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مقدمه
مهمترين  موضوعات در عرصه هنر و فرهنگ است .در میان محققان اين اجماع
رقص يکي از  
هایسنتي،فرهنگومذهبرابطهایناگسستنيوجوددارد؛اما


يوجودداردکهبینرقص
نسب
چگونگياينرابطهوتحلیلآن،همیشهموردتوجهبودهاست(هانا 122:1981،ـ.)173در
اين زمینه پرسشهای کلیدیای مطرح بودهاند که پاسخ آنها بیانگر رابطه عمیق و مهم میان
رقص ،فرهنگ و مذهب است .اين پرسشها بر فرهنگها و رقصهای سنتي بیشتر متمرکز
چرابسیاریازقومیتهادرفرهنگخود،بهموازاتداشتنمذهب؛موسیقي،رقص

بودهاند،مانند

هایخاصخودرادارند؟علتايجادآنهاچهبودهاست؟چراحفظميشوند؟وچرادر


وترانه
صيسینهبهسینهمنتقلميشوند؟کنکاشدراينقضیهمارابهاهمیت

اکثرمواقعباتعصبخا
اينعناصردرزندگياجتماعيبسیاریازجوامعسوقميدهد؛باتوجهبهآنکه”ساختارنمادين

و چند اليه ای موسیقي و هنر قابلیت حفظ شیوه زندگي و گسترش آن را دارد“ (سیگر،
ميتوانبراهمیترقصبهمثابهيکنمادکلیدیدرهرفرهنگيتأکیدکرد .
 ،)1971:172
به نظر مي رسد اگر به رقص به عنوان يک پديده فرهنگي و هنری با ساختار نمادين
نگريستهشود،ابعادفرهنگيواجتماعيجوامعتاحدزيادیشناختهخواهدشدواينموضوعي
کنند.ازمنظرانسانشناختي 

استکهبیشترازهمهانسانشناسانبرآنتأکید 
مي



ایدردستکاریبدنانسان


رقصشکليفرهنگياستکهازفرآيندهایخالقانه
”
در زمان و مکان ،حاصل ميشود .شکل فرهنگي تولیدشده ،اگرچه گذرا است،
محتواييساختار يافتهداردوبیانبصریروابطاجتماعيواحتماالًمبحثيازيک

سیستم زيباشناسي دارای جزئیات دقیق است که به طور حتم قلمروی
انسانشناساناست“(کیپلر .)1387:92،



رقصندتاآگاهيایراکهبیانآندر


شناختي،مردممي
براساسمطالعاتتاريخيوانسان
غالب کلماتاغلب مشکلاست ،بیانکنندوگسترهایازنیاتوکارکردهاييرا کهدرطول
زمانتغییرميکنند،برآوردهکنند(هانا.)2191:2771،رقصازيکسوبهواسطهشکلووجوه
بیاني خودش در جامعه و فرهنگ نقش ايفا ميکند و از سویديگر ،از عواملي مانند مذهب،
خويشاوندی ،سازمان اجتماعي ،سیاست و اقتصاد متأثر و به واسطه آنها محدود ميشود .سه
هایانسانشناختيوجودداشتهاست:رويکردتاريخي،


رقصدرپژوهش
رويکردکليدرمطالعه
رسدبتوانبابهرهگیریبه


بنابراينبهنظرمي
رويکردتطبیقيورويکردنمادين(رويس)2772،؛
انديشههای

نظريههای انسانشناسان به رابطه عمیق رقص ،مذهب و فرهنگ پي برد.

انسانشناسانبیانگرآناستکهاگ ربسیارزودتربهرابطهاينعناصرپرداختهشدهبود،شايد
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رقص،فرهنگومذهب؛نگاهيانسان


هایسنتيوعامهشکلميگرفتوهمچنین


دربینعموممردمنسبتبهرقص
ديدیمتفاوت 

اهمیتولزومحفظآنهابهعنوانشکلبیانيفرهنگبهاثباتميرسید .

پسازبیانمفهومرقصدراينمقالهبهتحولرقصازجامعهابتداييبهجامعهسنتي
اشارهميشود.درادامه بهتعريففرهنگوپیوندرقصبهعنوانيکجزفرهنگيباسايراجزای

فرهنگ پرداخته ميشود و سپس رابطه رقص با مذهب ،آيینها و مناسک مورد بررسي قرار
ميگیرد.الزمبهذکراستکهعلتتأکیدبراصطالح”رقصسنتي“دراينمقاله،تفکیکآناز

رقصهای مدرن است که تحت جريانهای فکری مدرن شکل گرفتهاند .اصطالح رقص سنتي

برایاشارهبهرقصهایقومي،آيینيومردميياعامهاست .



در باب مفهوم رقص
رقصيکيازانواعهنرهااستبااينتفاوتکه”درهمهانواعهنرها،تنانسانبرایآفرينش
درکاتبصری،هماننديکابزارکمکيبهکارگرفتهميشود،رقص،مستقیماًبهوسیله

صداهاوم
شودوانتقالدهندهتداعيهایجسمانياست“ (هانا.)112:1981،رقصمعادل


تننماياندهمي
کلمهdanceدرزبانالتیناستو”ريشهکلماتtanz،danza،danceوdanseکلمهtan
سانسکريت است که به معنای ”کشش و تمدد“ است“ (گارودی .)17 :1911 ،در ايران واژه
رقصيککلمهجديداستکهدرفرهنگسنتيچندانکاربردینداشتهاستواساساًاينواژه،
عنوانياستکهپسازاسالم،جهتاينسازهبهکاررفتهاست.درمتونومنابعادبيايرانو
همچنیندرزبانهایشفاهيمردمايران،واژگانيچونبازی،1وازی،2وازيک9وواژيک1باابعاد

شبهورزشي،رفتارواعمالرزمي ،پانتومیم،نمايش،
هایعامترازرقص،برخيحرکات 


وجنبه
شعر و موسیقي در آن جايگاهي مشخص و شناختهشده داشتهاند (نصراشرفي.)7 :1983 ،
هااشارهکرد.اينکلمهازريشه


دربینبختیاری
توانبهطورخاصتربهاصطالح”بازنده“ 


مي
”بازاستن“  استوبهمعنایبازیوحرکاتدستوپااستوبهرقصندگانياهمانايفاگران
رقصاطالقميشود(امیرپناهي .)87:1931،

امروزهبهنامرقصشناختهميشود،اگردر

نکتهمهمآناستکهدرجهانسنت،آنچه 
مشخصميشد،

هایشادمانهروزمرهانجامميگرفت،بانام”وازیيابازی“


مینهعرفيوجشن
ز
امازمانيکهاينحرکاتموزوندرزمینهآيینيوقدسيانجامميشدند،بهمثابهيکآيینو

يکعملنمايشينیايشيبودکهبستهبهسنتمذهبي،نامخاصيبرآنمينهادند.بههمین

سبببايددقتکردکهازمنظرکنشگرانبومييکفرهنگ،لزوماًرقصيکمعنایعامراندارد،
1 bazi
2 vazi
3 vazik
4 vajik
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بلکهبستهبهزمینه،ناموداللتخاصخودشراپیداميکند.ازسویديگرميبايستمیان

داللتحرکاتموزوندرزمینهعرفيودرزمینهآيینيتمايزقائلباشیم.البتهمطالعاتموجود
بیانگر  آن هستند که رقص بیش از همه ريشه در زمینه مذهبي دارد .با اين وجود ،رقص
داللتهایمختلفيدرجهانانسانيدارد .

