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چكيده 
هدف مقاله حاضر بررسي رقص از ديدگاه انسانشناختي با تاکيد بر ارتباط ميان
عناصرحرکتيرقصونظامهایمعنايياست؛گرايشيکهسعيدربررسيرقصدر

زمينهفرهنگيآنوفهمرقصبنابرجامعهتوليدکنندهدارد .رقصيالليازکهنترين
و رايجترين رقصهای قومي در آذربايجان است که به اشکال بسيار متنوعي اجرا
ميشود.روششناسيمادربررسيرقصيالليالگویهفتمرحلهایگرتريدکيوراث

است؛ بر اين اساس ،فنون پژوهش شامل مشاهده ،ثبت گرافيکي ،مقولهبندی شکلِ
ساختاریوحرکاتوتحليلفرهنگيمعنایساختاروحرکتدررقصياللياست.
معناييآنها

هدفاصليمقاله،بررسيمشخصههایحرکتيرقصيالليورمزگشايي
دربافتفرهنگآذربايجانيبودهاست.بنابراينبررسيما،ازديدگاهانسانشناسيهنر،

درحوزهشکلومحتواقرارميگيرد.شکلساختاریرقصيالليدايرهوحرکتخاص
آن ،چرخش ،نشاندهنده بخشي از مناسك خورشيد و حرکات اصلي آن ،اعمال
مناسك شمني را بازنمايي ميکند .بررسي انسانشناختي رقص ياللي ،ما را به فهم
ابعادمناسکيفرهنگآذربايجانرهنمونميکند .
رکتها ،رقص ،شکل ساختاری،
كليد واژگان :آذربايجان ،انسانشناسي رقص ،ح 
مناسكخورشيد،مناسكشمني،ياللي .

اينمقالهبرگرفتهازرسالهکارشناسيارشدنگارندهاستکهدرتاريخ 88/6/11درگروهانسانشناسيدانشگاه
تهرانبهراهنماييدکترابراهيمفياض ومشاورهدکتراميليانرسيسيانسدفاعشدهاست .
استاديارگروهانسانشناسيدانشگاهتهران  efayaz@ut.ac.ir
aizadij@gmail.com
بورسيهدکترایگروهانسانشناسيدانشگاهتهران
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مقدمه
چنينبهنظرميرسدکهرقص،ابتداييترينهنرها است.برخيازمحققان،رقصرا”منشأو
اساس تمام هنرها“ دانستهاند (ذکاء ) 66 :1938 ،و به آن عنوان هنر اول را دادهاند .عليرغم
اينکه شايد رقص عموماً در مقايسه با هنرهای ديگر کمتر فهميده شده است ،از رسانه خود
ديكتراست،يعنيحرکتبدندر
موادیرااتخاذميکندکهبهتجربهزندگيازهنرهایديگرنز 
واکنشهايشبهمحيطخود(مارتين.)1:1363،رقص،شکليهنریاستو تصاويریرامبادله

ميکندکهحساسيتهایزيباييشناختيمشاهدهگرانرابرميانگيزد .رقص،دربرگيرندهفعاليت
خالق،پاسخهایذهنيوهيجانيبهتصاوير ومبادلهمبتنيبرزبانتصويریحرکتبدنانسان
است.
پژوهش حاضر به بررسي يکي از رقصهای منطقه آذربايجان به نام ”ياللي“ 1از ديدگاه
ميپردازد .رقص ياللي ،به عنوان رقصي فولکلور ،0متشکل از مجموعهای از
انسانشناختي  

حرکتهای ،فيگورها و در کل نشانههای بدني گروهي از اجراکنندگان رقص است .رويکرد

9
انسان شناختيمارابهمسألهنوعوکيفيتارتباطبيناينهنراجرايي بافرهنگميکشاند.ما

خواهيمکوشيدتارقص يالليراپسازتشريحوبررسي ويژگيهایحرکتيوشکليآن،در
زمينهفرهنگي 6توليدکنندهآنبفهميم.تاکنونپژوهشيجدی درخصوصرقصهای فولکلور
اقواممختلفايرانصورتنگرفتهاستوچارچوبهاینظریآننيزتوليدهنشدهاست .


چارچوب نظری و پيشينه موضوع
انسانشناسيرقص،3همچونانسانشناسيموسيقيوانسانشناسيادبيات،بهطورمجزايياز
جرياناصليانسانشناسيهنررشدميکند.انسانشناسيهنرعمدتاًبهبررسيهنرهایديداری

ميپردازد و هنرهای اجرايي بين سه رشته فوق تقسيم شدهاند .انسانشناسان از اواخر قرن

6
نوزدهمبهبررسيرقصهایقومي پرداختهاند.

Yalli

1
2

folk dance

3

performance art
cultural context
5
anthropology of dance
6
ethic dances
4
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اولينويکيازمهمترينمطالعاتدرخصوصرقصازديدگاهانسانشناختيازآنفرانتس
بوآس)1838-1360(1است.رويکرداو”رقصراهمچونفرهنگ“تحليلميکند.بوآسمعتقد
ضربآهنگ دارد؛ بوآس بر اساس همين نياز انديشه
بود که انسان نيازی اساسي به نظم و  
جهانشمولبودنهنررامطرحکرد.بوآس ،بيشتربرمتنفرهنگيتاکيدميکردتابرثبتو

حرکتهای فيزيکي (کيپلر99:1388،؛کالدول .)3:0113،وی پژوهشي رابرروی

مقولهبندی
0
رقص و موسيقي کواکيوتل در ساحل غربي کانادا در دهه  1881انجام داد .پژوهش او ،در
مقالهایباعنواندربارهبرخيازآوازهاورقصهایکواکيوتل()1888درمجلهفولکلورامريکابه

چاپ رسيد؛ اين مقاله به عنوان بخشي از سمينار سال  1360توسط دختر وی ،فرانسيسکا
پژوهشگر،تعليمدهنده،رقصنگار،نوازندهونظريهپرداز،بار

بوآس،)1310-1388(9ايفاگررقص،
هایخاصوروايتهایرقصکهدرطول

ديگرمطرحشد .مقالهبوآس،شرحياستازرقص
سالهای1886-8توسطخوداوجمعآوریشدهاند .

