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چكيده
مقدمه و هدف :رقصهاي محلي ايران به دليل داشتن ريشههاي آئيني و اسطورهاي که برخي از آنها هنوز در ميان
اقوام نواحي مختلف ايران متداول است ،بهعنوان يک ميراث معنوي و ناقل ارزشهاي فرهنگي ،داراي قابليتهاي
ذاتي جهت هويت بخشي بهجامعه و فرهنگ ايران ميباشد؛ اما متأسفانه اين پديده سالهاست که در اين مرزو بوم
بهعنوان يک کاالي فرهنگي ،مهجور مانده و حالت آرشيوي به خود گرفته است ،تحقيق پيش رو با هدف
بازشناسي ،ثبت و احياي مجدد رقصهاي محلي ايران ،بهعنوان يک جاذبهي فرهنگي براي گردشگران صورت
پذيرفته است.
روش تحقيق :اين پژوهش با روش کيفي از نوع توصيفي_تحليلي و با استفاده از اسناد کتابخانهاي انجام شده
است.
نتيجهگيري :رقصهاي محلي ايران ،با داشتن ريشههاي کهن در فرهنگ عامه ،همانند همهي پديدههاي (فولکلور)
برآمده از مفاهيم اساسي زندگي بوده و در نتيجه سازگار و همگام با ساختار معيشتي ،فکري و اخالقي اقوام ايراني،
با مضامين متنوعي همچون ،شادي و تغزل ،حماسه و رزم ،کار و درمان و با در نظر گرفتن ارزشهاي مثبت و
ماندگار آنها ،بهعنوان يکي از جاذبههاي گردشگري فرهنگي اين سرزمين به شمار ميآيد.
واژگان کليدي :فرهنگ ،رقصهاي محلي ايران ،گردشگري فرهنگي ،اقوام ،هويت ،جاذبههاي گردشگري

ارغوان اسعدی ،سیدسعید سیداحمدی زاویه و عباس اردکانیان

را در يک طبقهبندي نسبي به شرح شکل  7بيان نموده

 3مقدمه
نخستين پژوهش در باب سرگذشت رقص در

است.

ايران ،مجموعه مقالههاي توصيفي و نه تحليلي ،زنده

از اين منظر ،در قدم اول رقص ايراني را با وجود

ياد «يحيي ذکاء» ميباشد که همچنان منبع اصلي تمام

گوناگوني وسيعي كه منتج از تنوع فرهنگي نواحي

مطالعات مربوط به اين حوزه در «ايران» به شمار

مختلف است در دو نوع كلي كالسيك و عاميانه

ميآيد و بهصورت پياپي در شمارگان  711تا 791

طبقهبندي کرده است و در شاخهي عاميانه انواعي از

مجلهي «هنر و مردم» و در سال  7131به چاپ رسيده

رقصها را كه توسط عامهي مردم اجرا ميشوند قرار

است .همچنين «محمدرضا درويشي» در «دائرهالمعارف

داده و با توجه به منطقهاي كه رقصها در آنجا اجرا

سازهاي ايراني» همزمان با بررسي دقيق سازها و

ميشوند ،مجدداً تقسيمبندي ديگري صورت داده است

موسيقي نواحي تا حدودي به رقصها و آيينهاي توأم

كه تفكيك كنندهي رقصهاي روستاها و شهرستانها از

با حرکات موزون در «ايران» اشاره نموده است و

رقصهاي پايتخت است .رقصهاي روستاها و

بهعالوه مقالهاي از «جهانگير نصر اشرفي» در مجلهي

شهرستانها همان رقصهاي محلياند و منظور از

«مقام موسيقيايي» سال  7119تحت عنوان «تاريخچهي

رقص عاميانهي شهري (حوزهي تهران) همان

رقص در ايران» به چاپ رسيده ،اما تنها به نام بردن از

رقصهايي است كه در نمايشهاي تخت حوضي اجرا

رقصها بهويژه در بخش مطالعات مربوط به رقصهاي

ميشدهاند و به «رقص روحوضي» يا «رقص مطربي»

نواحي ايران بسنده کرده است و کتابي تحت عنوان

شهرت داشتهاند.

«فرهنگ مردم» به قلم «عباس ميرنيا» نيز اگرچه به

براي توصيف هنر ارزندهي رقصهاي محلي و

رقصهاي محلي ايران اشارهاي اجمالي داشته ،ليکن

آئيني ايران و معرفي آنها بهعنوان اجزاي فرهنگي

قطرهاي در برابر دريا به شمار ميآيد.

کشور ايران که ميتوانند نقش بسزايي در جذب

در اين ميان «آذر دخت عامري» ،در مقالهاي تحت

گردشگران عالقهمند به حوزههاي فرهنگي داشته

عنوان «رقص عاميانهي شهري و رقص موسوم به

باشند ،نخست بايد به توصيف برخي از واژگان اهم

كالسيك ايراني» ،جايگاه انواع رقص در فرهنگ ايران

اين پژوهش پرداخته شود.