1
گیرد،ميسازد


طورکهاويادمي

رقصدهمان

کندکهانسانمي
جوديثلینههانا بیانمي
ميشود :رقص در
يا ميجنگد .رقص انديشه انساني و احساساتي است که از طريق بدن بیان  
مرحله اول حرکت جسمي سازمانيافته ،زبان و سیستمي از قواعد مقتضي در موقعیتهای
مهمترين مباحث در حوزه
اجتماعي مختلف است (هانا .)1378 ،در اين میان يکي از  
وريشهآناست.بايدجستجوشودريشه اينحرکاتبدنياز

انسانشناختيرقص،تبیینمنشأ 

کجا است؟ در پژوهشهای سوزان النگر 2آمده است که به تدريج به کار بردن ژستهای
وادایبعضياصواتگلوييواجرایحرکت برایتقويتمعنيآنها

مفهومداروشکلکدرآوردن

به منظور بیان داستاني يا رساندن خبری موجب پديد آمدن رقص شد  ...مانند زباني که با
حرکتدستدررقصهندشرقيمعمولاست(کراوس(1918،الف) .)98:
پژوهشگرديگریبهنامفونالبان9درپاسخبهاينپرسشبرآناستکه 

ريشه هایرقصرابايددرکار،درنمازهاودرادعیهاديانباستانيجستجوکرد.
” 
کارهرچهبیشترازتکرارزندگيو صیانتحیاتروزمرهدورشود،بیشترجوهر
بخشدوافقهاینوينيبهرویآن


کند.زندگيراوسعتمي

اآشکارمي
زندگير
گشايدوبهنمازومراسممذهبينزديکميشود.آنگاهاستکهکارمانند


مي
رقصبهفعالیتيخالقوشاعرانهبدلميشود“(گارودی .)191:1911،



چنانچه در نظر او ”حرکات انسان در هنگام کار پايه تمرينهای هنر رقص است و در
ایبرایانساندرادامهکاراست؛وسیلهایاستکهانسانبهستوه


مقابل،هنررقصنیزانگیزه
آمده از کار تکراری و زنجیروار فرصت بیان عواطف انساني خويش را باز يابد“ (همان.)197 :
ورقصهاييکه

اليبافي
مطابقايننظررقصهاييدرايرانبامضمونکاروجوددارندمانندآفرق 
يرانشانميدهند(محفوظ )9:1977،به

کاریياشاليکوب

گیری،مشکزني،برنج

عملماهي
عنواننمونهرقصيدرتربتجاموجودداردبهنام”آفر“ (اَپر)کهتوسطمرداندردوازدهمین
درميآيد ودرآنايفاگران،حرکاتيازجملهکشت،آسیابکردنوپختن
روزازکشت،بهاجرا 
نان را به صورت ريتمیک و فیگوراتیو نشان ميدهند (قديمي 99 :1981 ،ـ  .)92در رقص
1

Judith Lynne Hanna
Susanne Langer
3
Rudolf Von Laban
2
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رقص،فرهنگومذهب؛نگاهيانسان


قاسمآبادی  گیالن مراحل مختلف کار زنان ه ويژه در شالیزار ،مانند کاشت ،داشت و برداشت

رقصهای
).اينرقصهاازجمله 

محصولبهنمايشگذاشتهميشود(مؤمني199:1972،ـ191

بامضمونکارهستندکهنمونههاييازآندرمصرقديموديگرنقاطجهاننیزوجوددارد .

رقص،اينهنربیانيوگذرادرزمینههایفرهنگيمختلفبااهدافمتفاوتيبهکاربسته

ميشد اما در زمینه سنتي همیشه کارکردهای معنايي ويژهای داشته است”.رقص ميتواند

ایجهتازخودفرارفتنباشد.رقصکاریراارائهميدهدکه


داشتنيياوسیله

ي،دوست
تفريح
).رقصبهصورتيکمحصولاحساسيکنترلشدهارائه

ازاوميخواهند“(پاستوری21:1979،

ميشود که صورت آن کیهانشناسي را منعکس ميکند؛ همانند تجربه خالقي که دختران

نوجوان را به دنیای بزرگساالن ميبرد؛ همچنین همانند بسط گفتار و حالت بدني است که
هایرسميميافزايد؛همانندتدبیریبرایهماهنگکردن


سطوحبیشتریازمعنارابهموقعیت
نتیجه بخش،همانندچالشيبرایقدرتبزرگاناستکهواقعیتيديگرراايجاد

اوجيکمبادله 

عيبهبحرانکهنظمينوازهرجومرجبهوجودميآورد؛وهمانند

ميکند؛همانندپاسخيجم

سلسله مراتبي از تغییرات که متناوباً يک وضعیت دشوار اجتماعي دروني را برطرف ميکند
(اسپنسر .)1379،
بندیميکنندتابتوانندتنوعموجوددراينکنش


هایمختلفيگونه

رقصرابهشیوه

بندیودرنتیجهقابلشناختکنند.بااينحالبهنظرميرسد


سانيراطبقه
معنادارونمادينان
هیچ دستهبندی منسجمي در مورد انواع رقص وجود نداشته باشد ،چراکه در متون مختلف
هایپراکندهومختلفيبرایرقصروبروميشويم؛ازجملهرقصابتدايي،

معموالًبادسته 
بندی
هرکدامازاينهاخودبهشاخههای

یمردميورقصهایمدرن؛که 

هایمذهبي،رقصها


رقص
جزئيتر ،با خاستگاه
تقسیمبندی  

جزئيتری تقسیم ميشوند؛ مثالً رقصهای مردمي در يک 

نامگذاری مي شوند؛رقصآذری،کردی،خراساني،لریو...کهاينهانیزدر
فرهنگاجراکننده 
بندیميشوند.برخياوقاتنیزرقصهابراساس


ریتقسیم
درونفرهنگخودبهشاخههایديگ

بندیميشوندمانند؛”آيینيوديني،شادیوتغزل،حماسهورزم،کار،


مضمونومحتواطبقه
تقلیدونمايش،سوگودرمان“ (محفوظ.)188:1977،درمجموعاينتنوعانواعرقصبیانگر
درزمینههایمختلفاست .