انسانشناختيوتفسيررادربررسيرقصهایفولکلور بههم
بوآسدرسال 1360تحليل 
پيوندميزند .ویدرکارشجزئياترقص،متنوموسيقيقومکواکيوتلراوصفميکند.اواز
واژهها و توصيفگرهايي چون چرخيدن ،تابخوردن ،راندن ،گام برداشتن و رقصيدن استفاده
ضرب آهنگين هستند.فراسوی
تهای تند،کوتاه،آرامو 
ميکند.قيدهایکيفي،همچون حرک 
شرحميدهد.تفسيرهابر

تهایخاصرا
اينتوصيفهایفيزيکيمحض،بوآستفسيرهایحرک 

دوحوزهمبتنيهستند1 :ـمتناجتماعي،مناسکيوفيزيکيرقص0،ـهمبستگيميانرقصو
داستاني کهرقصشرحميدهد (همان) .به همينسببنظريهبوآسمبنيبراينکهمناسك،
”نمايشيشدناسطوره“ 6هستند(بوآس،601-601:1838،بهنقلاز روزمنورابل:1331،
،)603درخصوصرقصنيز،باارجاعبهروايتهاييکهرقصشرحميدهد،تکرارميگردد .
بوآس در اصليترين مقاله خود رقص و موسيقي در زندگي بوميان ساحل شمالغرب
حرکتهای

امريکای شمالي ( )1366در تشريح رقص جنگ ،ارجاع مستمری به نمادشناسي 
بندیهایرايجازرقص
طبيعيرقصدارد.بوآسبافرارفتنازمقوله 

رقصباتوجهبهعناصرفرا
و با توجه به مجموعهرقصهايي که گردآوری کرده ،چنين نتيجه ميگيرد که ”آواز و رقص،
تماميرخدادهایزندگيکواکيوتلراهمراهيميکنندوجزئياساسي درفرهنگاين مردم
هستند“(بوآس،11:1366،بهنقلازکيپلر .)1388،
1

Franz Boas
Kwakiutl
3
Franziska Boas
4
dramatization of myth
2
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بوآسمعتقدبودبايدرقصرابرحسبفرهنگخالقآنبررسيکردوبهآن پاسخداد.
رقصبايددرزمينۀجامعهایکهبخشيازآناستجایگيرد(همان”.)99-96:ايفاگررقص
کندکهدرآوازبيانشدهاند.لذاهدفهنرمندازاجرا،

باحرکتخودانديشههاييرابازنماييمي
اغلببازنماييتقليدی 1تجربهيارخدادبيانياست“ (بوآس.)616:1398،حرکاتنمادينيا
حرکتهایگفتاریدررقصظاهرميشوند.بهخاطرارزشهيجانيموسيقيو

توصيفيشبيهبه
رقص،آنهاواردتماميموقعيتهایاجتماعي ميشوندکهدارایاثرگذاریعميقوچندجانبه

هایمتعددیرافراهمميآورندکهباموسيقيو

هستند.بههميندليلجنگودينموقعيت
رقصهمراههستند.
انسانشناسي رقص در نيمه دوم قرن بيستم از رويکردهای محض شکل و نتنگاری بهره
مي گرفت.ازافرادشاخصيکهباعثتوجهبهاينجنبهازانسانشناسيرقصشدند،ميتواناز

9
0
گرتريد کيوراث نام برد.کيوراث ،مادر انسانشناسي رقص است .وی رقصنگاری را ”علم
الگوهایحرکتي“ميداند(کيوراث188:1336،بهنقلازکيپلر.)1388،مطالعهکيوراثدرباره
رقص،شاملنشانگذاریرقص،نوشتارهایموسيقايي،آدابورسوموتصاويرگوناگونميشود.
کيوراث معتقد است که اگر حرکت به طور بسندهای با يك نماد بر روی کاغذ بازنمود شود،
ميتواند بدون تغيير و جرياناتي که ممکن است توسط اشتباه حافظه انساني به وجود آيد،

بازتوليدگردد(آبيه.)61:1386،
کيوراث معتقد است ”رقص قومي که شکل هنر مشروعي است ،بايستي به مثابه خود
انسانشناسي (مطالعه نوع بشر) در نظر گرفته شود؛ نه به عنوان شاخهای از انسانشناسي“

6
(آرنولد .)18 :0110 ،با اين همه ،رويکرد کيوراث رويکردیرقصشناختي است .او رقصها و
آوازهای مناسكها را با استفاده از وسيلههای رقصنگارانه و نمادهای موسيقايي بازآفريني
حرکتهایخاصمرتب

ميکند.نمادهادرمقولههاييهمچوننمادهایشخصي،وضعيتاندامو

شدهاند .مانند بسياری از مردمنگاران رقص ،کيوراث رقصها را بر طبق کاربرد اجتماعي يا
مقولهبندیميکند .کيوراثزمانزيادیاززندگياشرابهپژوهشدربارهموسيقي
مناسکيشان 
بوميهایامريکاومکزيكصرفکرد.دردهه1391و1361درميانقبايلميگشتوبهطور
شخصي موسيقي و رقص آنها را ياد ميگرفت .در اين فرايند بسياری از ابزارها و تجهيزات
مناسكراگردآوریکرد(وارنر .)0:1388،

1

mimetic representation
Gertrude Prokosch Kurath
3
choreography
4
choreology
2
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کيوراثدرمهمترينمقالهخودچشماندازمردمشناسيرقص(کيوراث)096:1361،برآن
استکهفرهنگپذيریومناسكبوميدررقصبيانميشوند.ازنظروی،موضوعموردمطالعه

9
0
1
مردمشناسيرقص ،حرکتمشخصهای وبياني (پديدههایالگودار)است،زيراحرکاتروزمره،
ريشههای رقص هستند .يافتههای اين علم ،برای انجام تحليلهای کلگرای فرهنگي ضروری
شناسيرقصقرارميدهدوآنرااينگونه

قومنگاریرقص“ 6رامترادفمردم
است.کيوراث ”،
تعريفميکند”مطالعهعلميرقصهایقوميدرکلمعنایفرهنگي،کارکرددينييانمادگرايي

شناسيرقصرانهتنهابهرقصهای


).کيوراث،قلمرویانسان
وجايگاهاجتماعي“ (همان093:
قومي،مردميياسنتيبلکه،همراهبامحققينديگریهمچونفرانسيسکابوآس،بهرقصهای
مدرننيزبسطميدهد؛چراکهاينرقصهایجديدنيزوجوهمهميازشيوهزيست(جديد) را

3
سي،تمامياشکالرقصرادربرميگيرد(همان) .

انسانشنا
بيانميکنند.لذا،بنابهنظرساش  ،
فايدهانسانشناسيرقصازنظرکيوراثدرپژوهشهاييمشخصميگرددکهکارکردرقص
را در فرهنگ نشان ميدهند .وی بر آن است که ”باورهای اسطورهای و نمايش رقص اغلب
يکپارچهاند“ (همان .)061 :اگر ما در تالش توصيف فرهنگي هستيم ،حداقل ،اهميت رقص
مي بايستبهاندازهموادديگرموردتوجهقرارگيرد.خطوطمسير،گامهایاختصاصيوحرکات،

6
انسانشناسيرقصرارويکردوروشاستنباط
ويژگيهایفرهنگي هستند.درنهايتکيوراث ”،
جايگاهرقصدرزندگيانسانيميداند“(همان.)031:
دردهههایپايانيقرنبيستم،تأکيدهرچهبيشتریازسویانسانشناسانرقصبرابعاد
معنايي و فرهنگي رقص ميشود .آدرين کيپلر 8تا آنجا پيش ميرود که معتقد است هدف
انسانشناسيرقص،نهفهمسادهرقصدرمتنفرهنگياش،بلکه فهمجامعهازطريقتحليل

8
نظامهای حرکت است .از نظر وی” ،رقص ،شکلي فرهنگي است که از فرايندهای خالقي به
وجودميآيدکهبدنهایانسانيرادرزمانومکاندستکاریميکند“”.اينشکلفرهنگي،
محتوایساختاريافتهای 3داردوجلوهديداریروابطاجتماعياست“ (کيپلر.)63،90:1388،
کيپلرمطالعهوفهمرقصراچنانمهمميداندکهميتواندبهفهمساختارعميقجامعهکمك

dance ethnology

1
2

characteristic

3

expressive
ethnochoreography
5
Sachs
6
cultural traits
7
Adrienne L. Kaeppler
8
cultural form
9
structured content
4
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کندوبينش هایجديدیرادرفهماجزاءديگرفرهنگموجبشود.ازنظراو،رابطهبينرقصو
نظاماجتماعيوفرهنگيکهدرآنبسترمنداست،دلمشغولياصليانسانشناسانرقصاست.

