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 چکیده
بارقص با عمیقي ارتباط سنتي عناصرهای با و دارند خود جامعه مذهبي و فرهنگي فت

فرهنگزمینه بررسيمفهومرقصدر هدفاينمقاله، مادیهمراههستند. هایسنتيایو

کند.شودوکاربردپیداميهادررابطهبامفاهیممذهبيتعريفمياست.رقصدراينفرهنگ

هچرادرفرهنگبسیاریازاقوامبهشودکدرموردرابطهرقصوفرهنگاينپرسشمطرحمي

هایسنتيموازاتداشتنمذهب؛موسیقيورقصبومينیزشکلگرفتهاست؟حضوررقص

هایسنتيووجوددهندهاهمیترقصدرکناريکيازعناصراصليجامعهيعنيمذهبنشان

برايناساسديدگاهانسانرابطه شناسيعمومابرایمیانرقصباديگرابعادفرهنگياست.

رقص مطالعه فولکلوريک و سنتي پژوهشتأکیدهای اين در تحقیق ابزار است. داشته

استکتابخانه ای با و صورتکیفي به تحقیق نظريهتأکیدو انسانبر شناختيصورتهای

يکرويدادآيینياستوبهشناسي،رقصسنتي،قبلازهرچیزی،گرفتهاست.ازمنظرانسان

هایسنتيشرايطاجراويابد.رقصنيکامرفرهنگي،درزمینههمانفرهنگمعنيميعنوا

هایشوند.نکتهمهمايناستکهرقصدارميفهمخودرادارندودربسترفرهنگيخودمعنا

شوند.سنتيآيینيهستندبااينتفاوتکهگاهدرزمینهمذهبيوگاهدرزمینهعرفياجرامي

هایفرهنگونظاممعناييوارزشيبنیادين،بهواسطهرقصها،ويژگياينعرصهدرهردوی

کند.درکالبدانسانتجليپیدامي

مذهب. شناسي،جامعهسنتي،رقص،فرهنگ،آيین،انسانکلید واژگان: 
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3

  alame_sharifi@yahoo.com                 داتشجویکارشناسيارشدهنراسالميدانشگاههنراصفهان 
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 مقدمه

 میانمحققانايناجماعترينمهمرقصيکياز در فرهنگاست. و عرصههنر موضوعاتدر

اما؛ایناگسستنيوجودداردهایسنتي،فرهنگومذهبرابطهيوجودداردکهبینرقصنسب

 (.در173ـ1981:122چگونگياينرابطهوتحلیلآن،همیشهموردتوجهبودهاست)هانا،

مهممیانایمطرحبودههایکلیدیاينزمینهپرسش رابطهعمیقو بیانگر پاسخآنها اندکه

فرهنگ پرسشرقص، اين است. مذهب فرهنگو بر رقصها و متمرکزها بیشتر سنتي های

هادرفرهنگخود،بهموازاتداشتنمذهب؛موسیقي،رقصچرابسیاریازقومیتماننداند،بوده

حفظميوترانه دارند؟علتايجادآنهاچهبودهاست؟چرا درهایخاصخودرا شوند؟وچرا

شوند؟کنکاشدراينقضیهمارابهاهمیتصيسینهبهسینهمنتقلمياکثرمواقعباتعصبخا

ساختارنمادين”دهد؛باتوجهبهآنکهاينعناصردرزندگياجتماعيبسیاریازجوامعسوقمي

اليه چند داردو را آن گسترش و زندگي شیوه حفظ قابلیت هنر و موسیقي )سیگر،“ای

کرد.تأکیدقصبهمثابهيکنمادکلیدیدرهرفرهنگيتوانبراهمیترمي(،1971:172

مي نظر نمادينبه ساختار با هنری فرهنگيو يکپديده عنوان رقصبه به اگر رسد

نگريستهشود،ابعادفرهنگيواجتماعيجوامعتاحدزيادیشناختهخواهدشدواينموضوعي

شناختيکنند.ازمنظرانسانميتأکیدشناسانبرآناستکهبیشترازهمهانسان


کاریبدنانسانایدردسترقصشکليفرهنگياستکهازفرآيندهایخالقانه”

مي حاصل مکان، و زمان تولیددر فرهنگي شکل است،شود. گذرا اگرچه شده،

مبحثيازيکمحتواييساختار يافتهداردوبیانبصریروابطاجتماعيواحتماالً

زيبا قلمرویشناسيسیستم حتم طور به که است دقیق جزئیات دارای

(.1387:92)کیپلر،“شناساناستانسان



ایراکهبیانآندررقصندتاآگاهيشناختي،مردمميبراساسمطالعاتتاريخيوانسان

بیانکنندوگستره کهدرطولغالبکلماتاغلبمشکلاست، کارکردهاييرا نیاتو ایاز

رقصازيکسوبهواسطهشکلووجوه(.2771:2191کنند،برآوردهکنند)هانا،يزمانتغییرم

مي فرهنگنقشايفا جامعهو عوامليمانندمذهب،بیانيخودشدر از سویديگر، از و کند

 اقتصاد سیاستو اجتماعي، سازمان ميمتأثرخويشاوندی، محدود آنها واسطه به سهو شود.

شناختيوجودداشتهاست:رويکردتاريخي،هایانسانرقصدرپژوهشرويکردکليدرمطالعه

گیریبهرسدبتوانبابهرهبنابراينبهنظرمي؛(2772رويکردتطبیقيورويکردنمادين)رويس،

انساننظريه برد.های پي فرهنگ و مذهب رقص، عمیق رابطه به هایانديشه شناسان

ربسیارزودتربهرابطهاينعناصرپرداختهشدهبود،شايدشناسانبیانگرآناستکهاگانسان
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گرفتوهمچنینهایسنتيوعامهشکلميدربینعموممردمنسبتبهرقصديدیمتفاوت

رسید.اهمیتولزومحفظآنهابهعنوانشکلبیانيفرهنگبهاثباتمي

تداييبهجامعهسنتيپسازبیانمفهومرقصدراينمقالهبهتحولرقصازجامعهاب

بهتعريففرهنگوپیوندرقصبهعنوانيکجزفرهنگيباسايراجزای شود.درادامهاشارهمي

مي سپسرابطهشودفرهنگپرداخته آيینو مذهب، بررسيقراررقصبا مناسکمورد و ها

،تفکیکآنازدراينمقاله“رقصسنتي”براصطالحتأکیدگیرد.الزمبهذکراستکهعلتمي

تحتجريانرقص اصطالحرقصسنتيهایفکریمدرنشکلگرفتههایمدرناستکه اند.

هایقومي،آيینيومردميياعامهاست.برایاشارهبهرقص



 در باب مفهوم رقص
اينتفاوتکه استبا تنانسانبرایآفرينش”رقصيکيازانواعهنرها درهمهانواعهنرها،

شود،رقص،مستقیماًبهوسیلهدرکاتبصری،هماننديکابزارکمکيبهکارگرفتهميصداهاوم

(.رقصمعادل1981:112)هانا،“هایجسمانياستدهندهتداعيشودوانتقالتننماياندهمي

tanکلمهdanseوdance،danza،tanzريشهکلمات”درزبانالتیناستوdanceکلمه

معنایسانسکريتاستکه تمدد”به “است“کششو 1911)گارودی، ايرانواژه17: در .)