تنوعکارکردهایاجتماعيوفرهنگيآن


اشارهای به رقص از جامعه ابتدایی تا جامعه سنتی
شناختيوتاريخفرهنگينشانميدهند؛رقصهادرابتدابیشازآنکهيک


هایانسان

پژوهش
سرگرمي باشند ،بیانگر الگويي از کنشهای آيیني هستند که معاني و نمادها و رخدادهای
بهعبارتديگر،رقصدرجهانفرهنگياولیه،رسانهای

ازنماييميکنند؛

بنیادينآنفرهنگراب
آيینيبرایانتقالهستهمرکزیآنفرهنگاست .
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شناسيميرقصیدند(کراوس:1918،


هایپیشازتاريخنیزبراساسمنابعباستان

انسان
کردهاند.ازجمله
).اينانسانهادرجوامعابتداييزندگيمي 

 11ـ  99وذکا 12:1918،ـ 1
ويژگي های چنین جوامعي وجود تجانس میان انديشه و عمل است .جیمز فريزر معتقد است؛

جادو و مذهب در اين جوامع باهم وجود دارد (فريزر 117 :1979،ـ  .)78در چنین جوامعي
هنرمنددرواقعپیشهورزاستوبااجتماعخويشپیوندیضروریدارد(کراوس( 1918،الف):

هنرابتداييدرشمارابزارکارووسیلهحلمعضالتواقعي

).بههمیندلیلگفتهميشود؛”

17
حیات است .در عین حال بیان آرزوها و امیدها است و هم وسیله برآوردن امیدها و آرزوها“
مهمترينهنرهایاينجوامع
(آريانپور.)97:1977،دراينمیانرقصبخشيجداييناپذيرواز 
محسوبميشود.چنانچهدرجوامعابتداييقديم”بسیاریازکارهااز نیايشخدايان،پرستش

چیزهایمقدس،جشنها،عروسيها،عزاها،طلبها،بیموامیدهابارقصتوأمبود“(ذکا:1918،

 .)9اين مسئله را ميتوان در تمام فرهنگهای باستاني ،از خاورمیانه تا اروپای باستان و
مهمترين رخدادهایکیهانيو
هایبومیانآمريکانیزديد.دراينفرهنگهایباستاني ،


فرهنگ
اجتماعي و طبیعي به وسیله رقص بیان و تفسیر شده و انسانها از اين طريق با آنها مواجه
شدهاند(کراوس(1918،ب)13:ـ .)17
مي 

1
فرهنگبروسعتدامنه مفاهیمو

ميگويدباپیشرفتوپیچیدهشدنتمدنو 
تدشان  
شیوه  بیانآنهاافزودهشد.رسمبراينجاریشدکهدرآغازپیکار،پسازپیروزی،درعروسي،

هایقبايلوتیرههاافزوده


هاوشعبه

وتدفینرقصکنند.هرچهبرشاخه
نامگذاری
تولد،تعمید ،
ميشد،درجات،مقاماتومشاغلافزودهميگشت،الزمآمدکهرسوموآيیندينيرا گروهي

پاسداریکنندتادرستاجراشود.اينگرهشمنياجادوپزشکنامگرفتند.شمنهادرواقع

توانستندبهآستانهجذبهوشوروشوقباالتریدستيابندوبهخدا


رقاصانخوبيبودندکهمي
نزديکتر شوند .اين رقاصان نخستین ،قدرت ،احترام و اهمیت خاصي يافتند (کراوس،

(1918الف) .)98:
تجانسجامعهبهمرورزمانوگذرازجامعهابتداييبهجامعهشهریتاحدزيادیازبین
رفت و رقص به شاخههای بیشتری تقسیمبندی شد ،چراکه ديگر تنها انگیزه رقص ارتباط
درباری،رقصهایبالهوسپسمدرن

ماوراييوسودمندیآننبود؛درادامهرقصهایاجتماعي،

شاننشانميدهدکهچگونه

شکلگرفتند(مارتینوجاکوباس 237:2777،ـ .)271حتيتد 
تئاتر از رقص پديد آمد (گارودی .)27 :1911 ،با اين حال گروههای قومي باقي مانند و
تعصباتشان،عقايدوآيینهایابتداييآنهانیزباوجودتغییراتحفظ شد.چنانچهجیمزفريزر

شاخه زرين به آيینهای مشترک و زنده در جهان اشاره ميکند ،اين
( )1979نیز در کتاب  

Ted shawn

1
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رقص،فرهنگومذهب؛نگاهيانسان


جوامع و گروههای قومي جوامعي سنتي هستند که بر حفظ ارزشهای قومي خود اصرار
ميورزند .

يکيازويژگيهایجامعهسنتيايناستکه”ازثباتبرخورداراست،معطوفبهزندگي

درحدامرارمعاش استومحورآنخانوادهاستواساساًجامعهمذهبياست“ (واترز:1971،
.)71بههمیندلیلهنرچنینجوامعيدرعینحالکهتأثیرات فرهنگيجامعهرابهنمايش
ميگذاردبازگوکنندهعقايدمذهبيوآيینياينجوامعنیزهست .


رقص سنتی و آیینی
شده
بهنوعيشکلدگرگون 

کليرقصهایسنتياشتراکاتزيادیباهمدارندچراکه 

بهطور 
هستند.بااينوجودرقصهایصرفاًآيینيهدفخاصيرادنبالميکنند .

رقصابتداييوآيیني


”ريچارد شنکر خاطر نشان ميکند اينکه آيا اجرايي را آيین بنامیم يا نمايش،
بستگيبهزمینهدارد .اگرمقصودازاجرااثربخشيباشدباآيینروبروهستیم؛و
اگرهدفتفريحوسرگرميباشد،بانمايش،البتهچنینتمايزاتيمطلقنیستندو
اغلب اجراها هر دو عنصر قصد اثربخشي و سرگرمي را توأمان در خود دارند“
(بوئي .)98:1931،


رقصهای سنتي را امروزه بیش از همه ميتوان در قالب رقصهای عامه مشاهده کرد.

اند؛جامعهایکهنسبتبهجامعهگرسنهودر


هایعامهدرتمدنکشاورزیبهوجودآمده

رقص
هراساولیهبهمراتبآبادترودولتمندتربودهواعتمادبهنفسبیشتریداشتهاست.درحال
حاضررقصعامه برخيازعناصررقصابتداييراحفظ کردهاما معنياصلياينحرکاتدر
ایفراموششدهاست.بااينحالرقصعامهدرشرقبیشترسنتهایمذهبي


سطحگسترده
هایمردمياند

رقصهای عامهرقص
خودراهنوزهمحفظ کردهاست(قبادی ” .)93 :1977،
(چهقومييامذهبيدراصل)واغلببسیاردقیقحفظميشوند کهگاهياوقاتبرایحفظ

هاطراحيشدهاند“ (مارتینوجاکوباس.)271:2777،


هایدرقیدحیاتهمراهمسابقه

رقص
ضربآهنگ،فرموحتينوع
ایياملينوعيازرقصهایمردميهستندکهنوع 


هایقبیله

رقص
گیرد.اينرقصها 

گونهرقصهاازفرهنگخاصآنهامنشأ 
مي


ايفاگراناين

هعملآمدهتوسطگروههایاجتماعياستکهدريکمحیط

بیانگرتالشهایب

”
اجتماعي فرهنگي معین زندگي ميکنند .رقص کُندِ رويا گونه يک شرقي ،رقص
يمزاج يکنفرازاهاليجنوبايتالیاو
غرورآمیز خشنيکاسپانیايي،رقصآتش 
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واحدهایاجتماعي
هاييازنمودتالش 


هانمونه

ایدقیقانگلوساکسون

رقصحلقه
استتابهصورتابزاریبرایبیانذهنیتآنهادرآيند“(البان .)1977:11،


هایمردمي،دررقصهایقوميايراننیزمشهوداست

ويژگيهایمتمايزوخاصرقص

هایکردیبهصورتصفيوحلقه بازاست.دراينرقصهرکسبا


بهطورمثالشکلرقص
چپدست راست نفر بعد را ميگیرد و يک نفر راهنمای صف رقصندگان ميشود و با
دست  
چرخاندن دستمال و آغاز حرکت رقص را به بقیه منتقل ميکند .اين رقص در اکثر موارد به
درميآيند (کرمي ورمزاني،
وسیله جمع زنان و مردان و بیشتر با حرکتهای خاص پا به اجرا  

117 :1978؛ محفوظ)179 :1977 ،؛ اما در م قابل بر اساس تحقیقات میداني محقق؛ رقص
ميشود.در
قاسمآبادیگیالن،عمالًرقصيزنانهاستودرآنبیشتربرحرکتهایدستتأکید 

هایسنتيدرفرهنگهایمختلف،ويژگيهای


هایمتمايزوخاصرقص

مجموعباوجودويژگي
ويژگيرقصهایسنتيايناست

مهمترين 
مشترکينیزميتواندرآنهاجستجونمود.ازجمله 

دستهجمعيوبههمراهعناصروابستهبهخودوجوددارند .
کهبیشتربهصورت 


عناصر وابسته به رقصهای آیینی و سنتی
شود،ازجنبههایمختلفيقابلبررسيهستند.