شکل  :7طبقهبندي رقصها
منبع( :عامري)7112 ،
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گنجينهي گرانقدري از آيين جشنهاي مذهبي و ملّي،

 3-2فرهنگ
بهطور معمول فرهنگ هر سرزميني شامل هنر،

عادات و عقايد ،قصّهها و افسانهها ،امثال و ترانهها،

ادبيات ،علم فلسفه و دين است و به عبارت ديگر به

الالييها ،پند پيران ،چيستانها و ..است که شناخت و

فرايافتهاي ويژهي گروهي از مردم اعم از

مهمتر از آن حفظ آن بر همگان ضروري است.

فرايافتهاي اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي ،فکري ،هنري

(ياوري)71:7111 ،

و ديني «فرهنگ» اطالق ميشود( .انصاري)73:7111 ،
عوامل تشکيل دهندهي هر فرهنگ در هر جامعه

حرکات متناسب با موسيقي (رقص) و نمايشهاي
سنتي -آئيني نيز از مباحث مربوط به فرهنگ عامه
ميباشند (ياوري )73:7111 ،و نمايانگر خصايص

عبارتند از:
«صورتهاي هنري» شامل معماري ،نگارگري،

اخالقي و وقايعي از زندگي و اعمال انساني و بيانگر

نقاشي ،مجسمهسازي ،موسيقي .در عرصهي «کار و

خواستهها و آرزوهاي آنها است و اجراي آن ،در

تالش» اقتصاد ،کشاورزي ،دامپروري .در زمينهي

مناسبتهاي گوناگون ،جزء فرهنگ مردم قرار گرفته

«جغرافيايي» آبوهوا ،وسعت مناطق و ساير

است( .ياوري)32:7111 ،

موضوعات مربوطه .در عرصهي «انديشه» حقوق،
الهيات يا خداشناسي ،دين ،فلسفه و منطق ،ادبيات و
شعر( .انصاري )78:7111 ،بنابراين در هر نقطهاي که
انسانها جوامع را تشکيل دادهاند ،فرهنگ پديد آمده
است .در يک جامعه خرده فرهنگهاي متعددي وجود
دارد .با اين وجود ،باورها و ارزشهاي خاص انسانها
عليرغم تفاوت انسانها با يکديگر در قالب يک مفهوم
مشترک ،يعني فرهنگ ،مورد تعبير و شناخت است.
(طاهري)3:7111 ،

 3-5تعاريف رقص
در «لغتنامهي دهخدا» ،رقص برابر با جنبيدن و
برجستن ،پويه دويدن ،بازي کردن و پاي کوفتن ،بازي
گري ،پاي بازي و پايکوبي ،اينگونه معنا شده است:
رقص :حرکات و اطوار متوالي و مخصوص سر،
گردن ،سينه ،دستها و پاها توأم با آهنگ موسيقي.
(دهخدا)311:7178 ،
در فرهنگ فارسي معين ،رقص به اين صورت
تعريف شده است :جنبيدن و حرکات موزون همراه

 3-1گردشگري فرهنگي
مراسم ،آداب و سنن و جنبههاي فولکلوريک
موقعيت بسزايي براي گردشگران پديد ميآورند .طرز
رفتار مردم يک منطقه در گذشته ،نحوهي لباس
پوشيدن ،سرگرمي و زندگي يک قوم به لحاظ تاريخي
– فرهنگي ،جاذبهي گردشگري بهحساب ميآيد که آن
را «گردشگري فرهنگي» مينامند( .شفيعي)712:7111 ،
 3-4فرهنگ عامه (فولکلور)
براي شناخت مردم هر قوم و ملتي ،بايد با «فرهنگ
عامه» آن آشنايي پيدا نمود .فرهنگ عاميانهي ايراني

آهنگ موسيقي اجرا کردن (معين)329:7111 ،
در فرهنگ عميد نيز رقص برابر است با جنبيدن،
پا کوفتن ،حرکات موزون کردن به آهنگ موسيقي.
(عميد)7232:7112 ،
بر اساس پژوهشهاي تاريخي و انسانشناسي،
مردم ميرقصند تا گسترهاي از خواستها و نقشهايي
را به اجرا درآورند که اين خواستها و اين نقشها
باگذشت زمان تغييرمي يابند .آنان براي تبيين مذهب،
آفريدن و بازآفريدن نقشهاي اجتماعي ،پرستش و
تکريم ،فراهم آوردن بهرههاي مافوق طبيعي ،پيدايش
دگرگونيها ،تجسم يا درآميختن با ماوراءالطبيعه
ميرقصند( .هانيه النا )87 ،7112
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در تمام خراسان و بيشتر نقاط ايران ،به رقص

