
 

 ...ن یندلررقصآذربایجان 

  حسن اومود اوغلو: مؤلف

  !!!دقّت

ایلدیرم رقص قوروپو -رقص قوروپو  و رقّاص محمد محمدي!!!) لر بیتگی(اوتالر-همین مقاله رقّاص، یاشار ایرانی! حرمتلی اوخوجو
دا اؤز یازیدقالري مقاله و  گالو قوردوقالري وبال) دي سی(باشچیالري طرفیندن اوغورالنمیش و بوراخدیقالري رقص دیسکئتی 

دن   عمومیتله اخالق و نزاکتیمیز الر سینده چالیشان اکثر رقّاص رقص ساحهدیر کی،  یا بللی هامی .سند کیمی ارائه اولونموشدور
یه »ن عباديآیدی«الرا دئییل؛ کیچیک یاشلی جسور اوغالن  نی رقّاص  ده یازدیغیم بو مقاله ائله بونا گؤره. لرلردیر  شخص اوزاق

  . اتحاف ائدیرم

 

 

  
مخصوص هر خالقین اؤزونه . عصریمیزده رقص، دونیا خالقالري اینجه صنعتینین آیریلماز بیر قولودور

مختلف قولالرا عو داهادا اینکیشاف ائتمیش و وصنعت ن بو اینجه ،دهدؤروموز. ي وارلررقص
 اساسالنان نین پالستیکلیگینه  بدنیانسانلیگی و  رقص ریتمیک حرکتلرین ایفاده« .دیر آیریلمیش

ل سووئت ائنسیکلوپئدیاسیندا، رقص حاققیندا وئریلن بو ایضاح مکم 1».عودوراینجه صنعت نؤ
 لررقصمازدان اؤنجه، کی بشر تاریخینده اینجه صنعت اول  چون؛ردی  یالنیشلیک  اوسته،اولمایاراق
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 لر هالطبیعی قو ، فوق)ایش، عمل (لعاده آکسیاالرا الر خارقانسان، ایلک فیکریمیزجه. جود اولموشدورمؤ
 دویغو، ،لرینی اؤز حیس  ،ن حرکتلرله و معییبگؤستر) العمل عکس(ن رئاکسیا  سیندا اؤزلریند قارشی

نین امک، )انسانایلک (نین  کیشی کئییکرقص؛ .  ائتمیشلردهایفاآشکار و  دوشونجه و قورخوالرینی
 دیل و س و هیجانیندان دوغولموشیپان حن قو طبیعته قارشی ایچیندوچولوق واو ایشلري، لیک گونده

شکیلده اوالن  سمبولیک و رمزي سیندا  قارشیلر ه، ایسترسه شر قوخئیر ایستر. دیر دوشونجه طرزي
 ساده، .دیر دایانمایان بیر دیل) ...سس، جمله و(رلرینه دانیشیق عنصدئسک، باشقا سؤزله . دیر یواباج

   .دیر  ایفاده طرزين حالدان دولغون الکونیک و عی

 ن یارارالنمایان بولریند راماتیکا ائلئمئنتفونئتیکا، لئکسیکا و گ. لیک وار ببو ساده دیلین ایچینده مرکّ
ده  رقص. دیر  پانتومیم و، میمیکا)یلنئتیک دئگ(حرکتی   اساس تملی ایسه، ال) ینرقص(دیلین 

. ك جانالندیریر ر هتیوي تصویر ائدن بیر موده معیسانین ذهنیننین ا آردیجیل و ریتمیک حرکتلر، ایزله
 لررقصس  مقد.یردي تأثیر اولدوغونا اینان دینی و سئحیرلی،حرکتلرده ریتمیک ،انسانایلک 
. ردیلر هماسکاالرال ایفا ائدایلک انسانالر، رقصی، عمومیتله . دیر  اسکی بیر اینانجیین انانسانلیغ

ینده لررقصقدیم تورکلرین شامان . ده بعضی خالقالردا قالماقدادیر ي هلهلررقصساواش، اؤلوم 
لرینده،  ینآی»  Eleusis« الرین  یونانلی. ایمیش وارلررقص) ترانس حالی( چیخاران ن نسانی اؤزوندا