در نهايت ،کيپلر ،رقص را جزء جداييناپذير ساختار اجتماعي و تظاهر سطحي ساختار عميق
ميداند(همان .)63،68:
جوديتهانا1درميانرويکردهایمختلفيکهذکرکرديم،رويکردیتلفيقيوجامعبهرقص
شناختيارائهميدهد.بهنظروی” ،رقص...رفتارشناختي،حسي،حرکتيو

ازديدگاهانسان
منسجميرابرایمطالعهانسانشناختي

عاطفيپيچيدهایاست“(هانا.)918:1383،هاناالگوی
0
رقصارائهمي دهدکهعمومياست.ویبهطورکليرقصرارفتاریارتباطي ميداندوازاين
روبهارائهالگوی ارتباطيبرایبررسيآنميپردازد(همان.)913:هانا بابررسيرويکردهای
کارکردی ،ساختاری ،پديدارشناختي ،تطبيقي و ارتباطي ،آنها را به ناديده گرفتن جنبههای
اساسي مفهوم ،فرايند ،محصول ،ساختار يا کارکرد رقص محکوم ميکند .از نظر وی ،اين
رويکردهانميتواننداينمسائلرابهپديدههایاجتماعي-فرهنگيارتباطدهندياتوضيحدهند

که رقص چگونه کار مي کند .هانا بر آن است که تا به حال رقص را وابسته به عوامل ديگر
اجتماعي-فرهنگيکردهوفرهنگ،موقعيتهاوساختارهاراجداازاجراءرقصقلمدادکردهاند.
اماهانامعتقداستکهبايد”رقصراهمچونرفتارمهميدرجایخود“درنظرگيريم(همان:
 .)918
جوديت هانا معتقد است ،يك نظريه ارتباطي به ما اجازه خواهد داد تا بخش اعظمي از
پيچيدگي رقص را به دست بياوريم و ديدگاههای نظری و دادههای رويکردهايي چون
روانشناسي و
زبانشناسي اجتماعي ،ساختارگرايي ،مناسك و نمايش اجتماعي ،زيست  

زيباييشناسيرايکپارچهکنيم.الگوارتباطي،جنبههایکليدیمتنوزمينهرابهيکديگرپيوند

ميزند.اينالگو تالشميکندتاهمپديدههایسطحيوهمواقعيتزيرينيکهممکناست
مشاهدهگريامشارکتکنندهازآنناآگاهباشدرادربرگيرد(همان.)913:ازنظرهانا،ابزارهای
معناشناختيرقصدرداخليكيابيشازيكحوزهازهشتحوزهزيرعملميکنند:
1ـدررويدادرقص؛کهمفهومونقشاجتماعيدارد.
0ـ در حوزه کل بدن در کنش 9؛ همچون در خود -نمايشي زنان و مردان برای تماشای
تماشاگر.
9ـدرالگویکلياجرا؛کهممکناستبرساختار،سبك،احساسيانمايشتأکيدورزد.
1

Judith Lynne Hanna
communicative behavior
3
body in action
2
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حرکتها؛شاملاينکهچهکسيچهچيزیرابرایکهانجامميدهدوچگونه

6ـدرپيايي 
دراپيزودهاینمايشيصورتمييابد.

ويژهوچگونگيايفایآنها.

تهای
3ـحرک 
تها؛باديگرشيوههایارتباطيهمچونگفتاريالباس.
6ـبافتمتقابلحرک 
8ـدرحوزهرقصبهمثابهوسيلهایبرایديگروسيلههایبياني.
8ـنهايتاًمعناممکناست درحضور،عاطفهبدني،حساسيتبرجسته،حيوانيتخام،کاريزما
ياجادویرقص1تمرکزيابد(هانا.)163:0111،
هانارقصرابهعنوانهنریاجراييوکاربردیدرنظرميگيردکهتوانستهاستدرطول
تاريخانسانيبهدليلجايگاهوااليشدرفرهنگخودراحفظوتثبيتنمايد.هانامعتقداستکه
رقص ،شکلي از حرکت سبکي است که مشابهتهايي را به زبان شفاهي دارد؛ هر دو کلمه
تها)ومعانيدارند.بااينوجود،رقصبا
(حرکتواداهادررقص)،وگرامر(چگونگيپياييحرک 
معانيچندگانه،نمادينوايهاميبيشتربهشعرشباهتداردتابهنثر(هانا .)0118،

روش تحقيق 
روششناسيپژوهشحاضرتاحدودزيادیازمراحلهفتگانهکيوراثپيرویميکندکهبهشرح
زيراست :
1ـکارميداني:مشاهدهباتوصيفاتوثبت.
0ـمطالعهآزمايشگاهي:برایتشخيصساختاروسبك.
9ـتبيينسبكهاوتغييراتباکمكبوميمطلع.
6ـنمايشگرافيکي.
3ـتحليلحرکات،نقشمايههاومراحلاساسي.
6ـترکيبصورتبندیها،گامها،موسيقيوکلمات.
8ـنتايج،نظريههاومقايسهها(کيوراث96-98:1380،بهنقلازکيپلر.)1388،
ما  کار خود را با مشاهده دقيق يکي از اجراهای رقص ياللي آغاز کرديم .سپس جهت
تشخيصساختار،عناصرحرکتيوبهطورکليسبك،آنهارابهنمايشگرافيکيدرآورديم.پس

ازاينمراحلتوصيفي،بهتحليلشکلساختاریوحرکاتخاصرقصپرداختيمودرنهايت،
ارتباطبينشکلونظامفکریرادربسترفرهنگبهوجودآورندهرقصيعنيفرهنگآذربايجان
موردبررسيقرارداديم.معنادارساختنرقص،نيازبهتفسيریداردکهازتوصيفدقيقحرکت
the magic of dance

1
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سرچشمهمي گيردوتوسطدانشازبافتيکهرقصدرآنوجوددارد،حمايتگردد(آدشيد،
.)168:1338ميدانموردمطالعهما کلمنطقهفرهنگيآذربايجاناستکهشاملاستانهای
آذری  زبان شمال غرب ايران و نيز جمهوری آذربايجان است .رقص ياللي در تمامي نقاط
عشايری ،روستايي و نيز شهرهای سنتي منطقه آذربايجان اجرا ميگردد .فن اصلي ما در کار
ميداني،مشاهدهبودهاست.امابرایتحليلوتفسيرمشاهداتازمناسك،دادههایزبانشناختي،
اشعار فولکلوريك ،داستانها و اساطير ،و نقاشيهای صخرهای منطقه آذربايجان استفاده شده
است.