اساساًاينواژه،رقصيککلمهجديداستکهدرفرهنگسنتيچندانکاربردینداشتهاستو

عنوانياستکهپسازاسالم،جهتاينسازهبهکاررفتهاست.درمتونومنابعادبيايرانو

باابعاد1وواژيک9،وازيک2،وازی1ردمايران،واژگانيچونبازیهایشفاهيمهمچنیندرزبان

جنبه برخيحرکاتهایعامو رقص، از نمايش،يورزششبهتر پانتومیم، اعمالرزمي، و رفتار ،

شناخته و مشخص جايگاهي آن در موسیقي و داشتهشعر شده )نصراشرفي، 1983اند :7.)

اينکلمهازريشهدربینبختیاری“بازنده”تربهاصطالحتوانبهطورخاصمي اشارهکرد. ها

استوبهمعنایبازیوحرکاتدستوپااستوبهرقصندگانياهمانايفاگران“بازاستن”

(.1931:87شود)امیرپناهي،رقصاطالقمي

شود،اگردرامروزهبهنامرقصشناختهميآنچهنکتهمهمآناستکهدرجهانسنت،

شد،مشخصمي“وازیيابازی”گرفت،بانامهایشادمانهروزمرهانجامميمینهعرفيوجشنز

شدند،بهمثابهيکآيینوامازمانيکهاينحرکاتموزوندرزمینهآيینيوقدسيانجاممي

بههمینيکعملنمايشينیايشيبودکهبستهبهسنتمذهبي،نامخاصيبرآنمي نهادند.

يددقتکردکهازمنظرکنشگرانبومييکفرهنگ،لزوماًرقصيکمعنایعامراندارد،سبببا
                                                           

1 bazi 

2 vazi 

3 vazik 

4 vajik 
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مي پیدا ناموداللتخاصخودشرا ازسویديگرميبلکهبستهبهزمینه، بايستمیانکند.

داللتحرکاتموزوندرزمینهعرفيودرزمینهآيینيتمايزقائلباشیم.البتهمطالعاتموجود

 رقصبیانگر وجود، اين با دارد. مذهبي زمینه در ريشه همه از رقصبیش که هستند آن

هایمختلفيدرجهانانسانيدارد.داللت

سازدگیرد،ميطورکهاويادميرقصدهمانکندکهانسانميبیانمي1جوديثلینههانا

مي رقصانديشهيا طريقبدنبیانجنگد. از احساساتياستکه رقصدرميانسانيو شود:

سازمان جسمي حرکت اول زبانمرحله موقعیتيافته، در مقتضي قواعد از سیستمي هایو

است مختلف اجتماعي 1378)هانا، .) از يکي میان اين حوزهترينمهمدر در مباحث

اينحرکاتبدنيازوريشهآناست.بايدجستجوشودريشهمنشأشناختيرقص،تبیینانسان

است پژوهشکجا در النگر؟ سوزان ژست2های بردن کار به تدريج به که است هایآمده

برایتقويتمعنيآنهاوادایبعضياصواتگلوييواجرایحرکتدرآوردنداروشکلکمفهوم

با زبانيکه مانند ... رقصشد آمدن خبریموجبپديد رساندن يا داستاني بیان منظور به

(.98:)الف(1918قيمعمولاست)کراوس،حرکتدستدررقصهندشر

درپاسخبهاينپرسشبرآناستکه9پژوهشگرديگریبهنامفونالبان


هایرقصرابايددرکار،درنمازهاودرادعیهاديانباستانيجستجوکرد.ريشه”

بیشترجوهر صیانتحیاتروزمرهدورشود، زندگيو تکرار از کارهرچهبیشتر

آشکارميزندگير زندگيراوسعتميا هاینوينيبهرویآنبخشدوافقکند.

مراسممذهبينزديکميمي و بهنماز مانندگشايدو استکهکار آنگاه شود.

(.1911:191)گارودی،“شودرقصبهفعالیتيخالقوشاعرانهبدلمي


 او نظر تمرين”چنانچهدر پايه کار هنگام درهایحرکاتانساندر رقصاستو هنر

ایاستکهانسانبهستوهایبرایانساندرادامهکاراست؛وسیلهمقابل،هنررقصنیزانگیزه

يابد باز فرصتبیانعواطفانسانيخويشرا زنجیروار تکراریو کار از “آمده (.197)همان:

هاييکهورقصبافياليهاييدرايرانبامضمونکاروجوددارندمانندآفرقمطابقايننظررقص

مشکعملماهي برنجگیری، شاليزني، نشانميکوبکاریيا يرا 1977دهند)محفوظ، به(9:

اَپر(کهتوسطمرداندردوازدهمین)“آفر”رقصيدرتربتجاموجودداردبهنامعنواننمونه

ت،آسیابکردنوپختنودرآنايفاگران،حرکاتيازجملهکشآيددرميروزازکشت،بهاجرا

مي نشان فیگوراتیو ريتمیکو صورت به را نان )قديمي، 1981دهند رقص92ـ99: در .)

                                                           
1 Judith Lynne Hanna 
2 Susanne Langer 
3 Rudolf Von Laban 
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برداشتآبادیقاسم داشتو مانندکاشت، شالیزار، در ويژه زنانه گیالنمراحلمختلفکار

هایرقصهاازجمله(.اينرقص191ـ1972:199شود)مؤمني،محصولبهنمايشگذاشتهمي

هاييازآندرمصرقديموديگرنقاطجهاننیزوجوددارد.بامضمونکارهستندکهنمونه

هایفرهنگيمختلفبااهدافمتفاوتيبهکاربستهرقص،اينهنربیانيوگذرادرزمینه

ويژهمي معنايي کارکردهای همیشه سنتي زمینه در اما است.شد داشته تواندرقصمي”ای

دهدکهایجهتازخودفرارفتنباشد.رقصکاریراارائهميداشتنيياوسیلهي،دوستتفريح

شدهارائه(.رقصبهصورتيکمحصولاحساسيکنترل1979:21)پاستوری،“خواهندازاومي

کیهانمي آن صورت که منعکسميشود را دخترانشناسي که خالقي تجربه همانند کند؛

دنیا به را حالتبدنياستکهساالنميیبزرگنوجوان و بسطگفتار همچنینهمانند برد؛

افزايد؛همانندتدبیریبرایهماهنگکردنهایرسميميسطوحبیشتریازمعنارابهموقعیت

بخش،همانندچالشيبرایقدرتبزرگاناستکهواقعیتيديگرراايجادنتیجهاوجيکمبادله

آورد؛وهمانندعيبهبحرانکهنظمينوازهرجومرجبهوجودميکند؛همانندپاسخيجممي

مي برطرف را دروني اجتماعي يکوضعیتدشوار متناوباً که تغییرات از مراتبي کندسلسله

(.1379)اسپنسر،

بهشیوه اينکنشبندیميهایمختلفيگونهرقصرا بتوانندتنوعموجوددر کنندتا

رسدبندیودرنتیجهقابلشناختکنند.بااينحالبهنظرميسانيراطبقهمعنادارونمادينان

دسته هیچ باشد، نداشته رقصوجود انواع مورد در منسجمي مختلفچراکهبندی متون در

بادسته ازجملهرقصابتدايي،هایپراکندهومختلفيبرایرقصروبروميبندیمعموالً شويم؛

رقصرقص کههایمدرنیمردميورقصهاهایمذهبي، خودبهشاخه؛ اينها هایهرکداماز

ميجزئي تقسیم رقصتری مثالً يکشوند؛ در مردمي خاستگاهترجزئيبندیتقسیمهای با ،

نیزدرميگذارینامفرهنگاجراکننده کهاينها لریو... کردی،خراساني، شوند؛رقصآذری،

هابراساسشوند.برخياوقاتنیزرقصبندیميریتقسیمهایديگدرونفرهنگخودبهشاخه

آيینيوديني،شادیوتغزل،حماسهورزم،کار،”شوندمانند؛بندیميمضمونومحتواطبقه

(.درمجموعاينتنوعانواعرقصبیانگر1977:188)محفوظ،“تقلیدونمايش،سوگودرمان

هایمختلفاست.درزمینهتنوعکارکردهایاجتماعيوفرهنگيآن



 ای به رقص از جامعه ابتدایی تا جامعه سنتی اشاره
رقصشناختيوتاريخفرهنگينشانميهایانسانپژوهش بیشازآنکهيکدهند؛ ابتدا در ها