عناصریکهرقصدررابطهباآنهامعنادارمي
مؤلفهها همبستهوپیوستهبا
بهزمینهرقصهامرتبطهستندوبرخيهم 

مؤلفهها 
برخيازاين 
رقصهستندکهدرادامهمورداشارهقرارميگیرند .
مهمترين عامل زمینه ای مرتبط به رقص ،بستر برگزاری آن در جهان سنت است.
 1ـ  
رقصهای سنتي معموالً وابسته به جشنهای آيیني و مناسک هستند و در زمینه آنها برگزار

کوبي،نشاط،سرور،مفاهیماولیهایهستندکهازجشن،بهذهن


شادی،رقص،پای
ميشوند”.

متبادرميشوند“ (آخته.)11:1971،ازسوييديگرموضوعجشن،جامعهاستودرحقیقت

).دراينجشنهامعموالًتعداد

جشننوعيخودبزرگداشتجامعهاست(فاطمي193:1971،
زيادی از اعضای جامعه شرکت ميکنند و رقص با موسیقي ،ترانه ،لباس محلي و شايد لوازم
ديگری همراه است .اين جشنها و مناسک معموالً در زمان و مکان خاص و ويژهای برگزار
قاسمآباد (از روستاهای گیالن) ،رقص
ميشوند .به طور مثال بر اساس تحقیقات میداني در  

همزمانبا
مولودیخواني  

هایازدواجبرگزارميشود؛امارقص


نجشن
قاسمآبادی عمدتاًدرزما

درميآيد (محفوظ )187 :1977 ،و يا رقص آفر تربت جام که به
میالد پیامبر (ص) به اجرا  
مناسبت کشت محصول و در همان مکان کشت محصول اجرا ميگردد (قديمي .)1981 ،اين
کندکهجامعهوارزشهایکلیدیآنبهطور


اهممي
ويژهبودنزمانومکان،امکانآنرافر
هاوآيینهابازنماييوبازتولیدبشوند .


نماديندرجشن
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رقص،فرهنگومذهب؛نگاهيانسان


مهمترين عنصرهمبستهوپیوستهبهرقص،موسیقياست”.رقصريتمیکاست و
 2ـ  
درزماناتفاقميافتد،بنابراينزمینهمشترکيباموسیقيدارد“ (مارتینوجاکوباس:2777،

 ”.)277درجامعهابتداييانسانباآوازخواندن،فريادزدنيادستزدنموسیقيموردنیازخود
هایفولکلوريکبهچشمميخورد“


کهاينعملامروزهنیزدررقص
همانگونه 
راتولیدميکرد .

فرهنگيانسانها،برخيازاين

(قبادی.)97:1977،درمراحلمتأخرفرهنگ،باتحولابزارسازی
هاييمانندرقصشدهاند.چنانچهتولیدريتمباابزارديگری


ابزارهانیزواردجهانآيینيوکنش
قاسمآبادی بهوسیلهصداهایچهاراستکانويالیوان
نیزامکانپذيراست،مثالًريتمدررقص 

فلزی نگه داشته مي شود که ايفاگر رقص در دو دست خود آن را به هم ميزند و به صدا
گفتهميشود(سالکويه:1977،

درميآورد ودراصطالحمحليبهآندستسنجيادسسنج 1

.) 12دررقصچوبنیزکهدربسیاریازمناطقشرقوجنوبشرقيايرانرايجاستباکوبیدن
هابههمنوعيآواتولیدميشود(محفوظ.)171:1977،همچنیندررقصديگری


متقاطعچوب
9
2
بهنامرقصکتره ومالقه کهدرگیالنوجوددارد،دراينرقصمادردامادبايکدستکترهو
دست ديگر مالقه با دو شاخه کوچک شمشاد در هر دست ميرقصد و کتره و مالقه را باالی
سرشبههمميکوبدودرنتیجهمنجربهتولیدريتمميگردد(وحدتي .)117:1971،

9ـيکيديگرا زعناصرهمبستهبارقصسنتي،کالماست.کالممعموالًبهصورتموزون
(بهويژهشعر)درکناررقصقرارميگیردواصطالحاً”ترانهعامیانه“نامدارد.ازويژگيهایاين

چونبهوسیلهمردمانيکهبازندگيعمليوطبیعتارتباطنزديکيدارند،

ترانههاايناستکه”

نمايانهاند“


گرايانهوواقع

پیرايه،واقع
کاریشدهاند،غالباًشفاف،ساده ،بي


حفظودست
سرودهيا
(فرهادی .)111 :1931 ،به همین دلیل اين ترانهها از لحاظ ادبي و فرهنگي دارای اهمیت
هستند.درزمینه هایآيینيمذهبينیز،اينترانهيابهعبارتيکالم،بیشازهرچیزیبیانگر

نمادهاوباورهایمقدسجامعهاست.بههمینسببدربیشتررقصهایسنتيوفولکلوريک،

شودواينکالممحتوایرقصراافزونميکند.بهطور


موسیقيدراکثرمواقعباکالمهمراهمي
هایعامیانهایکهبههمراه


مثالبراساستحقیقاتحاصلازکارمیدانيتوسطنگارنده،درترانه
شوند،اعمازترانه ”رعنا“” ،الکودانه“” ،ملیحهجان“ و...


خواندهمي
قاسمآبادی 
رقصزنانه  

برمفاهیمزن،عشق،کاروکشاورزیديدهميشودازسویديگرتأکیدبرچنینمفاهیمي

تأکید
قاسمآبادی نیزديدهميشود؛که درمجموعميتوانگفت؛تأکید برمفاهیميمشترک
دررقص 
یدکننده اين

دررقصوترانههادرواقعتأکید بروقايعمهمزندگيدربسترفرهنگخاصتول

رقصاست .

1

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

رقصميشوند“ (قبادی”.)93 :1977،

افزايشتأثیر 
باديانوريدک،انواعرقص هامانندرقصبارَسَن،زنجیر،چوبوشمشیرنامبردهشدهاست“

ق
هایزيادیازرقصکردیازدستمالاستفادهميشود


همچنیندرنمونه
(محفوظ.)189:1977،
هااستفادهميشود


).بااينحالازجملهوسايليکهدربیشتررقص
(کرميورمزاني117:1978،
لباس رقص است” .در زمان اجرای رقصهای عامه ،رقصندگان اغلب لباسهای دهقانان که
اندراميپوشند“ (مارتینوجاکوباس.)271:2777،درواقعلباس


هایبومي
نشاندهنده  
لباس

هایقبیلهایوبومي،معموالًهمانلباسمحليجامعه


هایسنتي،بهخصوصدررقص

دررقص
طورکهلرها،کردها،جنوبيهاو...درايرانبالباسهایمحليخود


رقصاست.همان
کننده


تولید
به ايفای رقص مي پردازند .در مجموع هر يک از اين وسايل مادی وابسته به رقص ،دارای
ارزشهایفرهنگيخاصخوداعمازارزشهويتيوارزشمعناييهستند .