كلياتی درباره رقص یاللی
1

رقص ياللي ،عموميترين رقص بومي در منطقه آذربايجان (در ايران و جمهوری آذربايجان)
است.رقصيالليتنوعبسيارفراوانيازلحاظنوعاجرادارد؛هم اکنونافرادمسنبيشازصد
اسمازاينرقصرابهيادميآورند:دونه،جينگ-جينگ،قوپو،قوردونآغری،قازقازی،خاغشدا،
کوچری،اوچآياخ،ايکيآياغ،قاالدانقالييا،تنزره،عرفاني،قاليي،ليليخاني،خويناره،چوپ-
چوپو،جيران -جيران،اوزوندره،شهراني،شروری (حسناف،)1386،چوالغي،اوچآدديم،دونه
ياللي،ائليالليي(اصغرنيا)110:1989،وغيره .
ازديدگاهرقصنگاریبراساسدو،سهوچهارقدمرقص،بهآناساميايکيآياخ،اؤچآياخو
دؤرتآياخ داده ميشود .به ايفاگران صاحب مهارت نامهايي همانند يالليباشي ،جنگيباشي،
باشي،رقاصباشي ومورشود دادهميشود.اينايفاگران،هدايتکننده

هاالیباشي،ائلباشي،توی
رديف رقص هستند و گاهي نيز در بخشهايي از رقص ،اجراکنندگان انفرادی آن (سولوها)
جراميشود.رقصعمدتاًدرفضاييبازاجرا

هستند.رقصيالليباآوازانفرادیوياگروهينيزا
ميشود.ابزارهایموسيقاييعمدهآنعبارتنداززورنا،باالبان(بادی)دهل،ناقارا،وقاوال(ضربي)
(ايمراني .)03 -03 :1988 ،همچنين در رقص ياللي ،حرکات موضوعي به صورت نمايش (که
دوزياللي،سيباقوتو،تهنزهرهوعرفانيازانواعآناست)نيزوجوددارد(اصغرنيا .)119:1989،
تاکنوندردومنطقهمهمازآذربايجان،صخرهنگارههاييازرقصياللييافتشدهاست :
1ـمنطقهقوبوستان(در 31کيلومتریجنوب باکو،درکناردريایخزر)؛تصويرهایمنقوش
سنگها وصخرههای قوبوستان،از 01هزارسال(ايمراني)00:1988،تا 11هزارسال(مرادف،
امانقوشيازاينمجموعهکهدرآنهارقصدستهجمعييالليمشاهده

)88:1981قدمتدارند.
ميشودبه 16هزارسالپيشميرسند(ايمراني 06:1988،و()06بنگريدبهتصوير .)1در
ميانيافتههایباستانشناختيقوبوستان،سنگيکهدرمياناهالينامقاوالداش(دايرهسنگي)

indigenous dance

1
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گرفته ،نيزوجوددارد .سنگنسبتاًبزرگيکهزمانيکهتکهسنگيبرآنزدهميشود،صدايي
شبيهبهصدایطبلازآنخارجشدهودرتماميمحوطههمانميدانشنيدهميشود.نمونه

ديگری از اين سنگ در قبرستاني در مشکينشهر (در استان اردبيل) نيز يافت شده است
(اينگراهاموسامرز .)118 -118:1988،بسياریازمحققين،اجرایاوليهرقصيالليراهمراه
با اين ابتداييترين ابزار موسيقايي دانستهاند (مرادف31 :1981 ،؛ ايمراني1988 ،؛ زهتابي،
 .)136:1981
تصوير:1صخرهنگارههایرقصياللي،منطقهقوبوستان،باکو 

منبع:ايمراني 91:1988،



0ـ منطقه سونگون (شهرستان ورزقان در آذربايجانشرقي) .نقوش رقص ياللي در اين
مجموعه ،به صورت انفرادی ،جفت و گروهي ديده ميشود (نك .شکل  .)0به دليل عدم
شناختي،هنوزازقدمتوفنونهنریاينصخرهنگارههاآگاهنيستيم .1

پژوهشهایباستان


 1اينکشفباستانشناختيبسيارمهمتوسطمحمدحافظزاده،محققتاريخوفرهنگآذربايجان،درسال1986
صورت گرفته است .برخالف منطقه قوبوستان ،تاکنون پژوهش باستانشناختي و علمي و جدی در خصوص اين
جاللالدين رفيعفر با
مجموعه از صخرهنگاره ها صورت نگرفته است .تنها پژوهش در خصوص اين نقوش ،توسط  
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تصوير:0صخرهنگارههایرقصياللي،منطقهسونگون،آذربايجانشرقي 

منبع:رفيعفر 013:0118،

یاللی :شكل ساختاری و حركات 

تحليل انسان شناختي ما از رقص ياللي بر نظام شکلي موجود در اين رقص؛ يعني ،حرکات،
فيگورهاوساختارکليرقصمبتنياست.بدينمنظور،اجراييازاينرقصرادرقالبپالنو
ضربآهنگ
فيگورهایرقصبررسيخواهيمکرد .جدول 1نمايشگرافيکيايناجرارادرسه 
ياللينشانميدهد :

ديدگاهي انسانشناختي و در قالب بررسيهای سبكشناختي و تطبيقي -منطقهای (1981؛  )1986و مضامين
مناسکي()0118انجامشدهاست .
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جدول:1ساختاروعناصرحرکتيدررقصياللي

شماره

ساختارها (پالنها)

حركتها (فيگورها)

ضربآهنگ اول
1
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گروهسمتراستگروهسمتچپ
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ضربآهنگ دوم
6







ضربآهنگ سوم
7
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گروهدايرهدرونيگروهدايرهبيروني


ايننمايشگرافيکيسادههمچونتمامينتنگاریهایمرسومرقصتوسطانسانشناسان،
دارایمسائلياستکههنوزهمدراينعلمرفعنشدهاست1:ـهنررقص،هنریسهبعدی
است،ونمايشآندرسطحيدوبعدی،ويژگيهایحجميوفضايياجراراناديدهميگيرد0.ـ
پيوستگي و تغييرات بينابين حرکات و پالنهای مختلف نشان داده نميشود ،اين نمايش در
گيرد.بااينحالهمهاينهامسائلي

سطحدوبعدیايستااستوپوياييهایاجرارادربرنمي
هستند که به خواننده و مخاطبان برميگردند ،درحاليکه انسانشناس از نزديك و يا توسط
ابزارهایتصويریبهطورکامليشاهداجرابودهاست.

