیێکی زۆرتری لە سەماکارەکانیتر گرتووە .یەحیا زۆکا لەسەر ئەو باوەڕەیە کە ئەم نەخشە سەمایێکی
جەنگیمان پیشان دەدات ،هەرچەندە هیچ باس لەوە ناکات کە چۆن بەم رایە گەیشتووە.

-٧تیکەیێک لە گڵێنە لە شاری نەهاوەند دۆزراوەتەوە ( ٣٠٥٥-٠٠٥٥پ.ز) .چوار ژنی ناسکی و ناوقەد
باریکی تیا دیارە کە سەریان بە الی چەپا گێڕاوە .دەستی یەکترییان گرتووە .جلەکانی بەریان زۆر تەنگ
دیارە ،هەر بۆیە دەبێ لە کاتی سەماکەشدا پێیان زۆر نەجوواڵندبێ .ئەم ژنانەی سەر ئەم گڵێنەیە و چ ئەوەی
گڵێنەکەی سییەلک ،لە رووی هەیکەلەوە هیچ لە خواژن ناچن.iii

-٠تیکەیێک لە گڵێنە ،تەپۆڵکەی "سییەلک" ی کاشان (٠٥٥٥ساڵ پ.ز) .دەوری شەش کەسێک نیشان دەدات
کە خەریکی سەما کردنی بە کۆمەڵن کە دەستیان لە ئانیشکەوە مووچاندۆتەوە روو بە سەرۆ .یەحیا زۆکا
سەمای خۆرەتاوی ناو لێ ناوە ،لەبەر ئەوەی کە دوو ئەستێرەی حەوت پەڕ و هەروەها دوو پەلەوەری پێ
درێژ لە وێنەی پەلەوەری دەریایی ،نەخشێندراوە .بەاڵم بە رای من ئەم بۆچوونەی زۆکا زۆر قایم نییە لەبەر
ئەوەی کە جێگەی ئەو پرسیارەمان بۆ دەهێڵێتەوە کە ئەگەر دروستکەری ئەم نەخشە ویستوویەتی سەمای
خۆرمان بۆ بکێشێ ،بۆچی دووجار و ئەویش لە تەنیشت یەکتر و ئەویش لە خوارەوەی رەسمەکە لە الشان
پێی سەماکارەکان ،خۆری نەخش کردووە! ئەگەر ئەمە بۆ خۆر بووبایە ،بە نیشانەی رێزی خۆر یان
پەرەستشی خۆر ،النیکەم خۆرەکەی لەسەرووی رەسمەکەوە دەکێشا.

-٩تیکەیێک گڵێنە ،تەپۆڵکەی "سییەلک" ی کاشان (٣٦٥٥پ.ز) .تەنها نیوەی لەشی دوو کەس و هەروەها
بەشێک لە دەستی چەپی کەسی سێهەم دیارە کە دەستیان لە ئانیشکەوە روو بە سەرەوە نووشتاندۆتەوە.

-١٥تیکەیێک گڵێنە هی "چشمە عەلی" .٢ژنەکانی ئەم نەخشە یان جلەکانیان زۆر تەنگە یان ئەوەی کە رووتن.
دەستی یەکتریان گرتووە و سەریان بەرەو الی چەپ گێڕاوە .ئەندازەی سەریان سرووشتی نییە و پێ دەچێت
سەربەند یان کاڵویان لەسەر کردبێ یانیش دەتوانێ لەبەر شێوازی دروستکردن و ئارایشتن کردنی قژیان بێ.

-١١تیکەیێک گڵێنە هی "چشمە عەلی" (٣٦٥٥ساڵ پ.ز) .سەماکاران کە بە کۆمەڵ سەما دەکەن نزیک
لەیەک بە بێ ئەوەی کە دەستی یەکتریان گرتبێ .سەریان بەرەو الی چەپ گێڕاوە.

٢

 -مانای ناوەکە واتە کانی عەلی

-١٢تیکەیێک گڵێنە هی تەپۆڵکەی "موسیان" (٣٣٥٥-٣٦٥٥پ.ز) .چەند پیاو دەبینین کە دەستیان لە
ئانیشکەوە بەرەو سەرەوە مووچاندۆتەوە .پێێان بە ئەندازەی شانە کردۆتەوە و سەریان روو بە جڵەوە .لە
بەرپێیاندا ،گردی گەلێک کێشراوە کە ئەڵێی مەزرا و خەرمان بێ .هەر بۆیە زۆکا دەڵێ ئەمە جێژنی خەرمان
و دروێنەیە .هەرچەندە نەخشەکە لەوەس دەچێت کە مەزرا نەبێ و بەڵکوو باس لە خۆر یان ئاگر بکات .لەبەر
ئ ەوەی کە گرد کێشانی خۆر یان ئاگر لۆجیکترە هەتاکوو خڕ کێشانی مەزرا ،لەبەرئەوەی کە زۆربەی کات
مەزراکان قەد شکڵێکی رێکیان نییە و ئەگەریش هەیان بێ گۆشەدارن نەک خڕ.

-١٣تیکەیێک گڵێنە هی تەپۆڵکەی "موسیان" (٣٣٥٥-٣٦٥٥پ.ز) .حەوت کەسێک دەبینین کە لە یەک ریز
دان و دەستیان رووبە سەرەوە گرتووە ،بەاڵم بە بێ ئەوەی کە دەستی یەکترییان گرتبێ .ئەم حاڵەتە زۆرتر لە
حاڵەتی نزا و دۆعا کردن دەچێت و ناکرێ یەکسەر بڵێین کە وەک ئەو نەخشانەی پێشتر باسمان کردن،
سەمایێکی بە کۆمەڵە .لەشێ ئەم خەڵکانە وەک پەینجە کێشراوە کە لەوە دەچێت بەم شێوەیە ویستبێتیان مانای
بەرەو ئاسمان و خوا رۆشتن نیشان بدات.

-١٠تیکەیێک گڵێنە هی "تەپە خەزێنە" (٠٥٥٥پ.ز) .سێ کەس و دەستی چەپی کەسی چوارەم دییارە کە
دەستیان بەرەو سەرەوە گرتووە و ئەمیش هەمدیسان دەڵێی خەریک دۆعا و نزان.

باستانشناسی رقص
این مقالە تالیف و تلخیصی است از دو مقالەی آقای یحیا ذکا تحت عناوین:
-

" رقص در ایران پیش از تاریخ" مجلە موسیقی ،سال ١٣٠٣

-

" تاریخ رقص درایران".مجلە هنر و مردم ،دوره ،١٦ش( ١٠٠خرداد)٠٧
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 -هەروەها باس لەو نەخشانە ناکەین کە سەمای تاکەکەسی لەسەر کێشراوە ،تەنها سەمای بە کۆمەڵ لێرە مەبەستمانە.

ii

 واتە گڵێنەکە بە تەواوی نەدۆزراوەتەوە کە دڵنیا بین نەخشەکە لە سەرتاسەری گڵێنەکە دوپات کراوەتەوە یان شتی تریشنەخشێندراوە.

iii

 -خواژنەکان هەمیشە زۆر قەڵەو نەخشێندراون ،بۆ ئیشارەت دان بە زک و زا.