کنش از الگويي بیانگر باشند، رخدادهایسرگرمي و نمادها و معاني که هستند آيیني های

ایبهعبارتديگر،رقصدرجهانفرهنگياولیه،رسانه؛کنندازنماييميبنیادينآنفرهنگراب

آيینيبرایانتقالهستهمرکزیآنفرهنگاست.
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:1918رقصیدند)کراوس،شناسيميهایپیشازتاريخنیزبراساسمنابعباستانانسان

99ـ11 1918وذکا، اينانسان1ـ12: درجوامعابتداييزندگي(. ازجملهکردهميها اند.

معتقداست؛ويژگي فريزر جیمز عملاست. تجانسمیانانديشهو هایچنینجوامعيوجود

)فريزر، دارد باهموجود اينجوامع مذهبدر و 1979جادو چنینجوامعي78ـ117: در .)

لف(:)ا1918ورزاستوبااجتماعخويشپیوندیضروریدارد)کراوس،هنرمنددرواقعپیشه

حلمعضالتواقعيهنرابتداييدرشمارابزارکارووسیله”شود؛(.بههمیندلیلگفتهمي17

آرزوها و برآوردنامیدها هموسیله استو امیدها و عینحالبیانآرزوها در “حیاتاست.

وامعهنرهایاينجترينمهمناپذيرواز(.دراينمیانرقصبخشيجدايي1977:97)آريانپور،

نیايشخدايان،پرستشازبسیاریازکارها”شود.چنانچهدرجوامعابتداييقديممحسوبمي

:1918)ذکا،“بودتوأمها،بیموامیدهابارقصها،عزاها،طلبها،عروسيچیزهایمقدس،جشن

مي9 را مسئله اين فرهنگ(. تمام در باستاتوان اروپای تا خاورمیانه از باستاني، وهای ن

نیزديد.دراينفرهنگفرهنگ رخدادهایکیهانيوترينمهمهایباستاني،هایبومیانآمريکا

انسان و شده تفسیر و رقصبیان وسیله طبیعيبه مواجهاجتماعيو آنها اينطريقبا از ها

(.17ـ13)ب(:1918اند)کراوس،شدهمي

مفاهیموفرهنگبروسعتدامنهگويدباپیشرفتوپیچیدهشدنتمدنومي1تدشان

بیانآنهاافزودهشد.رسمبراينجاریشدکهدرآغازپیکار،پسازپیروزی،درعروسي،شیوه

هاافزودههایقبايلوتیرههاوشعبهوتدفینرقصکنند.هرچهبرشاخهگذارینامتولد،تعمید،

گروهيزمآمدکهرسوموآيیندينيراگشت،الشد،درجات،مقاماتومشاغلافزودهميمي

اينگرهشمنياجادوپزشکنامگرفتند.شمن شود. هادرواقعپاسداریکنندتادرستاجرا

جذبهوشوروشوقباالتریدستيابندوبهخداتوانستندبهآستانهرقاصانخوبيبودندکهمي

ونزديک احترام قدرت، نخستین، رقاصان اين شوند. )کراوس،تر يافتند خاصي اهمیت

(.98)الف(:1918

تجانسجامعهبهمرورزمانوگذرازجامعهابتداييبهجامعهشهریتاحدزيادیازبین

شاخه رقصبه و تقسیمرفت بیشتری های شد، انگیزهچراکهبندی تنها رقصارتباطديگر

هایبالهوسپسمدرندرباری،رقصهایاجتماعي،ماوراييوسودمندیآننبود؛درادامهرقص

دهدکهچگونهشاننشانمي(.حتيتد271ـ2777:237شکلگرفتند)مارتینوجاکوباس،

 )گارودی، آمد پديد رقص از 1911تئاتر گروه27: حال اين با و(. مانند باقي قومي های

نیزباوجودتغییراتحفظتعصباتشان،عقايدوآيین شد.چنانچهجیمزفريزرهایابتداييآنها

کتاب1979) در نیز آيینزرينشاخه( ميبه اشاره جهان در زنده اينهایمشترکو کند،

                                                           
1 Ted shawn 
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گروه و ارزشجوامع حفظ بر که هستند سنتي جوامعي قومي اصرارهای خود قومي های

ورزند.مي

بهزندگيازثباتبرخورداراست،معطوف”هایجامعهسنتيايناستکهيکيازويژگي

جامعهمذهبياستامرارمعاشدرحد “استومحورآنخانوادهاستواساساً :1971)واترز،

بههمیندلیلهنرچنینجوامعيدرعینحالکه71 بهنمايشتأثیرات(. فرهنگيجامعهرا

عقايدمذهبيوآيینياينجوامعنیزهست.بازگوکنندهگذاردمي

 

 رقص سنتی و آیینی

همدارندکليرقصبهطور شدهبهنوعيشکلدگرگونچراکههایسنتياشتراکاتزيادیبا

کنند.هایصرفاًآيینيهدفخاصيرادنبالميهستند.بااينوجودرقصرقصابتداييوآيیني


نشانمي” خاطر شنکر نمايش،ريچارد يا بنامیم آيین را اجرايي آيا اينکه کند

 اثربخشيباشدباآيینروبروهستیم؛وبستگيبهزمینهدارد. اگرمقصودازاجرا

اگرهدفتفريحوسرگرميباشد،بانمايش،البتهچنینتمايزاتيمطلقنیستندو

 را سرگرمي و اثربخشي قصد عنصر دو هر دارندتوأماناغلباجراها خود “در

(.1931:98)بوئي،



ميرقص همه بیشاز امروزه قالبرقصتوانهایسنتيرا کرد.در مشاهده هایعامه

ایکهنسبتبهجامعهگرسنهودراند؛جامعههایعامهدرتمدنکشاورزیبهوجودآمدهرقص

درحال هراساولیهبهمراتبآبادترودولتمندتربودهواعتمادبهنفسبیشتریداشتهاست.

ام حفظکرده عناصررقصابتداييرا برخياز معنياصلياينحرکاتدرحاضررقصعامه ا

اينحالرقصعامهدرشرقبیشترسنتسطحگسترده با هایمذهبيایفراموششدهاست.

 است)قبادی، هنوزهمحفظکرده 1977خودرا :93 اندهایمردميهایعامهرقصرقص”(.

اغلببسیاردقیقحفظمي و مذهبيدراصل( حفظکهگاهياوقاتبرایشوند)چهقومييا

مسابقهرقص طراحيشدههایدرقیدحیاتهمراه “اندها 2777)مارتینوجاکوباس، :271.)