ياللي:حرکتومعنادريكرقصآذربايجاني 01


شكل ساختاری اجرا 
جدول،1اجرایرقصيالليرادردوبخشساختاروحرکتنشانميدهد.بهلحاظساختاری،
رقص در طول اجرا ،حدوداً ،نه بار تغيير ميکند .اين تغييرات گاهي برگشت به سازمانهای
پيشينهستند.رقصبهلحاظساختاریدرمراحلزيراجراميشود :
1ـاجراکنندگاندستدردستهمازسمتراستواردصحنهشدهوپسازطيمسيری
مدور،دايرهایميسازند.
0ـشکلدايرهبههمميريزد،اماپسازچندلحظهوچندحرکت،نيمدايرهایدردوطرف
شکلميگيردکهبههمميپيوندند.سپس،دايرهدرنقطهميانيومقابلصحنه،بهتدريجبهدو
نيمميشود.
9ـهريكازنيمههابهسمتديوارههایراستوچپصحنهميروند؛ازگوشههایراستو
چپ مجدداً ،در امتداد قطرهای مخالف صحنه ،حرکتي آغاز ميشود .دو صف در نقطه مياني
يکديگرراقطعميکنندوبهراهخودادامهميدهند.

 6ـدرهردوديوارهصحنه،دورديفازاجراکنندگانشکلميگيرند.رديفهایجلوييهر
يكبهسویيکديگرمي آيندوتكتكاجراکنندگانيكدوربهصورتمدوربرگردديگری

ميچرخندوبهطرفرديفمقابلميروند.

ازوسطصحنهآمدهاند،دو

 3ـاکنون،دردوديواره،باادغاماجراکنندگانيکهدرمرحله 6
رديفشکلگرفتهاست.هردورديفدستدردستهمبهشکلکمانيبهميانهانتهايينزديك
ميشوندوازکناريکديگرعبورميکنند.وقتيکههريكازرديفهابهاندازهيكنيمدايرهدور

ایشکلميگيرد.

زدند،بادستدادنافرادآغازينوانتهاييرديفها،مجدداًدايره
اعضاءدرآنباقيميمانندوبقيهبهديوارههایکناری

ـازدايرهبهدست آمده،افرادیاز

8
پشتبرميگردند.رقصدرشکلدايرهباتندترشدنريتمادامهمييابد.
8ـازدايرهوسطي،دايرهديگرینيزجداشدهودرميانهمان دايرهشکلميگيرد .هم
ضربآهنگبازهمتندتر
اکنوندودايرهشکلگرفتهاندکهدرجهتمخالفهمحرکتميکنند .
ميشود.

ـدودايرهازنقطهجلوييبازميشودوهمگياجراکنندگانبهعقببازميگردند.ازنقطه

3
وسط و انتهايي صحنه ،دو اجراکننده منفرد (سولو) وارد ميدان رقص ميشوند؛ اجراکنندگان
ديگربرایاجرایايندوکفميزنند.
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11ـهمهاجراکنندگانمجدداًبههمپيوستهوچندرديفافقيشکلميگيرد.پسازاجری
چندحرکت،رقصپايانميپذيرد .
بنابراين ،مهمترين شکل ساختاری رقص ياللي ،دايره است؛ يا به بيان دقيقتر ،دايرههای
متحدالمرکز.اگرچهدرطولرقص،رديفهايينيزشکلميگيرد،اما،اساساً،اينهامقدماتيا
ابزارهاييبرایشکلگيریدايره درانواعوگونههای مختلفآناست.روشناستکهحرکت
خاصاينشکلساختارینيزبايدچرخيدنباشد .
حركتهای خاص
هر يك از مراحل نهگانه ساختاری رقص ياللي حرکات خاصي را به نمايش ميگذارند که در
جدول ،مقابل هر يك از ساختارها ،نشان داده شدهاند ،به مهمترين آنها که در تحليلهای
نظامهایمعناييبهکمكماخواهندآمداشارهميشود.حرکاتبنابرترتيبساختارهاميآيند :

1ـحرکتدستدردستهم/حرکتپایخم-پایراست
0ـحرکتدستمستقيم-دستباال
9ـحرکتدستباال-دستپايين/حرکتدودستباال(بهصورتموربوموازی)/حرکت
دستمستقيم-دستباال(بهصورتمچهایبرگشته)
6ـحرکتدستمستقيم -دستباال(بهصورتمچهایبرگشته)/حرکتگردشيبهدور
همتوسطدورديفدرمرکزصحنه
3ـحرکتدستدردستهمباپایخم/حرکاتسهگانهضربدری-ضربهای-خمپا
6ـحرکتدستبرشانه/حرکتچهارگانهضربهایچپ-ضربهایراست-خم-گردشپا
8ـحرکتدستمستقيم-دستباال/حرکتدستهایواگرابهسویباال
8ـحرکتدستمستقيم -دستباال/حرکتدودستباال(به صورتموربوموازی)/
حرکتگردشيبهدورهمتوسطدوتكايفاگر/کفزدن
3ـحرکتدستهایواگرابهسویباال/کفزدن/حرکتدستدردستهم/حرکت
دستهایواگرابهسویباال(درحالتايستادهونشسته) 

یاللی :نظامهای معنایی
رقصراپديدهایفرهنگيوانسانشناختيپنداشتنمارابرآن ميداردکهبتوانيمساختارو
اجزاءاينهنراجراييرا درزمينهفرهنگوجامعهپديدآورندهآنقراردادهوبفهميم.اينامرما
رابهبررسيرابطهبينشکلومحتوارهنمونميکند؛ازديدگاهروششناختي،دونکتهبسيار
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مهمدراينرويکردوجوددارد)1:ترجمهشکلهنریبهمحتوایانديشه هموارهتقليلدهنده
است؛بهاينمعناکهاينرويکردمي خواهددرتبديلحس(بهمعنایحواسچندگانه)هنریبه
انديشه انتزاعي ،بعدی فکری بر آن بيفزايد و يا تنها بعد فکری آن را استخراج کند )0 .چند
معناييبودنياچندسطحيبودنمعانيدرآثارهنری.فرايندتوليداثرهنریومواجهمخاطب
باآثارهنری،ازنوع  توليداتديگرفرهنگينيستکهدرآنبهطورنسبيبهمنظورومعنای
واحدیصورتميگيردودربيناعضایاجتماعيمشتركاست .