ن یا چاتدیرا ن چیخاران و تانري زوندانسانی اؤ ، آیینیندهچیلیک دیونیسوس دینینده، اسالمیتین مولوي
ی علم عالمینه یغدلیارادین اریخی و هانسی بیر خالقین طرفیندرقصین یارانما ت 2. واردیرلررقص

 ,Barikosefar ( ،انسانرو حالیندا یاشایان وده ایلکین رقصی، س  بلکه. دیر دوزگون بللی دئییل

Dolikosefar ( ایسه پالئولیت بو  .دیر یاراتمیش)لره قاییدیر لیکایل ن قاباقکی مینرونددؤ) داشقابا. 
نالري ، رقصین ایلک یارادا و قدیم تورکلرلري لر، استرالیا یئرلی دري ري، قیزیلل آفریقا یئرلی

ریندان قاالن رپه چاغالتین کؤلرده، بشری ی اراضیالرین یاشادیغآدي چکیلن خالق. اولموشالر
ده   لر هله رسم قدیم قایااوستو بو. لر بونا اَن دوزگون توتالقادیر رسم وستوا لر، قایا لیفیپئتروگ

، )ساخاران(ن قاباق آفریقادا ایل میالددا 45000ادا، میالددان اؤنجه استرالیایل  58000 ؛قالماقدادیر
ده  ، فرانسه)ساي سارجی(، اؤزبکیستاندا )تامقالی(باشقیردیستاندا ایل میالددان قاباق  16000

 ماغارا و قایا تصویرلري شندا یئرل) کاستیلیو ومیروآلتا( اسپانیادا )، مونتئسپان، السکوکومبارئل(
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. دیر لري قایااوستو رسمستان بولر ایسه قو ن ایلک رسمله باغلی اَی ایرقصجان یاآذربآنجاق . واردیر
نین زنگین و  يلررقصآذربایجان  3.ددیر عاییقاباغا ایل 34000میالددان لر  همین قایااوستو رسم
رقص . دیر  وثیقهنین قدیملیگینه توتارلی بیر  يلررقصقین اؤزونون و  بو خال،چئشیدلی اولدوغو

 -2، دیر؟ رقص سؤزونون آنالمی نه-1:  یارانیر دوکده، بئینیمیزده بیر نئچه سؤالدوشونحاققیندا 
دیر؟  خالقین لئکسئمی رقص سؤزو هانسی -3م دؤورده یارانیبالر؟ ، داها قدینوع هانسی  ینلررقص

ایستر عرب، ایستر فارس و یا خود . لر نظر وئرمیشلر یر بیر چوخ عالیم منشأینه داون سؤزونرقص...
فارس .  عرب منشألی سؤز حساب ائتمیشلر ائتیمولوقالري بو سؤزو اکثر حالدا وتورك لئکسیکولوق

عربجه شوناسالرا دایاناراق رقص سؤزونو   دهخدا اؤزوندن قاباقکی لوغتاکبر ، علیلئکسیکوگرافی
، درخشیدن )ترپنمک (، جنبیدن)آختاراراق قاچماق (پویه دویدن: یریازدیب ایضاحیندا حساب ائ
زي  با،)لنمک اسروك (کردن، مست )چاخیرین قایناماسی(، جوشیدن می )ایلغیمین پارالماسی( سراب
عرب سؤزو کیمی   سؤزونو،رقصك  ر سهو ائدرهل دهخدا و باشقا دیلچی 4.یر ساو) اویناماق (کردن

ی ، التین منشألدئییلو عربجه و تدقیقاتیمیزا دایاناراق بو سؤزتلی آختاریش  چوخ مدبیز،. یرالرآلیده ق
همین . شدیریمآلین نسؤزلریند» Reaksia//Reactio«  اصلینده رقص سؤزو.لغت حساب ائدیریک

) aksia(صه یایکینجی حآنالمینی داشیییر آمما ینه  ضد وعلیهینه  ):Re (ه صی بیرینجی حسؤزون
  .دیردئمک یا عمل ایش  ایسهسؤزو

. دیر دوغرودان دا بئله. دیر واب قایتارماقاته جالی حرکت و فعوسؤزاوالر کی، رقص دئمک لیکه  بئله
 سیندا، قارشیلري  لر، تانریالر، گوجلو وارلیقالر و طبعیت حادثه هالطبیعی قو نسانین فوق ایلک ا،رقص