اينگونه آيينها را با انگ بدديني و بيديني ،با تزلزل

(بازي) ميگويند .حتي ترکان شمال خراسان و بعضي

مواجه ساخت .حمالت روحانيون زردشتي در حوزهي

ارامنه ،هنگام سخن گفتن به فارسي ،بازي را بهجاي

نظري و مجازات اخروي محدود نميماند ،چرا که

رقص به کار ميبرند .اين لغت همان است که به تلفظ

گردانندگان آيينهاي منع شده با کيفرهاي اين جهاني

پهلوي «واچيک» خوانده ميشود و به معناي رقص

نيز روبرو ميشدند .در اين ميان آن دسته از آيينها،

است( .جنيدي)77:7133 ،

بازيها و رقصهايي که به مراسم خاطر انگيز قومي و

واژه رقص) (danceو رقصيدن) (dancingاز واژه

بهخصوص اعياد پيوستگي داشتند ،توانستند با تغييراتي

کهن آلماني يعني ) (damsonبه معني کش آمدن ،دراز

چند ،در ميان اقوام اين فالت به جريان خود ادامه

کشيدن و قدم بلند برداشتن آمده است .همهي رقصها

دهند .اين تغيير موارد ديگري را نيز در برميگرفت؛

از کش آمدن و آرام گرفتن ساختهشدهاند .در رقص

بهطور نمونه منفک شدن رقصها از شماري آيينها و

عضالت کشيده ميشوند و بعد آرام ميگيرند .رقص

کنار نهادن عامدانهي خاستگاه اصلي و اوليهي آنها .از

پديدهاي داراي سازمان بوده و تنها دربردارندهي

همين رو بسياري از حرکات موزون ،به مراسم درباري

حرکت از روي احساسات و شادي نيست .رقص

و بزمها کشيده شد و برخي رقصهاي مربوط به

عبارت است از شرح احساسات و عواطف يک فرد از

مراسم قرباني خدايان با حشو و زوائد ،به اعياد و

طريق حرکاتي که با ريتم خاصي نظم يافته است.

جشنها پيوست( .نصري اشرفي)27:7119 ،

بنابراين ميتوان گفت رقص ،حرکت مداوم بدن به
ريتمي خاص در فضايي معين است و اين حرکات

 2-2رقص از نظر دين اسالم

موزون در مکان ،ممکن است ابزاري براي ابراز

با پيدايش تصوّف اسالمي و پس از آن پيدايش و

احساسات ،تخليه انرژي و يا براي سرگرمي و لذت

شکلگيري انواع فرقههايي صوفيه در فالت ايران و

بردن باشند .البته بايد دانست رقص در هر کدام از

بهکارگيري مجدد برخي سنتهاي قديمي ،در مراسم و

قالبهاي فوق پديدهاي است داراي ساخت و کارکرد،

تجمعات اينگونه فرقهها ،رقص نيز با نام نويافتهي

لذا ميتوان رقص را نيز بهعنوان شکلي نمادين از

«سماع» ،همواره به مثابه اعمالي روحاني و مذهبي و

حرکات دانست که افراد از طريق آن را خود را به خود

خود انگيخته که منبعث از تواجد و خلسهي ناشي

و خود را به ديگري معرفي مينمايند .رقص در

از نزديکي به حضرت حق توجيه و تفسير شده،

بسياري از فرهنگها يک واسطه ارتباطي مهم براي

حضوري جدي يافته است .پس از آن غالت

ارتباط برقرار کردن به شمار ميآيد( .قبادي)88:7111 ،

(گمراهان) و بسياري ديگر از جنبشهاي اجتماعي و
مذهبي در ايران ،بر ادامهي چنين سنّتهايي پاي فشرد

 -2رقص و اديان ايرانيان

و بهواسطهي رجوع دوباره به اين دسته سنتها و

 2-3رقص و دين زردشت
دورهي ساسانيان را ميتوان انقالبي در انزواي
بسياري از آيينها دانست .اعمال سختگيرانهي
روحانيون زرتشتي که در اين زمان بخشي از اهرمهاي
اصلي قدرت را در دست داشتهاند ،اجراي بيشتر

94

برخي آراي پيشينيان ،مورد استقبال پيروان خود قرار
گرفت .اين رويداد منجر به موضعگيري صريح فقها
شد .از همين دوران ،علماي اسالم ،اعم از اهل سنت و
شيعه ،بهطور متّفق ،رساالت خود را با احاديث و
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رواياتي انباشتند که يکسره بر حرمت هر گونه غنا و
بهويژه رقص و سماع داللت داشته است.