رقص و فرهنگ :رقص به مثابه رسانهای برای انتقال فرهنگ
برایاينکهبهاهمیترابطهرقصوفرهنگپيببريم،الزماستکهباتعريففرهنگآشناشويم.
؟تعاريفبسیاریدرگسترهایمتفاوت،از

يگیرد
اينکهفرهنگچیست؟وچهحوزهایرادربرم 

هسهدستهتقسیمبندیکردهاست 

فرهنگوجوددارد.ريموندويلیامزاينتعاريفراب

”دسته اول تعاريف ايده آل و مطلوب از فرهنگ است به معنای حالت يا فرآيند
جهانشمول.دسته دوم
کمالانساني با هدف محقق ساختن ارزشهای مطلق و  
تعاريفاسنادیازفرهنگاستکهدرآنفرهنگبهعنوانمجموعهآثارفکریو
خالقانه در نظر گرفته ميشود و دسته سوم تعاريف اجتماعي از فرهنگ (همان
تعاريف مردمشناختي فرهنگ) است که در آن فرهنگ به عنوان توصیف شیوه
خاصي از زندگي در نظر گرفته ميشود که نه تنها بیانکننده ارزشها و معاني
معینيدرهنروعلومانسانياست،بلکهنهادهایاجتماعيورفتارهایمتعارفرا
نیزدربرميگیرد“(صالحيامیری19:1979،و .)18



باتوجهبههدفمقالهحاضرکهيکبررسيجامعهشناسيوانسانشناختياست،تعريف

سوموتعاريفمشابهآنرادرنظرميگیريم.دراينراستاتیلور،فرهنگوتمدنرا”مجموعه

وسايرخصوصیاتيميداندکه

پیچیدهایازشناساييها،اعتقادات،حقوق،هنرها،آداب،اخالق 

اشکسبميکند“(آشوری.)119:1971،اينمجموعهپیچیدهازنظر


فردبهعنوانعضوجامعه
فرانتس بوآس ،توسط عامل خاصي متحد ميشود ،چنانچه به نظر وی ”هر فرهنگ از يک
آدابورسوم ونیزهنر،اما نهتنها
”اسلوب“ ويژهخودبرخورداراستکهازطريقزبان،باورها ،
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رقص،فرهنگومذهب؛نگاهيانسان


هنر و غیره خود را نشان ميدهد .اين اسلوب ،اين ”روح“ هر فرهنگ ،بر رفتار افراد اثر
نظر،ميتوانگفتکهعاملخاصيبرمجموعهعناصرو

ميگذارد“ (کوش)91:1971،؛بنابراين 

هایيکفرهنگاثرميگذاردوبهآنهاشکلميبخشد.بههمیندلیلتوجهبوآس”به


مؤلفه
اينکهتنهابهتعريفامورفرهنگيکفايتنکندبلکهبهفهمآنهاازطريقدرارتباطقراردادنآنها
شود.نميتوانبهتوضیحيک

همینجا ناشيمي

بامجموعهایکهبهآنتعلقدارند،بپردازند،از

رسمخاصپرداخت،مگرازطريققراردادنآندرفضایفرهنگيمتعلقبهآن“ (همان.)91:
وقتيهدفبررسيوتبیینيکيازپديده هایفرهنگياست،نهتنهابايدآنرادرارتباطباديگر

هایفرهنگيآنجامعهدانست،بلکهبايدآنرااخذشدهازيکروحمشترکنیزدرنظر


پديده
توانگفترقصيکقومنیزبهعنوانيکيازپديدههایفرهنگبااعتقادات


بنابراينمي
گرفت؛
(مذهب)،آداب،اخالق،حقوقوسايرمؤلفههایفرهنگآندرارتباطاستوتماماينعناصراز

يکروحيااسلوبسرچشمهميگیرند .

ميکنند.بنابرنظر
مؤلفههادريکفرهنگتأکید 
انسانشناسانديگرینیزبرروابطمیان 

شناسي،رقصرابهصورتمطالعه علمي

پردازانسانشناسيرقص؛” 
قوم

مهمترين  
نظريه
کیوراث 
ازرقص هایقوميدرکلمعنيفرهنگي،کارکردمذهبيياموقعیتاجتماعيدرآنقومتوصیف

ميکند“ (هانا.)911:1383،همچنینآدرينکیپلرمعتقداست هدفانسانشناسيرقصنه

ازطريقتحلیلنظامهایحرکتاست.

فهمسادهرقصدرمتنفرهنگياش،بلکهفهمجامعه 
جوديثالينههانانیزمعتقداستکهبايد”رقصراهمچونرفتارمهميدرجایخود“درنظر
بگیريم(فیاضوايزدیجیران11:1937،ـ .)19
تأثیر  و وابستگي متقابل عناصر يک فرهنگ بیانگر آن است که اجزای آن فرهنگ با
يکديگررابطهارگانیکو هريکوظیفهونقشيبرعهدهدارندکهممکناستمثبتيامنفي
ونظامفرهنگموجبمي شودکههرتغییریدريکيازاجزاء،کلمجموعهراتغییردهد

باشد 
).بههمیندلیلبهنظرميرسدرقصبتواندتغییراتفرهنگيواجتماعيو

(آشوری117:1971،
شايد اقتصادی و سیاسي را به نمايش بگذارد ،چراکه ”بشر در طول قرون ،تمامي لحظات
شکوهمند حیات خويش را از جنگ و صلح گرفته تا ازدواج و تدفین و بذرافشاني و برداشت
خرمنهمهرابارقصبیانکردهاست“(گارودی .)17:1911،
درک و اجرای رقصهای سنتي نیز شرايط خاص خود را ميطلبد ،چنانچه در مورد
بررسيواجرایرقصهای

هایسنتياند،گفتهشدهاست”


یشرقيکهازجملهرقص
رقصها

مشرقزمینتنهاباآموختنفنونحرکاتبدنيخاصآنممکننميگردد؛بلکههنرمندرقصنده

بايددرگسترشدنیایعاطفيوروحيخودنیزتمرينهابکند“(همان.)79:شايدهمعمالًاين

کار ممکن نباشد .چ ون اين رقصنده فرهنگ خاص خود را دارد و هیچ وقت کامالً نميتواند
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فرهنگ ديگری را کسب کند و به همان اندازه در انتقال معاني اصیل فرهنگي نیز ضعیفتر
خواهدبود.چنانچهيکيازهنرمندانرقصسنتيبانامدوريسهمفری1ميگويد 

”براينحقیقتآگاهييافتهبودکههرچندقادرباشدماننديکهنرمندچیني،
هندیياجاوهایبرقصد،اگرچهدرستهمانندویگردنشرابهحرکتدرآورد و

باانگشتانشحرکات”مودراس“رقاصانهندیراطابقالنعلبالنعلاجراکند،باز
هم رقص او اصالت واقعي نخواهد داشت زيرا اين حرکات از اعماق وجود او
وفرهنگوسنتديگرگونهایبررفتار،سیرتونفسانیاتاو

سرچشمهنميگیرد 

حکمفرمااست“(همان .)193:



ترينحالتبرایاجرایرقصهایسنتياجرایآنتوسطمردمجامعهوفرهنگ


آرماني

هایديگریغیرازشکلمعنامييابند.