 رئاکسازو التین منشألی دئمک رقص سؤ. دیر ) و حرکتواباج(رئاکسا اؤزوندن گؤستردیگی، 
 ، رقص سؤزونه قارشیلیقسینده آذربایجان تورکجه. دیر فورماسی) بمعرّ(لشمیش  عربسؤزون 
قدیم آذربایجان . دیر ایشلنمکدهده   خالقیمیز طرفیندن هله همین سؤزلرلر واردیر چوخ لئکسئماوالراق 

                                           
لر  وا و ساییر عالمزاده، فیروزه موراد او سی؛ اسحاق جعفرزاده، جعفرقلی رستم ن باشالناراق تدقیق ائدیلن قوبوستان بؤلگه جو ایلد-1939- ٣

لیب، رقان آشکار ائدیدان آرتیق کو40لر،   قایااوستو رسم6200لیک دوغما قوبوستانیمیزدا  ده، هله لنمسه ن تام دقیق شکیلده اینجه طرفیند
( یه   ایل میالددان اؤنجه34000لر، قوبوستانین  نلر طرفیندن آپاریالن کربن سیناقالري و تئست بیلگی. دن آرتیق اکسپونات تاپیلیب100000

اوالراق  آلتی ایل بوندان قاباغا کیمی، سهو -دیرکی، بئش قید ائتمک الزم. لیگین ثبوت ائدیر عاید اولدوغونو و قدیم) اوست پالئولیت دؤورونه 
  .یه عاید ائدیلیردي  ایل میالددان اؤنجه7000لرین قدیملیگی  بو قایااوستو رسم
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و اؤز چمیش کئ  فورماسیندا»آیین«دیلینه همن سؤز فارس . دي دئیر»نیواو«و تورك خالقی، رقصه 
یان لیگینی قو ایشلک اویون سؤزو. دیر اَن قدیم تورك سؤزلریندنرو:فیکیر، دوشونجه،  ؛ي او
 وئرمک، اویون اویناماق، اویون دیلیمیزده اویون. آنالمیندادیر  یاریش،نین ایفاسی، مصلحت نجهودوش

گونده  لر بو یر دئییمو سا)  رهبرلیک ائدن آدامهدلررقص وي  هقدیم کوتل( بازلیق، اویون باباسی 
نین  اوت تاتارالري رقیز، قارا قیرقیز، اویغور، تئله گؤستریرکی، شور، قیفود امیرعلی سی. نیر هایشل

 مقدی. معناسیندادیر، آنالماق، ذکا، )قاناجاق(اکه  سؤزو عاغیل، درياوسینده  دیلینده، لئبئد لهجه
. ویوغ مراسیمینده اجرا اولونورد) رقص ( ن اویون یهم 5.دیر  دئمک) و مصلحتشورا(ده  اؤزبکجه

 معناسینداده رقص   اویون سؤزوندن باشقا، دیلیمیزده سوزمک، سیندیرماق، قول گؤتورمک سؤزلري
بیزیم . یردئییل» Ussul «نده ایسهتورکلری و اویغور» Biy «نده رقصهتورکلریقازاق . دیر ایشلنمکده

سؤزوده، اصلینده آذربایجان و کی اهل عرفان رقصی ساییالن سماء   فارس دیلینده،فیکریمیزجه عرب
   6. سؤزوندن آلینمادیر)دنرقصی//سیندیرماق(» نماسی«ی داشییان تورك دیلینده رقص آنالمین
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  عووین نلررقص

-2 )لر ایفا اولونان رقصدهکلیکفردي و ت(لر   رقصلوسو-1 :لر اساساً ایکی یئره بؤلونور رقص
لرشکیلده ایفا اولونان رقصجمعی    و وي هکوتل (.لررقصللئکتیو کو(.  