،فرموحتينوعآهنگضربهایمردميهستندکهنوعایياملينوعيازرقصهایقبیلهرقص

هاگیرد.اينرقصميمنشأهاازفرهنگخاصآنهاگونهرقصايفاگراناين


هایاجتماعياستکهدريکمحیطهعملآمدهتوسطگروههایببیانگرتالش”

گونهاجتماعيفرهنگيمعینزندگيمي رويا رقصکُندِ رقصکنند. يکشرقي،

رقصیزغرورآم ومزاجيآتشخشنيکاسپانیايي، يکنفرازاهاليجنوبايتالیا
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ایاجتماعيهواحدهاييازنمودتالشهانمونهایدقیقانگلوساکسونرقصحلقه

(.1977:11)البان،“ينددرآاستتابهصورتابزاریبرایبیانذهنیتآنها



هایقوميايراننیزمشهوداستهایمردمي،دررقصهایمتمايزوخاصرقصويژگي

بازاست.دراينرقصهرکسباهایکردیبهصورتصفيوحلقهبهطورمثالشکلرقص

بعددستچپدست ميراستنفر ميرا راهنمایصفرقصندگان يکنفر و باگیرد و شود

بقیهمنتقلمي به حرکترقصرا آغاز بهچرخاندندستمالو موارد اکثر اينرقصدر کند.

حرکتوسیله با بیشتر مردانو جمعزنانو اجرا به )کرميورمزاني،آينددرميهایخاصپا

1978 :117 محفوظ، 1977؛ :179) م؛ در رقصاما محقق؛ اساستحقیقاتمیداني بر قابل

درشود.ميتأکیدهایدستگیالن،عمالًرقصيزنانهاستودرآنبیشتربرحرکتآبادیقاسم

هایهایمختلف،ويژگيهایسنتيدرفرهنگهایمتمايزوخاصرقصمجموعباوجودويژگي

هایسنتيايناستويژگيرقصرينتمهمتواندرآنهاجستجونمود.ازجملهمشترکينیزمي

وبههمراهعناصروابستهبهخودوجوددارند.جمعيدستهکهبیشتربهصورت



 های آیینی و سنتی عناصر وابسته به رقص
معنادارمي آنها ازجنبهعناصریکهرقصدررابطهبا هایمختلفيقابلبررسيهستند.شود،

بستهوپیوستهباهمهامؤلفههامرتبطهستندوبرخيهمبهزمینهرقصهامؤلفهبرخيازاين

گیرند.رقصهستندکهدرادامهمورداشارهقرارمي

جهانسنتاست.عاملزمینهترينمهمـ1 برگزاریآندر بستر ایمرتبطبهرقص،

بهجشنرقص وابسته برگزهایسنتيمعموالً آنها زمینه در مناسکهستندو ارهایآيینيو

مي پای”شوند. رقص، مفاهیماولیهشادی، نشاط،سرور، بهذهنکوبي، ایهستندکهازجشن،

“شوندمتبادرمي 1971)آخته، ازسوييديگرموضوعجشن،جامعهاستودرحقیقت11: .)

تعداد(.دراينجشن1971:193جشننوعيخودبزرگداشتجامعهاست)فاطمي، هامعموالً

اع لوازمضایجامعهشرکتميزيادیاز شايد لباسمحليو ترانه، موسیقي، رقصبا و کنند

اينجشن است. همراه ويژهديگری خاصو مکان و زمان در مناسکمعموالً و برگزارها ای

مي در میداني اساستحقیقات بر مثال طور به رقصآبادقاسمشوند. گیالن(، روستاهای )از

درزماآبادیقاسم زمانباهمخوانيمولودیامارقص؛شودهایازدواجبرگزارمينجشنعمدتاً

 اجرا به )ص( پیامبر آيددرميمیالد 1977)محفوظ، به187: که تربتجام رقصآفر يا و )

مي همانمکانکشتمحصولاجرا در مناسبتکشتمحصولو )قديمي، اين1981گردد .)

فر امکانآنرا هایکلیدیآنبهطورکندکهجامعهوارزشاهمميويژهبودنزمانومکان،

بشوند.بازتولیدهابازنماييوهاوآيیننماديندرجشن
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ترينمهمـ2 ورقصريتمیکاست”عنصرهمبستهوپیوستهبهرقص،موسیقياست.

موسیقيدارددرزماناتفاقمي بنابراينزمینهمشترکيبا “افتد، :2777)مارتینوجاکوباس،

درجامعهابتداييانسانباآوازخواندن،فريادزدنيادستزدنموسیقيموردنیازخود”(.277

“خوردهایفولکلوريکبهچشمميکهاينعملامروزهنیزدررقصگونههمانکرد.راتولیدمي

ازاينها،برخيفرهنگيانسانابزارسازیفرهنگ،باتحولمتأخر(.درمراحل1977:97)قبادی،

اند.چنانچهتولیدريتمباابزارديگریهاييمانندرقصشدهابزارهانیزواردجهانآيینيوکنش

ريتمدررقصنیزامکان بهوسیلهصداهایچهاراستکانويالیوانآبادیقاسمپذيراست،مثالً

مي داشته نگه ميفلزی هم به را آن دستخود دو رقصدر ايفاگر که شود صدازند به و

:1977سالکويه،)شودگفتهمي1ودراصطالحمحليبهآندستسنجيادسسنجآورددرمي

(.دررقصچوبنیزکهدربسیاریازمناطقشرقوجنوبشرقيايرانرايجاستباکوبیدن12

(.همچنیندررقصديگری1977:171شود)محفوظ،هابههمنوعيآواتولیدميمتقاطعچوب

کهدرگیالنوجوددارد،دراينرقصمادردامادبايکدستکترهو9ومالقه2نامرقصکترهبه

شاخه دو با مالقه هردستميدستديگر در باالیکوچکشمشاد را مالقه و کتره رقصدو

(.1971:117گردد)وحدتي،کوبدودرنتیجهمنجربهتولیدريتمميسرشبههممي

زعناصرهمبستهبارقصسنتي،کالماست.کالممعموالًبهصورتموزونيکيديگراـ9

هایايننامدارد.ازويژگي“ترانهعامیانه”واصطالحاًگیرد)بهويژهشعر(درکناررقصقرارمي

مردمانيکهبازندگيعمليوطبیعتارتباطنزديکيدارند،چونبهوسیله”هاايناستکهترانه

شفاف،ساده،کاریشدهحفظودستسرودهيا “اندنمايانهگرايانهوواقعپیرايه،واقعبياند،غالباً

 1931)فرهادی، ترانه111: اين دلیل همین به اهمیت(. دارای فرهنگي و ادبي لحاظ از ها

هایآيینيمذهبينیز،اينترانهيابهعبارتيکالم،بیشازهرچیزیبیانگرهستند.درزمینه

هایسنتيوفولکلوريک،نمادهاوباورهایمقدسجامعهاست.بههمینسببدربیشتررقص

کند.بهطورشودواينکالممحتوایرقصراافزونميموسیقيدراکثرمواقعباکالمهمراهمي

هایکهبههمراهایعامیانهمثالبراساستحقیقاتحاصلازکارمیدانيتوسطنگارنده،درترانه

ميآبادیقاسمرقصزنانه ترانهخوانده اعماز “رعنا”شوند، “الکودانه”، ...“ملیحهجان”، و

برچنینمفاهیميتأکیدشودازسویديگربرمفاهیمزن،عشق،کاروکشاورزیديدهميتأکید

شترکبرمفاهیميمتأکیدتوانگفت؛درمجموعمي؛کهشودنیزديدهميآبادیقاسمدررقص

اينیدکنندهتولبروقايعمهمزندگيدربسترفرهنگخاصتأکیدهادرواقعدررقصوترانه

رقصاست.