 -1رقصهاي آئيني در نواحي مختلف ايران

اقطاب و بزرگان تصوف نيز بيکار ننشستند و به

رقصهاي اقوام و طوايف مختلف ايران که ريشه

بزرگنمايي برخي روايات و احاديث محدثين و راويان

در تاريخ زندگي طبيعي و اجتماعي آنان دارد ،همچنان

صدر اسالم پرداخته و آنها را در مقابل نقطه نظرات

اصالت پيشين خود را حفظ کرده و تا سه چهار دههي

مخالف خود در زمينهي غنا قرار دادند .در اين ميان،

گذشته ،به گونهي فعال در ميان ايالت و عشاير و

معتبرترين و بزرگترين دانشمندي که با ذکر رواياتي از

روستاييان کشور حضور داشته است و برخي از آنها

پيامبر اسالم ،حکم به جواز سماع داد ،امام محمد

هنوز هم وجود دارند( .محفوظ)712:7111 ،

غزالي بود .او در کيمياي سعادت دربارهي مباح بودن
رقص و شادماني مينويسد:

 1-3رقص در گيالن

«رقص مباح است که زنگيان در مسجد رقص

رقص مردانه در «گيالن» به دنبال پيروزي کشتي

ميکردند و عايشه به قطار شد و رسول گفت :يا علي

گيران و نواختن «رقاصي مقام» يا «رقصي مقام» ،توسط

تو از مني و من از تو ،از شادي اين رقص کرد؛ چند

سرنا و نقاره از سوي مردان به اجرا درميآيد .رقصنده

بار پاي بر زمين زد ،چنان که عادت عرب باشد که در

دستها را بر کمر ميگذارد و تنها با پيش و پس کردن

نشاط شادي کنند و با جعفر گفت :تو به من ماني به

پاها به اجراي رقصي ميپردازد که «پا بازي» نام دارد.

خلق و وي نيز از شادي رقص کرد و زيد بن حارثه را

(نصر اشرفي)19:7119 ،

گفت :تو برادر و موالي مايي .رقص کرد از شادي .پس
کسي که ميگويد اين حرام است ،خطا ميکند؛ بلکه

 1-3-3سنگزني «کرب زني»

غايت اين است که بازي نيز حرام نيست».

تنها مورد حرکات موزون در مناسک و مراسم

با توجّه به انکار و حساسيت شديد علماي دين،

عزاداري شيعيان ،مراسم «سنگزني» و يا آنطور که در

نميتوان به اقوال و اسناد ،مبني بر اينکه پيامبر اسالم،

شمال کشور ناميده ميشود« ،کرب زني» است .اين

پايکوبي را در مواردي خاص مجاز شمرده است ،اعتبار

آيين را ميتوان فرمي کامل از حرکات موزون قلمداد

و اعتماد نمود( .نصري اشرفي)27:7119 ،

نمود .کرب زنان ،ابتدا هم نوا با ريتم سنج و وزن

دراينباره ،به جز برخي روايات که عموماً از سوي

سنگين مرثيهها ،دو تکه سنگ يا چوب را به هم

اقطاب تصوف نقل شده ،تعدادي منبع نيز بهگونهاي

ميکوبند .در مدخل تکايا که مرثيهخوان ،اصطالحاً

نارسا و دو پهلو ،ذکري از اين مسئله به ميان آوردهاند.

اقدام به «جوشي» يا «جوشي خواني» نموده و مراثي را

آنچه مسلم است ،اين است که به هنگام غزوات پيامبر

با ريتمهاي تند و پرشتاب ميخواند ،کرب زنان،

اسالم ،اعراب ،دلبستگي مفرط خود را به رقص ،در

هماهنگ با حرکت جوشي ،با حرکاتي سريع و

جنگ و صلح بروز ميدادهاند .چنان که در تاريخنامهي

پرشهاي ناگهاني ،دو تکه سنگ يا چوب را به تناوب

طبري ،از قول پيامبر آمده است« :خداي عزوجل،

و بهگونهاي موزون و خوشايند از درون پاهاي خود

خراميدن را دشمن ميدارد ،مگر بدين جاي»؛ که

عبور داده و به هم ميکوبند.

اشارهاي است به پايکوبيهايي که پس از غزوات
صورت ميگرفت( .نصري اشرفي)22:7119
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شکل « :2کرب زني» گيالن ،الهيجان
منبع( :محمدرضا درويشي)122:7117 ،
کرب زني در بيشتر نواحي ايران ،بهويژه در نواحي

در واقع تنظيم ريتم رقصنده ،توسط ضربات استکان يا

شمالي البرز ،معمول و متداول بود و اجراي حرکات

اشيا ء فلزي ديگري صورت ميگيرد( .نصر اشرفي،

موزون در کرب زني ،اوج هيجانات در تظاهرات

 )19:7119رقص قاسمآبادي در نواحي شرق گيالن

مذهبي شيعه و در عين حال تنها مورد حرکات موزون،

رايج است .رقص مردان بيشتر جلوههاي حماسي دارد

به معني واقعي آن در مناسک شيعيان ايران بوده است.