هابراساسدغدغه

اينرقص
تولیدکنندهآنباشد.چراکه

هاييکهحاملارزشهایبنیادينيک


ها،درزمینهرقص

گرانبوميدراجرایرقص
اهمیتکنش
قاسمآبادیدر
شود.دراينراستابراساسمطالعهمیدانيرقص 


فرهنگاست،بهخوبيديدهمي
اصليبرزنانمیانسالياپیربومياستکهبا

قاسمآباد مشاهدهشددرايفایاينرقص،تأکید 

يآورند.درواقعايفاگراناصليرقصکهبه
مهارتوپختگيخاصيمراحلرقصرابهاجرادرم 
ميکنند،زنانيهستندکهمسئولیت
طورعمدهکارهایکشاورزیرابهصورتنمايشيبازتولید  
انجامهمانکارهایکشاورزیرابهصورتواقعيودرمحیطزندگيخودنیزبرعهدهدارند .
همچنین برخي رقصهای آيیني و اصلي در يک فرهنگ ،در مخاطبان احساس مرگ،
عشق،دانايي،پرستشيعنيارزشهایبنیادينآنفرهنگراايجادميکنندکهشرطاساسي

پیداشدنچنینحالت هاييقرارگرفتندرمتنوزمینهفرهنگياستکهمحتوایمعناييرقص

را سامان داده است (قبادی )87 :1977،بدين معني که برای فهم يک رقص بايد فرهنگ آن
یچکس به اندازه مردمي که در فرهنگ
يشک در فهم يک رقص سنتي ه 
فهمیده شود و ب 
آنزندگيميکنند،موفقنخواهدبود .

تولیدکننده

نقشيکلیدیدرجامعهسنتيدارد.آيینهانهتنها


دراينمیان،رقصبهمثابهآيین،
هااستکهجامعهخودشرادراعضايشبازسازیميکند.


بلکهازخاللآيین
بازنمایجامعهاند،

به همین دلیل است که بیشتر رقصهای سنتي ،وجه آيیني و جمعي دارند .رابطه رقص و
فرهنگنیزدراينقالبقابلفهماست.رقصازيکسوبازنمايينظاممعناييوارزشهایکلیدی

يکفرهنگاستوازسویديگر بهواسطهاقتدارعاطفيکهازخاللرقصدرکنشگرانايجاد

Doris Humphrey

1
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رقص،فرهنگومذهب؛نگاهيانسان


هابازتولیدميشوند.رقصدرتعامليخالقانهباکنشگرانو


شود،ايننظاممعناييوارزش

مي
جامعه،درانتقالفرهنگونظاممعناييدرونيآنعنصریمهماست .


رقص ،آیین ،مذهب
کننده


وبهمقدارزيادتعیین
درميآيد 
”هنرديننیست،وليبادينرشدميکند،بهخدمتآن 
آناست“(لنگر.) 91:1972،شايدآشناييبامفهومدينبتواندبهدرکبهتررابطهرقصودين
اماچنانهمنیستکهدرجامعهایهیچ

یجامعههادينجايگاهبرابرندارد؛


درهمه
کمککند”.
)،دينداریدرجوامعگوناگونبهاينصورتاست

نشانيازديننباشد“ (مالرب122:1983،
کهياسرچشمهایانسانيدارند(مانندارواحو

یعياند
برخياديانقائلبههستيهایفراطب 

که؛”
اشباح)وياخاستگاهيفراانسانيدارند(مانندخداياخدايان)“ (بیتسوپالگ .)817:1981،

بهنظرتدشانوروتسندنیسهررقصياساساًجوهرروحانيومذهبيدارد.دررقص
وهنرومذهبناپديدميشود(گارودی.)71:1911،

استکهجداييدوقلمروجسموروح 
البتهشايدبهنظربسیاریازافراد،اينيکديدگاهانتزاعيباشد،وليرابطه رقصومذهبدر

همانطورکهگفتهشد،در

طولتاريخبهصورترقصهایآيینيومذهبيوجودداشتهاست.

طيتاريخفرهنگودين،رقصبیشازهمهمتعلقبهعرصههاييآيینيومذهبيبودهاست.

رقصهايي که هنوز هم در جوامع سنتي وجود دارد ،يا اينکه در دادههای
مهمترين  

شناختيميتوانشواهدیبرایآنهاپیداکرد،ريشهدريکسنتآيینيومذهبيدارند.


باستان
حتيآيین هایمهماجتماعيکهدرظاهرداللت مذهبيکمتریدارند،دربافتيکفرهنگ

ريشهدرسنتهایمذهبيدارندوازسویديگرباتوجهبهآنکهنظاممعنايي

يکسو 
سنتي،از 
مرکزیفرهنگهایسنتيوعناصراصليجامعهآنهاوجهآيینيدارند،درعملبهدلیلنقش

اجتماعيشان ،وجه قدسي و ماورايي پیدا ميکنند و با هالهای از باورهای ماورايي ،احاطه و

معنادار ميشوند .به همین سبب بايد رقصهای آيیني و مذهبي را در کنار هم و به عنوان
يکگونهازرقصدرزمینهفرهنگانسانيبررسيکرد .

اختيتعريفهایمتعددیرابهخوداختصاصدادهاست؛

مفهومآيیندرادبیاتانسانشن

)بهبرخيازاينتعاريفاشارهميکند.

چشماندازهاوتوصیفات (2773
کاترينبلدرکتابآيین :
ارچوبمند،

ارهایرسمي،ازپیشتجويزشده،چ

آيینبهمثابهسبکيازکنشانساني،بیانگررفت
طورکهويکتورترنرانسانشناسنامي،


هاهمان
نمادين،غیرابزاری،تکراریوسنتي است ”.
آيین
هایکلیشهایهستند،شاملحرکات،کالموابزارکهبرایاثر


ایازفعالیت

کندزنجیره

مطرحمي
هاطراحيشدهاند“ 


کنندگانآيین

گذاشتنبرموجوداتفوقطبیعيبهسوداهدافوعاليقاجرا
کنندوميتوان


هانقشبنیادیدرفرهنگبشرايفامي
(مختاريان.)1937،بهعبارتيديگر” 
آيین
آنهارابرایکنترل،سرنگوني،ثباتبخشیدن،اصالحياترساندنافرادوگروههابهخدمتگرفت
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هایبنیادیمذهبيشانرادر


).ازطرفديگرهمهاقوامبشریباورداشت
“ (بوئي99:1931،
شدهایهستندکه
بندی 
يافتهوقالب 


هارفتارهایبسیاررسمیت

.آيین
هامتجسمميسازند


آيین
غالباًبهساختنمادهانیازدارند(بیتسوپالگ .)817:1981،
نکتهمهمآناستدرعمل،درجهانسنت،رقصدرهمهاشکالآنبهصورتآيیني
بااينتفاوتکهگاهدرزمینهمذهبياجراميشودورقص ،به مثابه يکآيین