                                                           
1 dassanj  
2 katre 
3 malaqe 
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ـ1 هستند. مادی ابزارهای رقص، با همبسته عناصر ديگر موجب”از دستي وسايل

1977:93)قبادی،“شوندرقصميتأثیرافزايش بازیدرقديمي”(. رسالهخسروترينسَنَد ها،

“هامانندرقصبارَسَن،زنجیر،چوبوشمشیرنامبردهشدهاستباديانوريدک،انواعرقصق

شودهایزيادیازرقصکردیازدستمالاستفادهميهمچنیندرنمونه.(1977:189)محفوظ،

شودهااستفادهمي(.بااينحالازجملهوسايليکهدربیشتررقص1978:117)کرميورمزاني،

لب رقص”اسرقصاست. اجرای زمان لباسدر اغلب رقصندگان عامه، کههای دهقانان های

(.درواقعلباس2777:271)مارتینوجاکوباس،“پوشنداندراميهایبوميلباسدهندهنشان

ایوبومي،معموالًهمانلباسمحليجامعههایقبیلههایسنتي،بهخصوصدررقصدررقص

هایمحليخودهاو...درايرانبالباسطورکهلرها،کردها،جنوبيرقصاست.همانکنندهتولید

رقصمي ايفای دارایبه رقص، به وابسته مادی وسايل اين از يک هر مجموع در پردازند.

هایفرهنگيخاصخوداعمازارزشهويتيوارزشمعناييهستند.ارزش

 

 ی برای انتقال فرهنگا رقص و فرهنگ: رقص به مثابه رسانه
برایاينکهبهاهمیترابطهرقصوفرهنگپيببريم،الزماستکهباتعريففرهنگآشناشويم.

ایمتفاوت،از؟تعاريفبسیاریدرگسترهگیرديبرمایرادراينکهفرهنگچیست؟وچهحوزه

دیکردهاستبنهسهدستهتقسیمفرهنگوجوددارد.ريموندويلیامزاينتعاريفراب


اولتعاريفايده” فرآينددسته فرهنگاستبهمعنایحالتيا مطلوباز آلو

هدفمحققساختنارزش کمالانسانيبا دستهدومشمولجهانهایمطلقو .

تعاريفاسنادیازفرهنگاستکهدرآنفرهنگبهعنوانمجموعهآثارفکریو

مي گرفته نظر در سوخالقانه دسته و فرهنگشود تعاريفاجتماعياز همان)م

توصیفشیوهتعاريفمردم عنوان فرهنگبه آن در استکه فرهنگ( شناختي

مي گرفته نظر زندگيدر بیانخاصياز تنها نه که ارزششود معانيکننده و ها

معینيدرهنروعلومانسانياست،بلکهنهادهایاجتماعيورفتارهایمتعارفرا

(.18و1979:19)صالحيامیری،“یردگنیزدربرمي



شناختياست،تعريفشناسيوانسانباتوجهبههدفمقالهحاضرکهيکبررسيجامعه

مجموعه”گیريم.دراينراستاتیلور،فرهنگوتمدنراسوموتعاريفمشابهآنرادرنظرمي

اعتقادات،حقوق،هنرها،آداب،اخالقایازشناساييپیچیده داندکهوسايرخصوصیاتيميها،

(.اينمجموعهپیچیدهازنظر1971:119)آشوری،“کنداشکسبميفردبهعنوانعضوجامعه

مي متحد خاصي عامل توسط فرانتسبوآس، چنانچهشود، وی نظر يک”به از فرهنگ هر

نهتنهااماهنر،ونیزورسومآدابويژهخودبرخورداراستکهازطريقزبان،باورها،“اسلوب”
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ميهنر نشان را خود غیره و اين اسلوب، اين اثر“روح”دهد. افراد رفتار بر فرهنگ، هر

توانگفتکهعاملخاصيبرمجموعهعناصرونظر،ميينبنابرا؛(1971:91)کوش،“گذاردمي

بههمیندلیلتوجهبگذاردوبهآنهاشکلميهایيکفرهنگاثرميمؤلفه به”وآسبخشد.

اينکهتنهابهتعريفامورفرهنگيکفايتنکندبلکهبهفهمآنهاازطريقدرارتباطقراردادنآنها

توانبهتوضیحيکشود.نميناشيميجاهمینایکهبهآنتعلقدارند،بپردازند،ازبامجموعه

(.91)همان:“نرسمخاصپرداخت،مگرازطريققراردادنآندرفضایفرهنگيمتعلقبهآ

هایفرهنگياست،نهتنهابايدآنرادرارتباطباديگروقتيهدفبررسيوتبیینيکيازپديده

شدهازيکروحمشترکنیزدرنظرهایفرهنگيآنجامعهدانست،بلکهبايدآنرااخذپديده

فرهنگبااعتقاداتهایتوانگفترقصيکقومنیزبهعنوانيکيازپديدهبنابراينمي؛گرفت

وتماماينعناصرازهایفرهنگآندرارتباطاست)مذهب(،آداب،اخالق،حقوقوسايرمؤلفه

گیرند.يکروحيااسلوبسرچشمهمي

کنند.بنابرنظرميتأکیددريکفرهنگهامؤلفهشناسانديگرینیزبرروابطمیانانسان

علميشناسي،رقصرابهصورتمطالعهقوم”ناسيرقص؛شپردازانساننظريهترينمهمکیوراث

هایقوميدرکلمعنيفرهنگي،کارکردمذهبيياموقعیتاجتماعيدرآنقومتوصیفازرقص

“کندمي 1383)هانا، همچنینآدرينکیپلرمعتقداستهدفانسان911: شناسيرقصنه(.

بلکهفهمجامعهفهمسادهرقصدرمتنفرهنگي هایحرکتاست.ازطريقتحلیلنظاماش،

درنظر“رقصراهمچونرفتارمهميدرجایخود”جوديثالينههانانیزمعتقداستکهبايد

(.19ـ1937:11بگیريم)فیاضوايزدیجیران،

فرهنگباتأثیر آن اجزای استکه آن يکفرهنگبیانگر عناصر متقابل وابستگي و

هريکوظیفهونقشيبرعهدهدارندکهممکناستمثبتيامنفييکديگررابطهارگانیکو

شودکههرتغییریدريکيازاجزاء،کلمجموعهراتغییردهدونظامفرهنگموجبميباشد

رسدرقصبتواندتغییراتفرهنگيواجتماعيو(.بههمیندلیلبهنظرمي1971:117)آشوری،

نما به را سیاسي و اقتصادی شايد لحظات”چراکهيشبگذارد، تمامي قرون، طول در بشر

 تدفینو ازدواجو تا صلحگرفته جنگو از برداشتيبذرافشانشکوهمندحیاتخويشرا و

(.1911:17)گارودی،“خرمنهمهرابارقصبیانکردهاست

رقص اجرای و ميدرک را خاصخود شرايط نیز سنتي موردهای در چنانچه طلبد،

گفتهشدهاستهایسنتيیشرقيکهازجملهرقصهارقص هایبررسيواجرایرقص”اند،

گردد؛بلکههنرمندرقصندهمشرقزمینتنهاباآموختنفنونحرکاتبدنيخاصآنممکننمي

(.شايدهمعمالًاين79)همان:“هابکندبايددرگسترشدنیایعاطفيوروحيخودنیزتمرين

چ نباشد. ممکن نميکار وقتکامالً هیچ و دارد را فرهنگخاصخود اينرقصنده تواندون
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ضعیف نیز فرهنگي اصیل معاني انتقال در اندازه همان به و کسبکند ترفرهنگديگریرا