دیر؛ چونکی ایلک  دن داها قدیملررقص) فردي (لو، سولررقص) جمعی(فیکریمیزجه کوللئکتیو 
اوغورلو ) شکار(وون  اوشکلینده یاشایان زامان، دیري قالماق، قیدا الده ائتمک شانسی،انسانالر، سورو 

هی قانسان دئییل، بلکه كر هندوغو سیالحا گوولو یا اوغورسوز اوا ونچوخلوغ-آزنین ساییجا  و
 ائله بونا .دیر جا بیرباشا باغلی نین سایی  جمعیتیانساننین  قبیلهرو  ایلک اووچولوق دؤ.ایدي باغلی
 حتی بوگونکی. داردیر دؤورو ایله عالقهوچولوق  همن دؤور یعنی ایلک اولررقصده ایلک  گؤره
لري  وماق، حیوان حرکتخ آتماق، آت قولري او وچولوق عالمتیمیزده اولررقصوي  هکوتل

رقصدن داها وي  ه کوتل،عو دئمک اوالرکی بو رقص نو، گلدیکدههلررقص لو فردي و یا سو.قالماقدادیر
 و لر داشییان حرکتتئماتیک و میفیک مضمون  لرین یارانماسی، اوتوراق حیات، تو دین. دیر گنج
بیر چوخوندا اولدوغو کیمی قدیم قدیم خالقالرین . ده داها چوخ گؤزه چارپیرلررقص فردي ر،رالفیقو

 اساساً دینی لررقصبو . دیر لرله باغلی  دین و آیینلررقصآذربایجان و تورك خالقاالریندادا فردي 
 گؤیون اَن اوست قاتیندا اوتوران لررقص بو .یندن ایفا اولونارديلر طرف نو کاهشامان، -رهبر، قام

 9ريال د دا آباسیخو و یا 8یانگ-د ارلیک اوچون قوربان وئریلن زامان، و یا خو7»اولگئن تانري«
وماق اوچون اودونقو-ن دؤورهآلوك، اودون اوستونه  نره سینده هرله ووقیآیاقدان ك  ر هی ز چیلهمی

 اَن شامان-ده قاملررقص همن .ایدي لردن عبارت حرکتر ایفا اولونان  وندن چیخانا قددوشوب اؤز
دوندن حاضیرالنان و آت سو رديیرینی گئییرلی پالتارال دقی و یا باشقا دومبرا-زدان ایچیب دؤهولمی 

ارا و یا آغ  چاتیب زیل ق) خلسه(ایله ترانس اکستاز حالینا  )اساساً ضربی آلَت ( بیر موسیقی آلَتی 
د پیس ردي و یا خو ور طلب ائدهغقوربان وئریب ائل اوبایا اویا  حیوانالري تانري... آت، اینک و 
شامانالرین پالتارالریندا -قام.  قووماقا چالیشیرديایله )رقص و موسیقی(لرله  ن حرکتروحالري معی
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ش و یا بیر توتئاب لر   حرکتالرال باغلییمیزده قوشرلرقص .ایدي ی اولمالیشکل  مشلیجا اوالراق قو
ورده ایفا عاصر دم.  قالماقدادیرده لر هله آت قووماق و باشقا حرکت) غري، توغان و الچینقارتال، چ(

لیریک و ائپیک و ن معیده واردیرکی، دینی و آیینی کاراکتئر یوخ، بلکه  لررقص لوبعضی سواولونان 
ولو  چوخ واقت قادینالر طرفیندن سلررقصبو . دیرلررقص یر مضمونالري داشیییر، بونالر سوژئتلیسا

  . شکیلده ایفا اولونور) تک(

ن بیر آز  ا اَن چوخ ایفا اولونان اوچ رقصد آذربایجاند،اوخوجوالرارمتلی بو قیسا معلوماتدان سونرا ح
  :ییریک هبیلگی وئرمک ایست

ي خالق رقصی، کوردلر، گورجولر، و هان کوتلن قدیم آذربایج الده اولونان قایناقالردا یاللی اَ:یاللی -1
ل مئنتال آنسامبیلرینده اینسترو تویالردا و ائل شنلیک. دیر لر آراسیندا دا گئنیش یاییلمیش رمنیا
. عتی ایله ایفا ائدیلیریشانین م و یا خود ماهنی) دان عبارت راچیاناچی و ناغزور اساساً ایکی(

  : یاللی رقصی زامانی).ك  ده  نفره100 – 80 و 10 – 5(  الرین سایی غیر محدود اولور ایفاچی

نین   دستههمین ،لدیلیر ه بعضاً قاریشیق دسته دوزوبارت عن د قادینالردا یا خو اله توتولموش–ال  *
   . اوال بیلر  سایی ایکی، اوچ و داها آرتیق