و رقص بانوان بيشتر نمادي از حرکت آنها در شاليزار

(نصر اشرفي)11:7119 ،

است( .درويشي)732:7112 ،
ديگر رقص زنانهي اين منطقه« ،رقص چراغ» است

 1-3-2رقص قاسمآبادي

که مجري با قرار دادن پايه چراغ گردسوز روشن بر

رقص رايج زنان اين منطقه «قاسمآبادي» است.

دندانهاي خود و يا بر روي سرخود به رقص

رقصنده دو ليوان يا استکان را با هر دست خود

ميپردازد( .نصر اشرفي)19:7119 ،

برداشته که در اصطالح به آن «دس سنج» گفته ميشود.

«رقص قاسمآبادي» گيالن
منبع)www.AvaxNews.com( :
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«کَترا رقص» گيالن ،تالش
منبع( :محمدرضا درويشي)122:7117 ،
دو کفگير يا مالقهي چوبي ميرقصيد و از خانوادهي

 1-3-1کَترا رقص
در رشت آباد کوچصفهان و پيرسراي فومن ،وقتي

عروس شاباش ميگرفت( .بشراو همکاران)19:7119 ،

عروس به خانهي پدر داماد ميرسيد ،مادر داماد دو
مالقه يا کفگير چوبي يا يک کفگير و يک مالقه و گاه

 1-3-4قند رخاصي

يک کفگير چوبي و يک انبر (ماشه) آهنگين را بر هم

در شالماي شفت ،مادر داماد ،معموالً با رقص قند

ميکوبيد ،رقصکنان به پيشواز عروس ميرفت و

«قند رخاصي» به استقبال عروس ميرفت .مادر داماد،

ترانهاي به اين مضمون ميخواند:

تکههاي قند را بر هم ميکوبيد و ميرقصيد و به

«عروس خانم ،ميگفتي نميآيم /ديدي که

استقبال عروس ميرفت .مادر داماد ،تکههاي قند را بر

آوردمت /با انبوه پولم ،با کاله سرم /کاله فروش بميرد،

هم ميکوبيد و ميرقصيد و بهسوي عروس ميرفت،

در آب بيفتد و غرق شود /عروس گلم بماند ،برايم

سپس تکههاي قند را به سمت مهمانان پرت ميکرد

آواز بخواند».

همه با شادماني تالش ميکردند تا تکههاي قند را

اين رقص آنقدر ادامه مييافت تا يکي از کفگيرها
يا مالقهها بشکند ،آنگاه کفگير يا مالقهي شکسته را از

بگيرند و بهعنوان ميمنت بخورند( .بشرا و همکاران،
)19:7119

باالي سر عروس دور ميانداخت .اين رقص را «کَترا
رقص» ميخواندند و به اين معنا بود که از امروز
مسئوليتي در آشپزخانه ندارم و کارهاي خانه با عروس
من است.

 1-3-5مجمَه دوش (رقص با مجمَه)
در روستاهاي گيالن پيش از مراسم عقد در خانهي
عروس ،مادر داماد ،آينه ،چراغ ،انار ،شيريني ،ميوه،

در بعضي از روستاها ،مادر داماد پس از «کَترا

چاي ،قند ،شکر ،نبات ،نقل ،برنج ،نان ،پنير ،سبزي،

رقص» دو کفگير را درون پارچهي کمربند عروس قرار

پارچهي سفيد و يا چند قلم از اين وسايل را درون

ميدهد و با اين کار وظيفهي

چند مجمعهي مسي ميچيد و زنان و دختران،

کدبانوگري خانه را به عروس خود ميسپرد .در

خوانچهها را بر سر ميگرفتند و همراه با مطربها،

روستاهاي تالش نشين رضوانشهر ،با ورود عروس،

رقصکنان به خانهي عروس ميرفتند( .بشرا و

چند تير درميکردند و آشپز مراسم در مقابل عروس با

همکاران)82:7119 ،
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 1-2رقص در مازندران

 1-3-6حينا وشتَن (رقص با مجمَه حنا)
در روستاي گيلواي کوچصفهان ،چند مجمعه از

«سِما»« ،الک سري سِما»« ،تشت» و «الک سما» ،يا

لباس ،کفش ،کيف ،لوازم آرايش ،جوراب ،لباس زير،

«چکه سِما» ،رايجترين و در حال حاضر يگانه رقص

شيريني و يک جلد کالماهلل مجيد ،توسط مادر داماد

مناطق طبري زبان است .اين رقص ،عموماً بهصورت

آماده ميشد ،بعد از شام حنابندان ،دختران فاميل

فردي و گاه بهصورت جمعي به اجرا درميآيد .اگرچه

مجمعه بر سر ،رقصکنان ،با دستهي مطربها در

«سما» ،رقصي زنانه است ولي گاه مردان نيز در

جلوي خوانچه بران با پدر و مادر داماد و زنان و

اجراي رقص شرکت ميکنند« .الک سري سِما»

دختران خويشاوند و همسايه به منزل پدر عروس

رقصي تند و پرشتاب است که با لرزشهاي مواج و

ميرفتند و کسي که خوانچهي حنا ،شمع و نقل را بر

عمودي اعضاي بدن همراه است .اين رقص ،عاري از

سر گرفته بود ،خوانچه بر سر در حضور عروس

فيگورهاي متنوع است و در اجراي دستهجمعي آن،

ميرقصيد.