گويدمي1خواهدبود.چنانچهيکيازهنرمندانرقصسنتيبانامدوريسهمفری


ادرباشدماننديکهنرمندچیني،براينحقیقتآگاهييافتهبودکههرچندق”

ودرآوردایبرقصد،اگرچهدرستهمانندویگردنشرابهحرکتهندیياجاوه

رقاصانهندیراطابقالنعلبالنعلاجراکند،باز“مودراس”باانگشتانشحرکات

او وجود اعماق از حرکات اين زيرا داشت نخواهد واقعي اصالت او رقص هم

ایبررفتار،سیرتونفسانیاتاووفرهنگوسنتديگرگونهگیردسرچشمهنمي

(.193)همان:“فرمااستحکم



هایسنتياجرایآنتوسطمردمجامعهوفرهنگترينحالتبرایاجرایرقصآرماني

يابند.هایديگریغیرازشکلمعناميهابراساسدغدغهاينرقصچراکهآنباشد.تولیدکننده

هایبنیادينيکهاييکهحاملارزشها،درزمینهرقصگرانبوميدراجرایرقصاهمیتکنش

درآبادیقاسممیدانيرقصشود.دراينراستابراساسمطالعهفرهنگاست،بهخوبيديدهمي

سالياپیربومياستکهبااصليبرزنانمیانتأکیدمشاهدهشددرايفایاينرقص،آبادقاسم

.درواقعايفاگراناصليرقصکهبهآورنديدرمختگيخاصيمراحلرقصرابهاجرامهارتوپ

کنند،زنانيهستندکهمسئولیتميبازتولیدطورعمدهکارهایکشاورزیرابهصورتنمايشي

ودرمحیطزندگيخودنیزبرعهدهدارند.انجامهمانکارهایکشاورزیرابهصورتواقعي

احساسمرگ،همچنینبرخيرقص مخاطبان در يکفرهنگ، اصليدر هایآيینيو

پرستشيعنيارزش دانايي، ايجادميعشق، کنندکهشرطاساسيهایبنیادينآنفرهنگرا

صهاييقرارگرفتندرمتنوزمینهفرهنگياستکهمحتوایمعناييرقپیداشدنچنینحالت

است)قبادی، سامانداده 1977را :87 برایفهميکرقصبايدفرهنگآنبدينمع( نيکه

شود فهمیده شکيبو رقصسنتي يک فهم اندازهکسیچهدر فرهنگبه در که مردمي

کنند،موفقنخواهدبود.آنزندگيميتولیدکننده

 رقصبهمثابهآيین، اينمیان، آيیندر جامعهسنتيدارد. نهتنهانقشيکلیدیدر ها

کند.هااستکهجامعهخودشرادراعضايشبازسازیميبلکهازخاللآيیناند،بازنمایجامعه

رقص بیشتر استکه دلیل همین رقصوبه رابطه دارند. جمعي و آيیني وجه سنتي، های

هایکلیدیفرهنگنیزدراينقالبقابلفهماست.رقصازيکسوبازنمايينظاممعناييوارزش

بهواسطهاقتدارعاطفيکهازخاللرقصدرکنشگرانايجاديکفرهنگاستوازسویديگر

                                                           
1 Doris Humphrey 
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ارزشمي ايننظاممعناييو بازتولیدميشود، کنشگرانوها رقصدرتعامليخالقانهبا شوند.

جامعه،درانتقالفرهنگونظاممعناييدرونيآنعنصریمهماست.



 رقص، آیین، مذهب
کنندهوبهمقدارزيادتعیینآيددرمي،بهخدمتآنکندهنرديننیست،وليبادينرشدمي”

(.شايدآشناييبامفهومدينبتواندبهدرکبهتررابطهرقصودين1972:91)لنگر،“آناست

ایهیچاماچنانهمنیستکهدرجامعه؛هادينجايگاهبرابرنداردیجامعهدرهمه”کمککند.

داریدرجوامعگوناگونبهاينصورتاست(،دين1983:122)مالرب،“نشانيازديننباشد

ایانسانيدارند)مانندارواحوکهياسرچشمهاندیعيطبهایفرابرخياديانقائلبههستي”که؛

(.1981:817)بیتسوپالگ،“ انسانيدارند)مانندخداياخدايان(اشباح(وياخاستگاهيفرا

هررقصياساساًجوهرروحانيومذهبيدارد.دررقصشانوروتسندنیسبهنظرتد

قلمروجسموروح هنرومذهبناپديدمياستکهجداييدو و 1911شود)گارودی، :71.)

وليرابطه رقصومذهبدرالبتهشايدبهنظربسیاریازافراد،اينيکديدگاهانتزاعيباشد،

طورکهگفتهشد،درهمان وجودداشتهاست.هایآيینيومذهبيطولتاريخبهصورترقص

هاييآيینيومذهبيبودهاست.طيتاريخفرهنگودين،رقصبیشازهمهمتعلقبهعرصه

دادهرقصترينمهم در اينکه يا دارد، وجود سنتي جوامع در هم هنوز که هایهايي

نتآيینيومذهبيدارند.توانشواهدیبرایآنهاپیداکرد،ريشهدريکسشناختيميباستان

بافتيکفرهنگحتيآيین در ظاهرداللتمذهبيکمتریدارند، هایمهماجتماعيکهدر

هایمذهبيدارندوازسویديگرباتوجهبهآنکهنظاممعناييريشهدرسنتسويکسنتي،از

بهدلیلنقشهایسنتيوعناصراصليجامعهآنهاوجهآيینيدارند،درعملمرکزیفرهنگ

مياجتماعي پیدا ماورايي و قدسي وجه هالهشان، با و وکنند احاطه ماورايي، باورهای از ای

مي رقصمعنادار سبببايد همین به عنوانشوند. به و هم کنار در را مذهبي و آيیني های

ازرقصدرزمینهفرهنگانسانيبررسيکرد.گونهيک

هایمتعددیرابهخوداختصاصدادهاست؛اختيتعريفشنمفهومآيیندرادبیاتانسان

کند.(بهبرخيازاينتعاريفاشارهمي2773) وتوصیفاتاندازهاچشمآيین:کاترينبلدرکتاب

مند،ارچوبشده،چارهایرسمي،ازپیشتجويزآيینبهمثابهسبکيازکنشانساني،بیانگررفت

شناسنامي،طورکهويکتورترنرانسانهاهمانآيین”است.نمادين،غیرابزاری،تکراریوسنتي

ایهستند،شاملحرکات،کالموابزارکهبرایاثرهایکلیشهایازفعالیتکندزنجیرهمطرحمي

“ اندهاطراحيشدهکنندگانآيینگذاشتنبرموجوداتفوقطبیعيبهسوداهدافوعاليقاجرا

توانکنندوميهانقشبنیادیدرفرهنگبشرايفاميآيین”تيديگر(.بهعبار1937)مختاريان،

 هابهخدمتگرفتآنهارابرایکنترل،سرنگوني،ثباتبخشیدن،اصالحياترساندنافرادوگروه
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“ 1931)بوئي، ازطرفديگرهمهاقوامبشریباورداشت99: درهایبنیادیمذهبي(. شانرا