شود ،
اجرامي 

هااجراميشود کهبهصورت


هایعرفيمانندکاروجشن

وگاهدرزمینه
مذهبيعملميکند 

يکنمايشاستوبرایانتقالمعناييفرهنگيازخاللحرکتهایموزونوآيینياست.دراين

اشارهميکندکه

نگاه،آيینبهشیوهفعالیتهایخاص،تکراری،محدودبهزمانومکان خاص ،

درنهايتبهامرمتعاليدرآنفرهنگاشارهدارد.مناسکدرزمینهفرهنگسنتينقشبسیار
قرارميگیرد

مهميدارند.درهرمنسکي،بخشيازنظاممعناييمحوریآنفرهنگموردتأکید

و پیوندی میان کنشگران آن فرهنگ و نظام معنايي آن برقرار ميشود .منسک،تنهامجموعه
اعمالمنظمتکراریشده نیستکهايمانوتعلقفرهنگيازراهآنهاترجمانبیرونيپیداکند،بلکه

مجموعهوسايلياستکهايمانواحساسفرهنگيازطريقآنهاايجادودورهبهدورهتکرارميشود

(دورکیم.)187:1979،مناسکدووجهشناختيوعاطفيدارند.وجهشناختيآنهابیانگرآگاهيو
شناختفرهنگياستووجهعاطفيآننیزبیانگرتأثیرگذاریوپیامدهایمشارکتدرآنآيینبرای
کنشگراست(همان.)119:بههمیندلیلهمیشهدرآيینهاوازطريقنمادها،میانسبکمعیني
اززندگيويکنوعمابعدالطبیعهخاصهمخوانياساسيبرقرارميشودوبهاينترتیبهريکاز

مرجعیتديگریسودميبرند(گیرتز)37:1389،؛ بهعبارتديگردرمراسموآيینهایديني،

يعنيجشنهایبزرگونمايشهایفرهنگيـدينياستکهآمیختگينمادينروحیاتمعنویو
آيینهانظموترتیبخاصيرادر
بینيبهوجودميآيدوآگاهيمعنویمردمشکلميگیرد .


جهان
بسزاييدرجنبههای

اعمالوعقايدکنشگرانفرهنگايجادميکنندوايننظموترتیبهاتأثیر 

گوناگون زندگي روزمره ،فهم عمومي و واکنشهای عملي ميگذارند و جلوه خاصي در احساس
وانگیزهويژهايجادميکنند

يعنيهمدريکحالتروحيومعنویمسلطوهمدريکتمايل
(گیرتز11:1389،ـ .)7
تاريخ رقص نمونههای زيادی از رقص برای مناسک را نشان ميدهد ،از جمله نمونه
هایباستانشناسيتپهخزينه،تلجری،


هاييکهيحیيذکاازايرانپیشازاسالمدريافته

رقص
يرهوارکهدرآنافرادقبیله،پهلوبهپهلويادست
هایدستهبنددا 

سیلکو...ذکرميکند؛” 
رقص

اند،نشانهایازاين

ایراتشکیلمي 
داده


بهدستوبازوبهبازويابردهدرپشتسرايستاده،حلقه
ارجدار ومقدس،همچون:آتش،بت،شکار،
استکهرقصبرایپرستشيابزرگداشتچیزی 
تودهای از فراوردهها و خرمن گندم و درختان پربار و کهنسال و از اين گونه انجام ميگرفته

هایسنتيحالحاضردرايراننیزشايدمعروفترينو


).درمیانرقص
است“ (ذکا1:1918،
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رقص،فرهنگومذهب؛نگاهيانسان


تريننمونه رقصآيیني؛رقص”سماع“ باشدکهتوسطصوفیانوباآدابخاصياجرا


مشخص
ميشود .اين رقص ريشهای مذهبي دارد و به منظور دستيابي به جذبه و نوعي خلسه برای

گیرد.همچنینميتوانبهرقص”ياللي“اشارهکردکهاخیراًبهروش


ارتباطيماوراييصورتمي
انسانشناسيموردپژوهشقرارگرفتهاست؛که شکلساختاریومجموعهحرکاتاينرقصبا

اعمال مربوط به مناسک خورشید (به منظور تقدس خورشید) و اعمال شمنیسیمي مرتبط
دانستهشدهاست(فیاضوايزدیجیران .)1937،

بندیهای مختلفي برای مفهوم و مصاديق مناسک دارند (بیتس و
انسانشناسان طبقه 

آيینهای گذر يا بحران حیات ،آيینهای تقويمي و آيینهای يادبود،
پالگ ”.)811 :1981 ،
داریواعیاد،آيینهایسیاسي“ (بوئي:1931،


یجشن،روزه
هایمبادلهياارتباط،آيینها


آيین
دائرهالمعارفدينوذيل
بندیدرموردرقصدر 
).لینههانايکدسته 

99؛بل191:2773،ـ31
آفرينينقشهایاجتماعي،


بردشامل؛تبیینمذهب،آفرينشوباز

بهکارمي
عنوانرقصودين 
دیهایمافوقطبیعي،تأثیرگذاریدرتغییرات،تجسمنیروهای
پرستشياافتخار،تنظیمسودمن 
بندیهابهنوعي
هایدروني:مجذوبیت،است.ازآنجاييکهايندسته 

مافوقطبیعيدردگرگوني
مکملهمهستند،شايدتلفیقآنهامارابهسویيکشناختکاملازرقصسوقدهد.بهطور
گذارندمشابهآيینهایگذرهستندمانندرقصمراسمدفن

مثالرقصهاييکهدرتغییراتتأثیر

نیاکیوسا در تانزانیا که همراه با ابراز عواطف خشمگین و اندوهبار ،به تدريج تبديل به رقص
باروریميشود(هانا .)127:1981،

رقصدرجهانسنتي،بیشازهمهيکامرآيینيومذهبيبودهاست.درجهانسنتو
سطحعموممردم،دينخودرادرقالبرقصآيینينشانميدهد.رقصبهعنوانيک

بهويژهدر
ایازخواستهاو


رقصندتاگستره

مردممي
پديدهمذهبيوآيیني،داللتهایمتعددیدارد”.

ييابند و
هاوايننقشها،باگذشتزمانتغییرم 


کهاينخواست
نقشهاييرابهاجرادرآورند 

اينها ،هم ه از طريق تحوالت دروني يا بیروني و کشف الوهیت به وسیله خالقیت رقص انجام
ميگیرد“ (هانا .)173 :1981 ،اين موضوع را ميتوان در اديان و فرهنگهايي ديد که هنوز

ريشههای باستاني خود را حفظ کردهاند .به عنوان مثال در هند ،رقص بهارا ناتیام ،يکي از

کهنترين و پیچیدهترين رقصها است که در هنگام دعا و در معابد و به عنوان ابزاری برای

بینيوخدايانهندیاجراميشدهاست(لیر .)17:1999،


ترباجهان

ارتباطعمیق
دهدکهتصورميکند


هایمذهبيآننیروهایفوقطبیعيرانشانمي

انساندررقص
اشراتعیینميکنند(البان:1977،


نوشتاووقبیله
پديدههایطبیعترادراختیاردارندوسر

 .)17قدرت رقص در عرف و مذهب ،به سبب چندگانه بودن احساسها و عواطف و توانايي
نمادينآندربرقراریارتباط استواثررقصبرایساختنديدگاهيجهانيبستگيبهباورهای