افراد رقصنده بهطور مستقل و بدون ارتباط با يکديگر

در روستاي چاپارخانهي خمام حامل خوانچهي

عمل مينمايند« .چکه سِما» ،اگر چه رقصي متعلق به

حناي خيسانده ،کله قند ،چاي خشک ،ميوهي فصل،

شمال البرز است ،اما در اکثر آباديهاي کوهستاني و

حلوا و نقل آن قدر در برابر عروس ميرقصيد تا

کوهپايههاي جنوب البرز نيز مورد استفاده است( .نصر

هديهاي که معموالً قوارهاي پارچه بود ،بگيرد.

اشرفي)19:7119 ،

در روستاي تسيهي خمام ،رقص با مجمعهي حنا،

اين رقص با نواختن تشت همراهي ميشده و گاه

اگر داماد خواهر بزرگ داشت ،وظيفهي او بود( .بشرا و

با آهنگهاي الره الره ،داچينيم يار يار و ...نيز در فصل

همکاران)13:7119 ،

بهار و روزهاي نوروز خوانده ميشده است( .درويشي،
 )792:7112در غرب مازندران (تنکابن ،رامسر و )..به
اين مراسم «پشت الک کوتون» (پشت تشت کوبون)
ميگويند( .درويشي)337:7117 ،

«رقص با مجمَه» گيالن
منبع( :خبرگزاري ايسنا ،عکاس :راحله باقري)
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«رقص الک سري سِما» مازندران
منبع( :خبرگزاري فارس ،عکاس :مصطفي کاظمي)
 1-1رقص در ترکمن صحرا (گلستان)

چرخش مداوم حول نقطهي اين دايره که همان بيمار

 1-1-3پُرخواني

است ،تقريباً تا پايان مراسم ادامه دارد .پري خوان و

در حال حاضر ،کمرنگترين نمونههاي آييني

رقصندگانش ،درصددند تا بهواسطهي ادعيه ،اوراد ،آواز

حرکات موزون ،مربوط به مراسم پردهداري است .در

و رقص ،عملي تسخير گونه به انجام رسانند ،لذا خود

وهلهي اول چيزي که در اين آيين جلب نظر ميکند،

کمتر از فيض درون و کيف حاصل از آن بهره ميبرند.

عدم وجود هر نوع ساز کوبهاي است .حتي حضور ساز

(نصر اشرفي)11:7119 ،

و آواز در ابتداي مراسم ،بههيچوجه ارتباطي با رقص و

 1-1-2رقص آييني خنجر ترکمنها

حرکات موزون آن ندارد .بنابراين عامل ديگري ميبايد

يکي از مراسم سنتي بومي طوايف ترکمان ،رقص

وظيفهي ايجاد وزن و هماهنگي در ريتم رقص را بر

مذهبي «خنجر» است که از فرهنگ اصيل ترکمنها

عهده داشته باشد.

مايه گرفته است و از اعتقادات مذهبي آنان محسوب

اين وظيفه بهگونهاي نامرئي ،از طريق اصوات ته

ميگردد .رقص اصطالحاً خنجر نيز ،قطعاً فرمي ملهم

حلقي و غير مفهومي ،اجرا شده و بهعنوان آکسان،

از پرخواني است که برخي تمهيدات و آداب و اوراد

هماهنگي و جهش مستمر مجريان و حرکات موزون

اوليه و همچنين حضور «بخشي»(خوانندگان) از آن

دستها و پاها را به عهده دارد( .نصر اشرفي،

حذف گرديده است .به عبارت ديگر ،اين آيين را در

)12:7119

مقايسه با پرخواني ،بايد نوعي بازي قلمداد نمود .با اين

حرکات موزون ،در دو حالت نشسته و ايستاده

وصف ،در رقص خنجر ،توجه و تأکيد مشخص به

اجرا ميشوند؛ اگر چه حالت نشستهي آن بهصورت

«تنگري» يعني آسمان يا خداي بزرگ ،جايگاه پررنگي

انفرادي و توسط پرخوان اجرا گرديده و بيشتر از

اشغال نموده و از اين نظر به جوهرهي آييني نزديک

حرکات موزون ،به جهشها و حرکات بيقاعده قابل

است.