متجسمميآيین آيینسازندها رسمیت. رفتارهایبسیار قالبها ایهستندکهشدهبندیيافتهو

(.1981:817غالباًبهساختنمادهانیازدارند)بیتسوپالگ،

نکتهمهمآناستدرعمل،درجهانسنت،رقصدرهمهاشکالآنبهصورتآيیني

مي ميشود،اجرا زمینهمذهبياجرا در اينتفاوتکهگاه با رقص،شود مثابهيکآيینو به

کهبهصورتشودهااجراميهایعرفيمانندکاروجشنوگاهدرزمینهکندمذهبيعملمي

هایموزونوآيینياست.دراينيکنمايشاستوبرایانتقالمعناييفرهنگيازخاللحرکت

کندکهاشارهميخاص،تکراری،محدودبهزمانومکانهایخاص،نگاه،آيینبهشیوهفعالیت

درنهايتبهامرمتعاليدرآنفرهنگاشارهدارد.مناسکدرزمینهفرهنگسنتينقشبسیار

گیردقرارميتأکیدبخشيازنظاممعناييمحوریآنفرهنگموردمهميدارند.درهرمنسکي،

مي معناييآنبرقرار نظام پیوندیمیانکنشگرانآنفرهنگو منو مجموعهسکشود. تنها ،

نیستکهايمانوتعلقفرهنگيازراهآنهاترجمانبیرونيپیداکند،بلکهشدهاعمالمنظمتکراری

شودمجموعهوسايلياستکهايمانواحساسفرهنگيازطريقآنهاايجادودورهبهدورهتکرارمي

وشناختيآنهابیانگرآگاهي(.مناسکدووجهشناختيوعاطفيدارند.وجه1979:187)دورکیم،

وپیامدهایمشارکتدرآنآيینبرایتأثیرگذاریشناختفرهنگياستووجهعاطفيآننیزبیانگر

میانسبکمعینيوازطريقنمادها،ها(.بههمیندلیلهمیشهدرآيین119کنشگراست)همان:

شودوبهاينترتیبهريکازرارميخوانياساسيبرقاززندگيويکنوعمابعدالطبیعهخاصهم

مرجعیتديگریسودمي 1389برند)گیرتز، :37) ؛ آيینبهعبارتديگر مراسمو هایديني،در

هایفرهنگيـدينياستکهآمیختگينمادينروحیاتمعنویوهایبزرگونمايشيعنيجشن

هانظموترتیبخاصيرادرآيین.گیردمعنویمردمشکلميآيدوآگاهيبینيبهوجودميجهان

هایبسزاييدرجنبهتأثیرهاکنندوايننظموترتیباعمالوعقايدکنشگرانفرهنگايجادمي

واکنش فهمعموميو جلوههایعمليميگوناگونزندگيروزمره، احساسگذارندو خاصيدر

کنندوانگیزهويژهايجادمييعنيهمدريکحالتروحيومعنویمسلطوهمدريکتمايل

.(7ـ1389:11)گیرتز،

رقصنمونه ميتاريخ نشان مناسکرا رقصبرای از زيادی نمونههای جمله از دهد،

شناسيتپهخزينه،تلجری،هایباستانهاييکهيحیيذکاازايرانپیشازاسالمدريافتهرقص

وارکهدرآنافرادقبیله،پهلوبهپهلويادستيرهبندداهایدستهرقص”کند؛سیلکو...ذکرمي

ایازايناند،نشانهدادهایراتشکیلميبهدستوبازوبهبازويابردهدرپشتسرايستاده،حلقه

بزرگداشتچیزی شکار،دارارجاستکهرقصبرایپرستشيا بت، آتش، همچون: ومقدس،

فراوردهتوده ایاز خرمنگندم و کهنها و درختانپربار انجامميو اينگونه از گرفتهسالو

1918)ذکا،“است درمیانرقص1: ايراننیزشايدمعروف(. ترينوهایسنتيحالحاضردر
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رقصتريننمونهمشخص باشدکهتوسطصوفیانوباآدابخاصياجرا“سماع”رقصآيیني؛

اينرقصريشهمي منشود. به و دستایمذهبيدارد برایظور نوعيخلسه و جذبه يابيبه

اشارهکردکهاخیراًبهروش“ياللي”توانبهرقصگیرد.همچنینميارتباطيماوراييصورتمي

شکلساختاریومجموعهحرکاتاينرقصبا؛کهشناسيموردپژوهشقرارگرفتهاستانسان

 تقدسخورشید( منظور )به مناسکخورشید به مربوط مرتبطاعمال شمنیسیمي اعمال و

(.1937است)فیاضوايزدیجیران،دانستهشده

طبقهانسان )بیتسوبندیشناسان مناسکدارند مصاديق و مفهوم برای مختلفي های

 1981پالگ، آيینآيین”(.811: حیات، بحران يا گذر آيینهای و تقويمي يادبود،های های

:1931)بوئي،“هایسیاسيداریواعیاد،آيینیجشن،روزههاهایمبادلهياارتباط،آيینآيین

وذيلدينالمعارفدائرهدرموردرقصدربندی(.لینههانايکدسته31ـ2773:191؛بل،99

هایاجتماعي،آفرينينقشبردشامل؛تبیینمذهب،آفرينشوبازبهکارميرقصودينعنوان

درتغییرات،تجسمنیروهایتأثیرگذاریهایمافوقطبیعي،دیپرستشياافتخار،تنظیمسودمن

هابهنوعيبندیهایدروني:مجذوبیت،است.ازآنجاييکهايندستهمافوقطبیعيدردگرگوني

مکملهمهستند،شايدتلفیقآنهامارابهسویيکشناختکاملازرقصسوقدهد.بهطور

رقصمراسمدفنمانندهایگذرهستندگذارندمشابهآيینهاييکهدرتغییراتتأثیرمثالرقص

 تانزاننیاکیوسا اندوهیادر و عواطفخشمگین ابراز با همراه رقصکه به تبديل تدريج به بار،

(.1981:127شود)هانا،باروریمي

ورقصدرجهانسنتي،بیشازهمهيکامرآيینيومذهبيبودهاست.درجهانسنت

دهد.رقصبهعنوانيکسطحعموممردم،دينخودرادرقالبرقصآيینينشانميبهويژهدر

پديدهمذهبيوآيیني،داللت هاوایازخواسترقصندتاگسترهمردممي”هایمتعددیدارد.

نقش بهاجرا ويابنديمها،باگذشتزمانتغییرهاوايننقشکهاينخواستدرآورندهاييرا

هم خالقیترقصانجاماينها، وسیله کشفالوهیتبه بیرونيو طريقتحوالتدرونييا از ه

“گیردمي 1981)هانا، مي173: را اينموضوع فرهنگ(. و اديان در هنوزتوان که هاييديد

کردهريشه حفظ را خود باستاني ازهای يکي ناتیام، رقصبهارا هند، در مثال عنوان به اند.