بررسيشکلهنرهامارابهدلمشغوليهایفرهنگميرساند.دلمشغوليهاييکهبهشکل

اثرهنریپديدارشدهاند.ازايننظر،رقصياللي،مجموعهایازشکلهایساختاریوحرکت
استوبايستيبتواناينمشخصههارادرزمينهفرهنگتوليدکنندهشناخت.اين”جایدادن“
درزمينهفرهنگ،حداقلدوبروندادبرایفهمعلميماخواهدداشت.
شكل ساختاری :دایره و چرخش
جدولشماره1نشانميدهدرقصياللي،اساساًحرکتدستهجمعيچرخشييامدوراست؛اين
حرکت ،در طول رقص ،بارها شکل دايره را ترسيم ميکند (نك .شکل  .)9شکل دايره در
نمادشناسي تطبيقي به معاني ”بينهايت ،جهان ،همه چيز“ (کيرلوت )109 :1381 ،و ”نماد
خورشيد“ (ليونگمان991:1331،؛غراب)63:1986،آمدهاست.اماشکلدايرهدراينرقص
باحرکتچرخزدنبهدستميآيد”.چرخ،دربسياریازسنتها،نمادخورشيداست“(شواليه
وبرگران.)1336،درواقع،مرکزدايرهچرخشي”،خورشيد“است(دوبوکور .)88:1988،


تصوير:9گروهرقصآئيني؛آذربايجانشرقي،تبريز 
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منبع:درويشي 066:1989،




شکلدايرهدرصخرهنگارههای”سونگون“ نيزوجوددارد.دراينمجموعه،چندنقشدايره
وجوددارد.دودايرهبههمچسبيدهکهتوسطچندينبزکوهيهمراهيميشوند؛يكدايرهکه
انسانيدرحالپريدنازباالیآناستودايرهکهدوخطشعاعينيزدارد،برپشتبزیکوهي
قرار گرفته است (رفيعفر .)63 -66 :1986 ،همچنين در سنگنگارهای در منطقه آذربايجان،
شکل دايرهای با دو خط عمود بر هم ترسيم شده است که دايره را به چهار قسمت تقسيم
ميکند؛درهريكازچهارقسمت،يكنقطهوجوددارد .

اگر دايره و چرخ زدن ،نمادی خورشيدی است ،ميتوان پرسيد که خورشيد در فرهنگ
توليده کننده رقص ياللي ،يعني فرهنگ آذربايجان ،چه جايگاهي دارد؟ مناسك و سنتهای

شفاهيآذربايجاندرقالبروايتهاواشعار،بخشيازتصوراعضایاينفرهنگراازخورشيد
نشانميدهند .
آيين دعوت از خورشيد” .با شروع فصل بهار  ...آيينهای مربوط به پرستش خورشيد به
همراهرقصوآوازاجراميشد“(رضايف68:1386،بهنقلازايمراني.)1988،دربخشيازاين
آيينهای خورشيدی ،در مناسکي برای ”دعوت از خورشيد“ ترانۀ زير خوانده ميشد (روشن،
10-19:1938؛اشراقي :)013-011:1988،
گونچيخ،گونچيخ/کوهولدنآتينمينچيخ 
چيخدیگونشقيرميزی/جانگولوم،جان،جانتوپالدیاوغالن،قيزی/جانگولوم،جان،جان 
هربيريميزبيرگونش/جانگولوم،جان،جانبيرباغچانيناولدوزی/جانگولوم،جان،جان 
ترجمه :خورشيد! برون آی ،خورشيد! برون آی  /از شکاف صخره بر اسبت سوار شو و برون آی.
خورشيدیبارنگقرمزبرآمد،پسرودخترراگردهمآورد/هريكازمايكخورشيد،ستارهيكباغچه.

ياللي:حرکتومعنادريكرقصآذربايجاني 03
درمراسمستايشخورشيد،رقصيبنام”قودو-قودو“اجراميشدکهبههمراهآوازبود(ايمراني:1988،
 :)113-116
قودوياقايماقگرك/قابالرايايماقگركقودوگونچيخارماسا/گوزلريناويماقگرك 
ترجمه :بايد به قودو سرشير دهيم  /در ظرفها پخش کنيم .اگر قودو ،خورشيد را در نياورد.
چشمانشرابايددرآوريم .

بنابراينيکيازمناسكمحوریدرفرهنگوجامعهآذربايجان،مناسكدعوتازخورشيدو
ستايشآنبودهاست.دراينمناسكبهلحاظتفکراسطورهشناختي،چندنکتهمهموجوددارد:
1ـخورشيددرشکافصخرهجایدارد؛ 0ـخورشيدبههنگامآمدنبراسبسوارميشود؛9ـ
خورشيد،اعضایاجتماعراگردهمميآورد؛6ـهريكازاعضایاجتماع،خورشيدیاست؛3ـ
موجودیبنامقودو،مسئولدرآوردنخورشيداست .اينآيينبايستيپيشازطلوعخورشيدو
يا در فضايي تاريك اجرا ميشد” .آيين خورشيد از کهنترين آيينهای آذربايجان است“
(رضايف.) 91:1988،بخشيازاينآييندرنقوشخاصيازمجموعهقوبوستانديدهميشود.
در چند تصوير ،در رأس کشتي يا قايقي که افرادی به طور رديفي در آن قرار گرفهاند ،نماد
خورشيدبااشعههاييتصويرشدهاست.اينتصاويرنشانهقداستخورشيد(ايمراني)06:1988،
وحضورآندرآيينتدفيناست(رضايف .)30:1988،
رقصيالليبهنظرميرسدکهيکيازمهمترينرقصهایمناسكخورشيدیدرآذربايجان
است.رقصيکه باحرکاتچرخشيو مدورخود،خورشيدرابازنماييميکند وبا گردشبه
هایدستهجمعيوآوازهایجمعيبهشکلکُردر

حولايندايره،آنرامقدسميشمارد.رقص
ميان مردم آذربايجان در مراسم ستايش آفتاب مرسوم بوده است” .اجرای حرکات رقصهای
گروهيمشابهيالليهابودهاست:گروههایمردانوزناندستدردستهمدراطرافدايرهی
کهتصويرخورشيددرداخلآنرسمگرديدهبود،حلقهوارميرقصيدندودررقصهایشبانه،در
محلتصويرخورشيد،آتشروشنمينمودند“(ايمراني .)66:1988،
بنابراين،همچونرقصياللي”رقصهایدورانيازمسيرخورشيددرآسمانپيرویميکنند
ونيزبهمفهومچرخيدنبهدورمحلمقدسرانشانميدهند.رقصيدنپيرامونيكشيءآنرا
دردايرهسحرآميزقرارميدهدوآنشيءراهمحفاظتوهمتقويتميکند“(بهزادی:1986،
 .)668همچنين ” ايدئولوژی رقص خورشيد ،بر قدرت و کسب قدرت از نيروهای فراطبيعي
متمرکزاست“(سايدل.)90:1383،بايستيتأکيدکردکه”اصوالًاجرایرقصهایدستهجمعي
ودايره وار،کهدرآنافرادقبيلهپهلوبهپهلويادستبهدستويابهرديفپشتسرهمقرار
گرفتهوحلقهایراتشکيلميدهند،خودگواهبرايناستکهرقصبهمنظورتجليلياپرستش
موضوعيقابلاحترامومطلوبانجامميگرفتهاست“(ذکاء.)66:1938،
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حركات خاص
اگررقصيالليرااجرایمناسکيبدانيم،عناصراصلياينمناسكدرحرکاتزيرنشانداده
ميشوند:
1ـ حرکتدستدردستوحرکتدستبرشانه:اينحرکتکهبهشکلvهایمتصلبه
هماجراميگردد،اصليترينحرکترقصياللياست.اينحرکت،بارهادرطولرقصتکرار
شود.حرکتدستدردست،پيونداعضایاجتماعرانشانميدهدکهتبديلبهيكوجود