تغيير است .رقص ايستاده بهصورت دايره وار بوده و
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«رقص خنجر» عکاس( :احسان رفيعي)
«مراسم ذکر خنجر بهصورت جمعي و تک گروهي

پيروزي و روحيهي سلحشوري در دست و به طرف

انجام ميشود .تعداد نفرات گروه از پنج نفر به باال

باال دارد ،مراسم پايان ميپذيرد( .ميرنيا713:7111 ،

است .معموالً  77 ،9 ،1و بيشتر .فرد برتري از لحاظ

و)718

کسوت ،خاصه با داشتن صالحيت مذهبي که بر
ويژگيها و فنون اين مراسم تسلّط داشته باشد ،بهعنوان

 1-4رقص در بلوچستان

رهبر گروه ميانداري ميکند و افراد گروه در دو

در بلوچستان ،رقصهايي چون «دولت»« ،چاپ

دستهي مساوي به فاصلهي حدود  1تا  7متر در دو

زابلي»« ،گران چاپ»« ،سه چاپ»« ،کلمپور»،

رديف مقابل هم قرار ميگيرند.

«چوچاپ»« ،شمشيربازي» و «دو چوبه» رواج دارد.

رهبر گروه همراه با نيايش ذکر گونه آغاز ميکند.

(نصر اشرفي)19:7119 ،

افراد شرکت کننده با صداي مخصوصي که از ته گلو

مرکزيت اين گروه از رقصها ،در «دلگان» است.

خارج ميشود و نشاني از رشادت و شجاعت را همراه

در منطقهي «ميرجاوه» نيز رقصهايي چون «چاپ

دارد ،در طول برنامه و در فواصل برنامه ،رهبر گروه را

سرحدي»« ،يک لت»« ،دو لت» و «سه لت» رايج است

در خواندن غزل همراهي ميکنند.

و اين به غير از «چوب بازي» گروهي است که همانند

حرکات دست و پا که بهوسيلهي رهبر گروه

«چوب بازي خراساني» است و در بيشتر مناطق

هماهنگ ميشود ،از ماليم شروع شده و بهتدريج تند

«بلوچستان» رواج دارد .در «زابل» نمونهاي بديع و

و پيچيده ميشود و در پايان با ترتيب خاص حرکات،

جالب توجه از رقص شمشير نيز مورد استفاده قرار

افراد بهصورت دايرهاي رهبر را در ميان ميگيرند،

ميگيرد که ماهيتاً رزمي و حماسي است( .نصر اشرفي،

درحالي که خنجري را به عالمت ظفرمندي و ابراز

)72:7119
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به جز مراسم «زار» و «گوات» که در بلوچستان

بادهاي کافر را کور و ناصالح ميانگارند .بادهاي نوبان

جنبهي درماني دارد نوعي ديگر از رقص که در

و مشايخ مسلمانند و زار ،بادي کافر است .در برخي از

جشنها و عروسيها و اعياد اجرا ميشود تحت عنوان

سرزمينها ،مردم ميان اينگونه ارواح و گروهبنديهاي

رقص «شيک» نيز با حرکات موزون و دعا همراه است.

اجتماعي در جامعه پيوندي قائلاند .در ايران ميان

اين رقص خود بر دو قسم است:

بادهاي مشايخ ،سايههايي از نياکان ،يا ارواح دودماني و

)7

«رفايي» که شامل اشعار مذهبي است که با

رقص و کِل ،همراه است
)2

«قادري» که شامل رقص و اشعار مذهبي

است و بدون دروکل اجرا ميشود.
رقص ديگر اين منطقه «دمال» نام دارد که رقصي

خانوادگي ،ديده شود .مردم بلوچستان ،بادها را به
مهاجر و بومي تقسيم ميکنند و ميگويند ارواح مهاجر
همراه سياهان آفريقايي به ايران و نواحي بلوچستان
آمدهاند و ارواح بومي از ساکنان قديمي اين نواحي
بودهاند( .زاويه)71:7119 ،

است مذهبي و رقصندگان ضمن اجراي آن به وجد

اين روح بادها بيشتر در فضاهاي آکنده از وحشت

ميآيند و کارهاي محيرالعقول انجام ميدهند و کارد

و اضطراب و در عرصههاي فقر و بيکاري و ميان

ميزنند و آتش ميخورند( .ميرنيا 721:7111 ،و )721

سياهپوستان مهاجر و اليههاي فرودست که محروميت
ذهن و روان آنها را پريشان کرده عمل ميکنند.