، آخیرینداکی )وبوق توتوبد چالینده یایلیق یا خو(باشی   یاللی،اصنین باشیندا دوران رقّ دسته **
  . یاقچی آدالنیرایسه آ

   .نیر له رعتغیر تئمپلی باشالنیر، گئتدیکجه سجه آ یاللی اول ***

وي رقص ائدیرلر،  ره دوایله )قالخماسی نین اَییلیب  لري بدن( لرله   ریتمیک حرکتالر ایفاچی ****
خسرو و «نین   داها سونرا نیظامی و قوبوستان قایا تصویرلریندهابو رقص حاققیندا ایلک معلومات

تی ایله یوزدن آرتیق یاللی هاواسی اولموشدور؛ چوالغی، اوچ واخ. یکپوئماسیندا راست گلیر» شیرین
سی، ایکی  ري، ائل یاللیقازي، کؤچ-سی، قاز ئراتی یاللیو، ه زوپ-وآددیم، دؤنه یاللی، آي دؤنه، زوپ

  ... . رفانی و ، عره وتو، تنزهچؤپو، سیا ق- وآیاق، قاالدان قاالیا،  چؤپ

  :  بؤلونوریئرهیاللی ایکی 

 الر، سوژئتلی یاللی -1



 

 .الر رقص یاللی -2

 ، اویون، تئاترالشمیش خالق اویونالري اولدوغو اوچون،الر نی تصویر ائدن سوژئتلی یاللی ثهعین حادم
 سینی روحیه  والنین خالقا احو م قهرمانلیق موتیولريا ایسه تسیندا رقص یاللی. یاللی آدالنیر
 لررقصر  سینا بنزه آذربایجان یاللی .م عکسینی تاپیر، چئویکلیگینی، تصویري و ترنّگنجلیگینی

گورجولرده پئرخولی، . دیر  آوروپا و آسیانین بیر چوخ خالقاري آراسیندادا یاییلمیشالختلیف آدالرم
لرده  رانسیزالردا بیرانئل و فیراندوال، رومئن تاباکارباسکا، فلرده یالال و الپار، مولداویاالردا اؤزبک

مشهور 10... .الردا سیرتاکی و یونان، لرده چئتریژ پارووا تیزئسکوخورو، چئکآرکان، بولغارالردا 
وانی جیران، شرور، شرانی، ناخج-یران گوپو، کوردون آغیري، ججینیق،-جینیقالردان اوزون دره،  للییا

   .دیر الري  و تبریز یاللی

ان چوخ ایفا اولوندوغو  ،دیر؛ بو یاللی یده آلینیبدا قوع یاللی  بیر ن کندلریندن بیریندهنین   شهرياورمو
مال جان رقصی اوزره تدقیق آپاران عالم ک آذربای.نیر آدال » یاللیسیبالوو«دار  ایله عالقهکندین آدي 

تی ایله واخ. دیر  دئمکی خطّنجیر، ز جرگه؛ سؤزو یال: حاقدا دئییر یاللی سؤزونون منشأینه ،اوف حسن
دار اوالراق اؤز  عالقه سی ایله نین عمله گلمه  تدریجاً آذربایجان دیلی،باشقا آدي اولموش بو رقص

  11.دیر  آدینی کسب ائتمیش)یه دورانالر جرگه( یاللی ،حرکت دوزومونه، قورولوشونا گؤره عینی آد
یله سؤزو )اود، آلوو، آتش( یاالو  سؤزو اصلینده فیکیمیزجه یاللی. الشا بیلمیریک بیز بو سؤزله راضی

، یاالپ یالدیریم، یالدیراق .دیر دا داشیمیش  و قدیم تورك دیلینده یال، ایشیق معناسینیدیر باغلی
 لرده یال کؤکلو سؤزلر لرده و قدیم سؤزلوك کالسیک متن. ده دیلیمیزده قالماقدادیر سؤزلري
 و لنمک شعله-، یالینالماقایشیق ساچماق-، یاالبماق.النماق ایشیق. پارالمق-یالدیراماق: چوخدور
-لیق  آتش، یالین،شعله-یالین( .دیر  سؤزلر عینی معنالییاالو- آالوشعله،-، یاالویانماق