پیچیدکهن استترينرقصهترينو ابزاریبرایکهها عنوان به و معابد در و دعا هنگام در

(.1999:17شدهاست)لیر،بینيوخدايانهندیاجراميترباجهانارتباطعمیق

نشانميانساندررقص کنددهدکهتصورميهایمذهبيآننیروهایفوقطبیعيرا

:1977کنند)البان،اشراتعیینمينوشتاووقبیلههایطبیعترادراختیاردارندوسرپديده

احساس17 بودن سببچندگانه به مذهب، عرفو قدرترقصدر توانايي(. عواطفو و ها

استواثررقصبرایساختنديدگاهيجهانيبستگيبهباورهاینمادينآندربرقراریارتباط
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شرکت ويژه به تماشاگران(، و )رقصندگان نیروهایکنندگان به نسبت ايشان اعتقاد در

(.173ـ1981:117درجهانپیرامونآنهادارد)هانا،تأثیرگذاری

وسیله اجتماعياست،دينبهسببآنکهاغلب، ایبرایمشروعیتبخشیدنبهساختار

نماينده همانند رقصرا گرايشگاه، انتقال برای دربارهای، رفتارهايي يا زندگيها رهبری ی

بهکارمياج هایديگرنیزهست)هانا،اهدافونقشکنندهگیرد،درعینحالکهايفاتماعي،

1981 :117 در انجمنالهييوروباینیجريه، عضو بردگانسیاه مثال طور به متحدهاياالت(.

گروه تعدادیاز و چیزهاييشبیهسفیدپوستهایمسیحیانآمريکا مراسمپرستشخود، در ،

ت مانندحتنامرقصاما رقص، از “نمايش”هاييغیر “ندبه”، دليافتنخدا”يا دارند“درد

گنجد،باآنخدايانرابدونرقصدرخیالهمنمي“وودو”(.آيینومراسمديني111)همان:

ازخودبي خودمياحضاروپیروانرا هندوانبراينعقیده1983:989کنند)مالرب، اندکه(.

:1981رابارقصخويشآفريدوسپسهنررقصیدنرابهنوعبشرآموخت)هانا،شیوا،جهان

ایمیانخداومردمانونیزراهيبرایکسب(.صوفیانرقصسماعراداراینقشواسطه111

هایتوانبهرقص(.همچنینمي1977:131دانند)محفوظ،معرفتوعشقوارتباطباخدامي

وجنوببندرها؛مربوطبهساکنانخوانيمولودیوطبهشرقفالتايران،پریخواني؛آيینيمرب

دههايرانوحرکاتموزونسنگ نواحيزنيکهدر در نقاطايرانبهويژه بیشتر هایقبلدر

بهنظرمي درراستایاهدافآيینيورسداينرقصشمالالبرزرايجبود،اشارهنمود. هاکامالً

مر در باشند؛ پریمذهبي کامالًاسم عملي قصد رقص در آواز و اوراد با رقصندگان خواني

مراسم در و دارند؛ حرکاتموزونبهرقصندگانپسازساعتخوانيمولودیتسخیرگونهرا ها

شوند؛ودرکربزني؛کربزنانحالتخلسه،شفايابيوگوييبهملکوتذاتحقنزديکمي

ایموزونهادوتکهسنگياچوبرابهتناوبوبهگونهرثیهباريتمسنجووزنسنگینمنواهم

کنند)همان:کوبند؛وبهاينصورتعزاداریميبههمميودهنديمازمیانپاهایخودعبور

(.187ـ183



 گیری نتیجه
چراکهترينمنابعبرایشناختيکفرهنگباشند.وغنيترينمهمتوانندازهایسنتيميرقص

هاومناسک،يعنيجاييهستند،بلکهدربسترجشنایفرهنگينهامیراثتاريخيوپديدهنهت

شوند.کهبیشتريناشتراکاتجامعهوجوددارد،بههمراهمجموعهعناصروابستهبهخوداجرامي

رسددرجوامعيکهدارایپیشینهباستانيواصالتبیشتریهستنداينموضوعبیشبهنظرمي

روداينموضوعنهتنهامنجربهکشفاحتمالميچراکهیشبايدموردپژوهشواقعشود.ازپ

شود.گیریدغدغهحفظآنهانیزميشناختيگرددبلکهسببشکلاطالعاتفرهنگيوقوم
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ترينهنرهایبشراستکهپیشازتولیدزبانبهوسیلهايماواشارهشکلرقصازابتدايي

هایخاصخوداندرانتقالمفاهیمنقشداشتهاستوحتيبهدلیلويژگيگرفتهوهمانندزب

مفهومرقصياحرکاتموزونکهتوسطحرکات نیزگرديدهاست. باعثگسترشسطوحمعنا

هایشود،درجوامعسنتي،بااجرادرزمینهعرفي،بازیيانامجسمبهصورتريتمیکاجرامي

هایمهموهایهنریخود،زمانيکهدرزمینههعالوهبرجلوهديگرینیزبهخودگرفتهاستک

مي بیشتربهمثابهآيینوعملکردیسودمنددرجامعهلحظاتکلیدیجامعهاجرا سنتيشد،

شوندوريشهدرباورهایجامعهدارند.هایآيینيبااهدافخاصياجراميبودهاست.رقص

ارزش باورها، چون عواملي عنوانها،مجموعه تحت جامعه متعارف رفتارهای و هنر

همرابطهفرهنگقرارمي با ايناجزا يکروحمشترکسرچشمهگیرند، از ایمتقابلدارندو

گیرند؛بههمیندلیلبايدگفتفهميکرقصسنتينیازبهفهمفرهنگآندارد.محوريتمي

هایآنجامعهارزشترينمهمييواهمیتفرآيندمناسکيبرایبازنمامذهبدرجامعهسنتي

رقصنیزدرفرهنگسنتيبهمثابهامرآيینيبرایارتباطباالوهیتوبازنماييکهشوديمسبب

و اعتقاداترقصندگان و باورها همچنین متعاليداللتکند. امر به و شود گرفته کار به آن

اينرقص نهايتمنجتماشاگراندر در و اهمیتاساسيدارد احساسيها و ايمان تولید به ر

گردد.مشترکمي

رقص داللتاين آيیني، زمینه به بسته معیشتها زمینه در دارند. را خاصخود های

هابیشازهمهآيینيهستندبرایبازنماييارزشنظامکشاورزیياشکارودامداری،اينرقص

نیروهایماوراييبرایافزايش تولیدمحصولتولیدیمعیشتيواستمداداز زمانيکهاين؛ اما

بیشازهمههایاجتماعيبرگزارميهایمهموجشنهادرزمینهزمانرقص داللتشانشوند،

ارزش بازنمايي و تداوم رقصبرای اين نیز گاه است. اجتماعي انسجام و درها آيیني های

نیرویمنفيوکهخصلتيشبهجادوييداشوندهایفردیواجتماعيبرگزارميبحران رندتا

مخربيراکهدرفردياجهاناجتماعيوطبیعيزندگيمردمواردشدهاسترادفعورفعکنند.

دادهيابههرحالرقصدرزمینهآيینيکارکردیکلیدیبرایحفظ،بقاواستقرارتغییراترخ

کانونيبودنرقص دارند. نیاز فرهنگتغییراتمورد درهایهایآيینيدر نقشآنها سنتيو

شناختيآنهااست.ازاينمنظردراينفرهنگ،عاملاصليبرایضرورتمطالعهانسانبازتولید

هایسنتيوآيینيازيکسوبهمثابهمیراثفرهنگيوازسویديگربهمثابهايرانامروزرقص

نکتهمهمآناستتوانندموردتوجهقرارآنميبازتولیدایبرایانتقالفرهنگورسانه گیرند.

رقص که آيیني نبودهگاهیچههایسنتيو اخالقي ارزشيو فروپاشي تخريبو بهعامل اند.

ارزش و متضمنباورها بطنخود در همینسببرقصآيینيسنتي، برتأکیدهایاخالقيو

تداومآنهااست.
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