مي
واحدشده اند.دراينصورت،رقصياللي،بهتعبيردورکيمي(،)1361مناسکياستکهدرطي
آنجامعهخودرابازنمودوبازتأييدميکند .
يكپاراست:اينحرکت،نشاندهندهحرکتيصعودیاستوباال

0ـحرکتيكپاخم -
1
رفتنازجاييرابازنماييميکند .واژه”يال“ کهيکيازترکيبهاینامرقصاستبهمعنای
”نوكجاييبلند“ (اوروجوفوديگران،0116،ج)310:6ومجازاًبهمعنایيالِکوه(هادی،
) 819 :1986؛ گاهي در آذربايجان برای مشخص کردن تقدس و بلندی از واژه يال استفاده
ميشود(سيدواف.)110:1989،اينصعود،باتوجهباسنتهایشفاهيآذربايجان،نيزبايستي

صعودبهکوهباشد.درداستاناصليکرم،صعودوباالرفتنازچندکوهبسياربلند،برایرسيدن
بهمعشوق(ساعي116-110:1988،؛احمدزاده)80-83:1988،موردتأکيدقرارگرفتهاست.
اشعارفولکلوریمثل”باياتيها“نيزبهباالرفتنازکوهاشارهميکنند :
چيخديم داغالر باشينا ،يازی يازديم داشينا  /گلن -گئدن اوخوسون ،نه لر گلدی باشيما
(فرزانه .)96:1938،
ایبرسنگآنهانوشتم/عابرانبخوانند،کهچهبرسرم

ترجمه:رفتمبرقلهکوهها،نوشته
آمد .
باياتي های ديگری بر تقدس خورشيد (بو داغالر اولو داغالر) و بلندی آن (بو داغالر اوجا
داغالر) احمدی ( )660 :1988وجود دارند .به نظر ميرسد که ناميدن منطقه وسيعي از
آذربايجانبنام”قاراداغ“(کوهبزرگ)ازهمينباورهاسرچشمهگرفتهاست .
9ـحرکتيكدستراست  -يكدستباال:اينحرکتکهدرپنجساختارمختلفتکرار
مي شود،حالتمبارزهاست.گوييدستجلويي،سپرودستبااليي،سالحيدارد.اينحالتاز
رقصدريکيازنقوشصخرهنگارههایسونگوننيزديدهميشود.مبارزه،يکيازنقشمايههای
هایسازماندهنده 0داستانهاو

اصليرقصديگریبنامقايتاغياست.همچنين،مبارزه،ازاصل
بومي،ميرعليسيدسالمت،براينحرکتتأکيدبسيارميکندوآنرانمادِباالرفتن

 1يکيازمطلعينومحققين 
ازکوهميداند(مصاحبهنگارنده،مرداد .)1988
organizing principles

2
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اساطير آذربايجان است؛ بدين معنا که کل روايت بر حول مبارزه بين دو موجوديت صورت
ميگيرد .شخصيت اصلي روايتهای اسطورهای مثل کوراوغلو (عليزاده ،)1361 ،اوغوز خاقان

(بايات )0116 ،و دده قورقود (ارگين )1389 ،همواره در حال نبرد با شخصيتها و نيروهايي
هستندکهموجوديتسرزمينرابهخطرانداختهاند .
6ـحرکتدودستباال(بهصورتموربوموازی)وحرکتدستهایواگرابهسویباال:هر
يكازاينحرکات،دردوساختارمتفاوتاجراميشوند.باال بردندستها،بهويژهدرحالت
گشوده،نشانه ایحرکتيازنيايشدرمناسكاست.نيايشموجودیمقدسکهدرباالوآسمان
گويشهای آندرمياناقواممختلفآذریزبانبهويژهدرآسيای

قراردارد”.تنگری“ وانواع
ميانهبرای خطاببهخدایبزرگآسمانبهکارميرود(الياده.)3:1366،تلفظ اينواژه،در
منطقه آذربايجان ،تانری و تاری است که همواره در سطح عمومي فرهنگ و آثار مختلف
فرهنگي،بهوفور،بهکارمي رود.خدایآسمان،درروايتاوغوزخاقانموردپرستشواطاعت

شخصيت اصلي است (بايات 061 :0116 ،و )081؛ همچنين اوغوز ،نام پسر بزرگ خود را
”گوك“ (آسمان) ميگذارد (همان .)060:اين نامگذاری به عناصر طبيعي نيز راه يافته است:
گویتپه(تپهآسماني)،درجنوبدرياچهاورميه،تپهایباستانياست .
3ـ حرکات سهگانه ضربدری -ضربهای -خم پا و حرکت چهارگانه ضربهای چپ -ضربهای
راست -خم -گردشپا:اينحرکاتمعموالًبانگاهبهپايينصورتميگيردوبهنظرميرسد،
درگيری با چيزی را نشان ميدهد .اين حرکات ميتواند تأييد فرضياتي مبني بر اينکه رقص
ياللي ،رقصي بوده است که برای آمادگي جهت شکار (اصغرنيا ،)111 :1989،تمرين شکار
)اجراميشود.

(حسناف)1389،وياپسازموفقيتدرآن(رضايف63:1988،
6ـ حرکت يك دست باال -يك دست پايين :اين حرکت ،سبك نقوش انساني مجموعه
صخرهنگاره هایسونگوناست.درايننقوشکهبهصورتنقوشدوقلوويانقوشدستهجمعي
ارائهشدهاند،يكدستبهطرفباالاستودستيديگربهطرفپايين(نك.شکل.)6رفيعفر،
اينسبكحرکتينقوشرابهطورتطبيقيبانقوشقوبوستانمقايسهکردهومعتقداستکه
”برخيازنقوشمجموعهقوبوستانبهشمنهامتعلقاستوايننقوشبهطورقطعبهنقوش
سونگونشبيهاند“ (رفيعفر.)019:0118،درسطحيکليتر،ویبرآناستکههنرصخرهی
سونگونوفضایمربوطبهآن،مربوطبهمناسكشمنياست :
پناهگاههایسونگون،تماميعناصر،امکاناتوجاذبههایالزمبرایاجرایيكمراسمشمني
را به خوبي ارائه ميدهد .تصويرسازی بدون شك در نظم بخشيدن منطقي در صحنه نمايش
سهيماستوازويژگي هایمهماينمجموعهاست.دراينمجموعه،تصاوير،توليدمعنارابه
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شدهازطريقشيوهارائهآنهادرصحنهبهمخاطبينکهفضایکافيبرای

بندی 
صورتطبقه 
تجمع آنها در مقابل اين صحنهها وجود دارد ،منتقل ميکنند .پيامها نيز ميتوانند به طور
تربهکمكتصاويرصحنهوترتيبوترکيبآنهاتوسط شمنهمبهمخاطبينمنتقل

واضح
شوندوهمينمفاهيمپنهاندرهرتصويرباايجاديكفضاینمايشي،مردمرادرجهتاهداف
آن پيش ببرند (رفيعفر .)131 :1986 ،از نظر وی” ،رابطه بين شمنيسم با کندهکاریهای
صخرهای ارسباران يقيناً هرگز نميتواند رد شود“ (رفيعفر .)010 :0118 ،به نظر ما حرکات
مختلفرقصياللينشان ميدهدکهاينرقص،رقصمناسکيشمنهابودهاست.داليلاين
فرضيهبهشرحزيرند :

تصوير:6نماييکليازصخرهنگارههایپناهگاهاصليسونگون 

منبع:رفيعفر 013:0118،




يكپاراست:نشاندهندهحرکتيصعودیوباالرفتنازجايياست.