دئمک یال سؤزو اود و آتش   12.)ثال چکمک اوالرده م سؤزلرینی یاندیریلمیش،شعله لنمیش
. ، آتش و اود آنالمینی داشییان یال کؤکلو سؤزلر واردیرده الترك دیوان لغات. دیر معناسیندا گلمیش
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  ون عالمتیودون و آلووالینده اوالن یایلیق ایسه، انین  دوشوندویوموزه گؤره، بو گون یاللی باشی
سیندا  یاللی زوپو-ده اوینانیالن زوپو اودال باغلی اولدوغو شکینین  یاللی رقصی. اوالراق قالیر
 وار ،باشی، آغزینا آغ نفت دولدورار، آغاجا دیرماشار و آغ نفتی  یاللیغالیب گلن. قالماقدادیر

پولیار  و سئویملی پایاللی آذربایجانین اَن یاییلمیش. ر و سیچرانتیالر آغاجی یاندیرالر گوجویله اوفور
یه( بایجانین شرور  آذر،اَن مشهور یاللی اوستادالري. رقصی اولموشدور) نیلن خالق طرفیندن ب

باشی،  ختلیف آدالر وئریلردي؛ رقاصسینا م اشچیب یاللی اوینایانالرین جرگه. وبالرسیندن اول بؤلگه
باشینا چوخ  یاللی.  اولونوردو آدالردان حسابفخريآدالر بو ) مرشد (شودباشی، مور باشی، هاالي جنگی
نی  ادتاً یاللیع. نین آخیریندا دوران ایفاچی کؤمک ائدیر سی  یعنی اوینایانالر جرگه،ت آیاقچیواخ

ي، »نرگیز«م ماقامایئوین  مسل،سو»کور اوغلو «ونفاو بی ر حاجییعز( .تویون آخیریندا اویناییرالر
ی الري و سلطان حاجی»آزاد اوپئرا« اوفونجهانگیر جهانگیر الر   یاللیکی بالئتینده» گلشن«اوفون  ب
     13.)دیر قیاسدا تانینمیشچوخ گئنیش م

 آذربایجان .دیر  شاقراق ریتملی رقصی ول، ایتی اَن مشهور، گؤزینن يلررقصن آذربایجا :غیقایتا -2
ایکی (لر طرفیندن سولو، دوئت   کیشی،اراکتئرلی اولوبدایانیقلی و قهرمان کخالق رقصی؛ جوشقون، 

. یردارد الرال عالقه اقکی، قایت یی یقین رقصین منشأ.ده ایفا ائدیلیرکولئکتیو شکیلیا خود و ) نفرلیک 
و آخیرا یاخین شیدیرغی  ) Andante( یم مال جه ، تئمپی ایسه اول)8/6( سکگیز ریتمی آلتی

)Presto (قایتاغی، آذربایجاندا . سی ایفا ائدیر الر دسته اساساً زورناچیرقصین مئلودیاسینی . اولور
 .دیر ش یاییلمیش خالقالري آراسیندا گئنیزاقافقازیاقافقاز و شمالی . هنگی آدي ایله مشهوردور-لزگی

ثه دوغوران اوفون فیکرینه اساساً اَن چوخ مباح مال حسنک 14.گورجوستاندا کارتولی و لئکوري آدالنیر
  15.دیر نین قورولوشونا گؤره عادي لزگینکایا یاخین لري  ریتمینه، حرکترقصین اؤزو ایسه .دیر رقص
قایتاق « :الناراق دئییر اثرینه اساس» گلستان ارم«ون اوف خان  باکیآغاقولو اوف، سونرا عاباس حسن
لریندن بیري،  ستان قبیله یقین داغ؛ستانین اوچ ایالتیندن بیري اولوب، سونرا بو قناعته گلیرکیداغ
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لر  الرا عینی حرکت ف قایتاغیمختل .دور اولموشده رقصین یارادیجیسی  سی غی قبیلهمحض قایتا
دن بارماق  مله ج حدسیز رنگارنگ دوزومولردن او،دانو فیرالنماالر، چوخلو هرلَنمه بونالر. دیر خاص

لالرین شدن، قودن، سوزگون طرزده اساس گزی لري ترپنمه تولالنماالردان چیگیناوسته دوراراق 
قایتاغی 16.»دیر  عیبارترلیغیندانلرین اوخشا لردن و نهایت گئییم رکتکیمی ح...وضعیتیندن و 