پژوهشهایانسانشناسيايران،دوره،2شماره2

71

شرکتکنندگان (رقصندگان و تماشاگران) ،به ويژه در اعتقاد ايشان نسبت به نیروهای

تأثیرگذاریدرجهانپیرامونآنهادارد(هانا117:1981،ـ .)173
دينبهسببآنکهاغلب،وسیلهایبرایمشروعیتبخشیدنبهساختاراجتماعياست،

گاه ،رقص را همانند نمايندهای ،برای انتقال گرايشها يا رفتارهايي دربارهی رهبری زندگي
اهدافونقشهایديگرنیزهست(هانا،

کننده 


گیرد،درعینحالکهايفا
اجتماعي،بهکارمي
اياالتمتحده

 .)117 :1981به طور مثال بردگان سیاه عضو انجمن الهي يوروبای نیجريه ،در 
آمريکا و تعدادی از گروههای مسیحیان سفیدپوست ،در مراسم پرستش خود ،چیزهايي شبیه
رقص اما تحت نامهايي غیر از رقص ،مانند ”نمايش“” ،ندبه“ يا ”درد دل يافتن خدا“ دارند
(همان.)111:آيینومراسمديني”وودو“بدونرقصدرخیالهمنميگنجد،باآنخدايانرا
).هندوانبراينعقیدهاندکه

احضاروپیروانراازخودبيخودميکنند(مالرب989:1983،

شیوا،جهان رابارقصخويشآفريدوسپسهنررقصیدنرابهنوعبشرآموخت(هانا:1981،
).صوفیانرقصسماعراداراینقشواسطهایمیانخداومردمانونیزراهيبرایکسب

111
توانبهرقصهای


).همچنینمي
معرفتوعشقوارتباطباخداميدانند(محفوظ131:1977،

مولودیخواني؛مربوطبهساکنانبندرهاوجنوب

پریخواني؛آيینيمربوطبهشرقفالتايران،
ايرانوحرکاتموزونسنگزنيکهدر دهههایقبلدربیشترنقاطايرانبهويژه درنواحي

رسداينرقصهاکامالًدرراستایاهدافآيینيو


شمالالبرزرايجبود،اشارهنمود.بهنظرمي
مذهبي باشند؛ در مراسم پریخواني رقصندگان با اوراد و آواز در رقص قصد عملي کامالً
رقصندگانپسازساعتهاحرکاتموزونبه

مولودیخواني 

تسخیرگونهرادارند؛ودرمراسم
حالتخلسه،شفايابيوگوييبهملکوتذاتحقنزديکميشوند؛ودرکربزني؛کربزنان

هادوتکهسنگياچوبرابهتناوبوبهگونهایموزون

همنواباريتمسنجووزنسنگینم 
رثیه

کوبند؛وبهاينصورتعزاداریميکنند(همان:

يدهند و بههممي
ازمیانپاهایخودعبورم 
183ـ .)187


نتیجهگیری
وغنيترينمنابعبرایشناختيکفرهنگباشند.چراکه

مهمترين
هایسنتيميتواننداز 


رقص
هستند،بلکهدربسترجشنهاومناسک،يعنيجايي

ایفرهنگي 


نهامیراثتاريخيوپديده
نهت
کهبیشتريناشتراکاتجامعهوجوددارد،بههمراهمجموعهعناصروابستهبهخوداجراميشوند.

بهنظرمي رسددرجوامعيکهدارایپیشینهباستانيواصالتبیشتریهستنداينموضوعبیش

احتمالميروداينموضوعنهتنهامنجربهکشف

ازپیشبايدموردپژوهشواقعشود.چراکه 
گیریدغدغهحفظآنهانیزميشود .


شناختيگرددبلکهسببشکل

اطالعاتفرهنگيوقوم
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رقص،فرهنگومذهب؛نگاهيانسان


رقصازابتدايي ترينهنرهایبشراستکهپیشازتولیدزبانبهوسیلهايماواشارهشکل

گرفتهوهمانندزباندرانتقالمفاهیمنقشداشتهاستوحتيبهدلیلويژگيهایخاصخود
باعثگسترشسطوحمعنانیزگرديدهاست.مفهومرقصياحرکاتموزونکهتوسطحرکات
شود،درجوامعسنتي،بااجرادرزمینهعرفي،بازیيانامهای


جسمبهصورتريتمیکاجرامي
هایهنریخود،زمانيکهدرزمینههایمهمو


هعالوهبرجلوه
ديگرینیزبهخودگرفتهاستک
شد،بیشتربهمثابهآيینوعملکردیسودمنددرجامعه سنتي


لحظاتکلیدیجامعهاجرامي
هایآيینيبااهدافخاصياجراميشوندوريشهدرباورهایجامعهدارند .


بودهاست.رقص
مجموعه عواملي چون باورها ،ارزشها ،هنر و رفتارهای متعارف جامعه تحت عنوان
فرهنگقرارميگیرند،ايناجزابا همرابطهایمتقابلدارندواز يکروحمشترکسرچشمه
مي گیرند؛بههمیندلیلبايدگفتفهميکرقصسنتينیازبهفهمفرهنگآندارد.محوريت

ارزشهایآنجامعه
مهمترين  
مذهبدرجامعهسنتي واهمیتفرآيندمناسکيبرایبازنمايي 
يشودکه رقصنیزدرفرهنگسنتيبهمثابهامرآيینيبرایارتباطباالوهیتوبازنمايي
سببم 
آن به کار گرفته شود و به امر متعالي داللت کند .همچنین باورها و اعتقادات رقصندگان و
تماشاگران در اين رقصها اهمیت اساسي دارد و در نهايت منجر به تولید ايمان و احساسي
مشترکميگردد .

اين رقصها بسته به زمینه آيیني ،داللتهای خاص خود را دارند .در زمینه معیشت
کشاورزیياشکارودامداری،اينرقصهابیشازهمهآيینيهستندبرایبازنماييارزشنظام

تولیدیمعیشتيواستمدادازنیروهایماوراييبرایافزايشتولیدمحصول؛امازمانيکهاين
هایاجتماعيبرگزارميشوند،بیشازهمهداللتشان


هایمهموجشن

هادرزمینهزمان

رقص
برای تداوم و بازنمايي ارزشها و انسجام اجتماعي است .گاه نیز اين رقصهای آيیني در
هایفردیواجتماعيبرگزارميشوند کهخصلتيشبهجادوييدارندتانیرویمنفيو


بحران
مخربيراکهدرفردياجهاناجتماعيوطبیعيزندگيمردمواردشدهاسترادفعورفعکنند.
بههرحالرقصدرزمینهآيینيکارکردیکلیدیبرایحفظ،بقاواستقرارتغییراترخدادهيا

تغییرات مورد نیاز دارند .کانوني بودن رقصهای آيیني در فرهنگهای سنتي و نقش آنها در
اينفرهنگ،عاملاصليبرایضرورتمطالعهانسانشناختيآنهااست.ازاينمنظردر

بازتولید 
ايرانامروزرقص هایسنتيوآيینيازيکسوبهمثابهمیراثفرهنگيوازسویديگربهمثابه

آنميتوانندموردتوجهقرار گیرند.نکتهمهمآناست

رسانهایبرایانتقالفرهنگوبازتولید 

یچگاه عامل تخريب و فروپاشي ارزشي و اخالقي نبودهاند .به
که رقصهای سنتي و آيیني ه 
همینسببرقصآيینيسنتي،در بطنخود متضمنباورهاوارزشهایاخالقيوتأکید بر
تداومآنهااست .
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