1ـحرکتيكپاخم-
همچنين،معنایترکيبيالدرناماينرقصبهمعناینوكجاييبلندويالکوه،نشانميدهد
کهاينصعود،صعودازکوهبرایرسيدنبهقلهآناست.ازسویديگر،مناسكصعودياسفربه
آسمان،ازاصليترينمناسكشمنهااست(الياده111-166:1366،؛)118-119:1980که
در طي آن ،شمن با استفاده از ابزارهای مختلف مرتفعي به آسمان صعود ميکند (استاتلي،
.)91:0110

ياللي:حرکتومعنادريكرقصآذربايجاني 03

0ـحرکتدودستباال(بهصورتموربوموازی)وحرکتدستهایواگرابهسویباال:
نشانهارتباطگيریباآسمانوموجودیدرآسماناست.شمنهابهگونهایباخدایآسماندر
ارتباط هستند ” :خدای آسماني که در باالترين آسمان سکني دارد ،پسران و پيامرسانهای
مختلفيدارد...وشمنروابطخاصيرابابرخيازآنهادارد“(الياده.)3:1366،

9ـ بنا به نظر برخي از محققين (مرادف31 -31 :1981 ،؛ رستماف 9 :1331 ،به نقل از
ايمراني،)1988،رقصياللي،درگذشتههمراهباابزارموسيقاييکوبهایوبهويژهتوسطدايره
سنگي (قاوالداش) اجرا مي شده است .اکنون نيز از ابزارهای مهم موسيقايي در اجرايي رقص
ياللي،دهلاست”.برایمراسمشمني،طبلاهميتدرجهاوليدارد“ (الياده)168:1366،و
مهمترينابزارشمناست(استاتلي .)93:0110،


نتيجهگيری
بررسيساختاراجراوحرکاتخاصرقصياللي،مجموعهایازمعانيرابرایماآشکارميسازد.
اينمجموعهمعانيبايستيبهصورتنظاممنسجميدركشوندکهمنعکسکنندهتصورفرهنگ
آذربايجانيازابعادمختلفزيست هستند.شکلساختاریرقصياللييعنيدايرهوچرخيدن،
مربوطبهمناسكخورشيدواعمالمربوطبهاينمناسكاست.اهميتخورشيدودلمشغولييا

حساسيت جامعه آذربايجاني به آن در هنرهای ديگری چون گليمبافي (نك .ايزدی جيران،
 )1988و اساطيری همچون دده قورقود ،کوراوغلو و اصلي کرم نيز پديدار ميگردد .مهمتر از
همه،وجودرقصوآوازیبنام”ساریگلين“،بهمعنای عروسزردپوشدرآذربايجاناست؛
هایحرکتيوکالميآنها،مدلولهایخورشيدوحوادثمربوطبدانرا

رقصوآوازیکهدال
بيانميکن ند.بعداًجایاينعنصرنورانيوگرم،عنصرهمسانآنيعنيآتشدرمرکزرقص
يالليقرارمي گيردتاهمانتداعيرابرایاعضایفرهنگداشتهباشد.بنابراينمابابقايايياز
مناسك خورشيد روبرو هستيم که خود را در آفرينشهای هنری ديگری از فرهنگ نشان
ميدهد .

بررسيحرکات  خاصرقصياللي،مارابهفهمابعادديگریازاينمناسكرهنمونميکند.
حرکتاصلي”دستدردست“ کهدرواقع،يکيازحرکاتسبکياينرقصاست،بازنمودو
بازتأييد جامعه است ،اما در شکل دايره يا خورشيد .جامعه خود را همچون خورشيد و دارای
ويژگياصليآنيعنينورميپندارد.دراينزمينه،حرکت”دستراست -دستباال“ بهنشانه
مبارزه ،معنای روشني دارد :مبارزه نور با تاريکي .لذا اين دو عنصر (خورشيدپنداری جامعه و
مبارزهباضدآن)ازاصليترينرخدادهایمناسكخورشيداست.همينمقولهديداریمبارزه،
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دربرخيازداستانهای”ددهقورقود“تبديلبهرخدادمبارزهپسربرایرهاييدختر-خورشيد
ميگردد(نك.ارگين .)1389،
توجه به حرکات و عناصر ديگری از رقص ياللي ،مناسك ديگری را نيز برای ما آشکار
حرکتهای ”دستهایروبهآسمان“ برایارتباطباآسمان”،پایخم -پایراست“

ميسازد.

برای صعود به کوه و دايره ای سنگي برای نواختن ريتم اين صعود ،شباهت قطعي با مناسك
شمنيستيدارد.درمناسكشمنيدرآسيایميانه،شمنهاباخدایآسمانبرایانجاماعمال
کارکردیخوددرارتباطبودند،آيينصعودبهآسمانداشتندوطبلمينواختند.لذارقصياللي
ما را از مناسك ديگری در آذربايجان ،يعني مناسك شمنها آگاه ميسازد .يکي از مکانهای
جغرافيايي مرتفع که ميتوانستهاند ،مسير و جايگاهي برای انجام مراسم صعود شمنها در
آذربايجانباشد،وناممعنادارآننيزباقي ماندهاست،گویتپه(جنوبشرقيشهراروميه)به

معنایتپهآسماناست .
نحوهارتباطميانايندومناسك(مناسكخورشيدومناسكشمني)نيازبهپژوهشهای
ديگریداردتاحضورايندوبهطورهمزماندررقصيالليراتوضيحدهد؛شايداجرایمناسك
خورشيد ،يکي از شيوههای درماني شمنهای آذربايجان بوده است و يا توسل به خورشيد ،از
ابزارهای اساسي برای تأثير بر نيروهای فراطبيعي انگاشته ميشده است؛ احتمال هم دارد که
خدای آسمان شمنها همان خورشيد بوده باشد .مناسك خورشيد و مناسك شمني چنان
اهميتي داشتهاند که در قالب مراسم عموميترين نوع رقص آذربايجاني از ميان صدها رقص
منطقهقرارگرفتهاند .
آنچهدراينپژوهشاز ديدگاهانسانشناسيرقصمهماست،پيوندميانشکلومحتوادر
بررسيرقصياللياستکهچيزیازجامعهآذربايجانرابهماميگويد؛يعنيابعادیازفرهنگ
آن را برای ما آشکار ميسازد؛ ابعادی که به ما ياری ميرساند در مقام يك انسانشناس،
مناسكهایمهمگذشتهاينفرهنگ  رابازسازیکنيم.اينبازسازیفرهنگي،نقشياساسيدر

فهمبسياریازعناصرديگرفرهنگيداردکهدرغيراينصورت،فهمآنهاناممکنويابسيار

دشواراست .
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