بو رقصه . می دیگر آدالرالدا ایفا اولونوب و اوچ دوست کیرقصی، یئددي قارداش، اوغالنالر رقصی
ی یر حاجیزعدن نیازي،  لري او جومله آذربایجان موسیقیچی اف و  اف، رشید افندي اوف، توفیق قولی ب

قایتاغی رقصی اوف  مال حسنک. ي یاراتمیشالرلررقصعت ائدیب قایتاغی اوف مراج بی رائوف حاجی
  . یه چاتمیر بللی بیر نتیجهحاققیندا 

   دیر؟ قایتاقالر کیم

نین  یرافیک قوروپو؛ دارگین دیلیلرین کیچیک ائتنوگ دارگین. یریرالریداکالن آدالنداؤزلرینی قا«-
الر و دیندارالري ینده یاشاییر  و شرقستانین جنوبداغ. ه دانیشیرالریالئکتیندقایتاق د
باشقا ده  بلکه قایتاق؛. سؤزدوری بیزیم فیکریمیزجه قایتاق سؤزو تورك منشأل17»دیر مسلمان

دن  بو سؤز، ایکی حیصه. دیر لریندن تورك قبیلهسینده آسیمیالسیا اولموش  خالقالرین ایچري
قدیم تورك دیلینده چوخ معنالی قایی //قايسی   سؤزون بیرینجی حیصه.تاق+قاي: دیر یارانمیش

) قاییرماق(لدن  رت، دوز اوجا، سدان، یوکسک،ارك، ایتی، اوجا، یار، گوجلو، بحکمور؛ مسؤزد
یندا آدي  و دده قورقود داستانالر قافقاز آدیندا،دیر؛ بو سؤزهقازسؤزون باشقا واریانتی ایسه ....و

 //غتا//سی ایسه تاق صهسؤزون ایکینجی حی. راست گلمک اولور دا دا چکیلن قازلیق داغی آدین
آردا دوزولن، باغالنان دسته، -ف، آالي، آرد، سیراالنمیش، جرگه، صاوسته دوزولموش- اوست.اوست
حکم هؤرولموش، گوجلو ن، باغالیان، گوجلو توخونان، م هلندیر حکمقلّه، محکم باغالماق، م// زیروه

نین  بو رقص، آذربایجان خالقی. دیر گؤرونورکی قایتاق سؤزو تورکجه ..یرمحکم سیرا و ساجرگه، 
بو .  اوجا داغ، یارادان داغ و سرت داغ معناسیندادیرق سؤزووئریلن ایضاحالرا گؤره، قایتا .دیر رقصی

ینده یاشادیغی داغین آدیندان ی ه آدي، اَتخالقین. چئوریلمیش) خالق آدي(تنونیمه نهایت ائتوپونیم 
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. دیر دینا چئوریلمیش همن خالقین اَن چوخ سئودیگی و یاراتدیغی رقصین آدیر؛ بو آد ایسه آلینمیش
  .ردو  لی اولموش اوزون مدتروسئسی پآنجاق بو دییشیلمه 

لر  لزگی کیشی.  کیمی قلمه آلینیر لزگینکا آدي ایله مشهور اوالن رقص، لزگی خالق رقصی: لزگی-3
ایکی کیشی طرفیندن ایفا اولوندوقدا . طرفیندن تک و یا قادینالر طرفیندن قوشا رقص ائدیلیر

ت خنجرله ایفا چوخ واخ. چئوریلیرن یاریشا  هریش ائتدیین جلدلیگی و ساییر مهارتینی نماالر رقاص
.»دیر تئمپی/ 2  و  6/8موسیقی اؤلچوسو «. دور  و یونگولمئلودیاسی ریتمیک، دینامیک. اولونور



 

آبارالرین تورك دیللی خالق //آوارالرعلم عالمینه . ساب ائدیلیریافث، تورکلرین اولو باباسی ح
ریخ و نین بیر قول لري آوار طنفدمغ
ج
طکنقیصنچکنسوغمفم
طکنقفصنچکنلحومنسلفنونلنفدمغ
جکنلغفمی لزگی. شدورومدیر بللی اول اولدوغو چوخدان ب ائدن 
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