 1-4-3آيين گوات (زار)

زنهاي فقير بيشتر از مردان فقير دچار اين نوع باد

مراسم آييني ديگري که در ميان اين اقوام با انواع

ميشوند چرا که زنها بيشتر از مردها گرسنگي

حرکات موزون و رقصها همراه است «گوات» نام دار

ميکشند و بيمار ميشوند .بادها در نقاط خاصي به

که داراي موسيقياي ريتميک بر پايهي سازهاي کوبهاي

شکار قربانيان ميپردازند .سر چاه آب ،سرچِشمه به

است .به لحاظ ديرينهشناسي ،ريشههاي آيين زار از

هنگام غروب آفتاب ،کنار آب انبار و دريا و هيچ راهي

آفريقاي شرقي سرچشمه گرفته و در گذر زمان

براي پيشگيري نيست( .زاويه)79:7119 ،

در مناطقي از خاورميانه و بهويژه کشورهاي

گرفتاران اين بادها را که جان سالم به درميبرند،

حاشيهي خليجفارس و درياي سرخ گسترش يافته

«اهل هوا» ميگويند .اهل هوا معتقدند که عالج اين

است( .زاويه )71:7119 ،در هرمزگان ،اين آيين را

دردها «دهل» و «تنبيره» است نه دوا و سوزن .دهل و

«زار» مينامند ،در بوشهر «شيخ فرج» خوانده ميشود.

تنبيره اي که متوليانشان باباها و ماماها (جادو

(زاويه)79:7119 ،

درمانگران) هستند که با به صدا درآوردن اين سازها،

ساعدي ،بادهاي پراکنده در سواحل و جزاير خليج

بادزدگان را درمان ميکنند( .زاويه)71:711 ،

فارس را به هفت گروه (زار ،نوبان ،مشايخ ،جن ،ليوا،

وقتي بابا و ماماي زار ،احتمال بدهند که شخصي

غول پري (ساعدي )7133 ،79 ،و رياحي بادهاي

مبتال به يکي از زارها شده ...براي بيرون کردن جن،

پراکنده در بلوچستان را به پنج گروه زارها ،بادها،

شخص مبتال را ميخوابانند ،انگشتان شست پاهايش را

جنها ،ديوها و مشايخ تقسيم ميکند( .رياحي،

با موي بز به هم ميبندند .مقداري روغن ماهي هم زير

)1:7183

دماغ مبتالي زار کشيده و چند رشته موي پر هم آتش

بادها را به دو گروه مسلمان و کافر نيز تقسيم

زده ،زير بيني وي ميگيرند( .نصري اشرفي)13:7119 ،

کردهاند .بادهاي مسلمان را صالح و بينا ميپندارند.
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مراسم معموالً در شبهاي چهارشنبه برگزار

سفره گذاشتهاند شخص مبتال تا خون نخورد به حرف

ميشود .هفت روز قبل از اجراي مراسم دواي

در نميآيد( .اردکانيان )712:7111 ،بايد گفت قرباني

مخصوصي که معجوني است از کندرک ،ريحان ،گشنه،

هنگامي الزم ميآيد که بابا يا ماما تشخيص بدهند زار

زعفران ،هل ،جوز و زبان جوجه (گياهي است که در

از نوع سنگين است؛ مثالً شيخ شنگر! براي بادهاي

کوه ميرويد) تهيه ميکنند .باباي زار شخص بيمار را

سبک قرباني الزم نيست( .زاويه)27:7119 ،

مدت هفت روز در حجاب و دور از چشم ديگران نگه

هنگامي که رقص و پايکوبي شروع شد ،شخص

ميدارد .بيمار نيايد زن ،سگ و مرغ ببيند و بهطور کلي

مبتال نيز با حرکات موزون خود کم کم از حالت عادي

چشم هيچ زني چه محرم و چه نامحرم نبايستي بر وي

خارج شده و از خود بيخود ميشود و در حالتي شبيه

بيفتد( .اگر بيمار زن باشد نبايد مرد ببيند) فقط بابا و

به خلسه فرو ميرود .در اين حال ديگر لهجهي باباي

ماماي زار مواظب بيمار هستند .در تمام مدت حجاب،

زار و شخص مبتال لهجهي فارسي و محلي نخواهد

معجون تهيه شده را بر تن بيمار ميمالند و مقداري هم

بود ،بلکه به زبان هندي و عربي يا سواحلي صحبت

به وي ميخورانند و دود آن را بخور ميدهند.

ميکند .اين در حالي است که در حالت عادي هر گز

(اردکانيان)712:7111 ،

نميتوانند هندي و يا سواحلي صحبت کنند.

براي تشکيل مجلس بازي ،روز پيش ،زني که خود

(اردکانيان)711:7111 ،

از اهل هواست ،خيزران به دست ،راه ميافتد و تک

ادعيه و اوراد ،از مناسک ديني اسالمي الهام يافته و

تک درها را ميزند و اهل هوا را براي بازي دعوت

بعضي نيز کامالً از مراسم مسلمانان استخراج شده اند و

ميکند .اين زن را خيزراني ميگويند .بيشتر دعوت

اشعار آن از شکل اوليه و جادويي آفريقايي با اشعاري

شدگان ،دختران هوا هستند؛ دختران يا زنان جوان و

درمدح پيغمبر اسالم جا عوض کرده اند .وجود

بالغي که

اصطالحاتي همچون باد مسلمانان و باد کفر و يا اعتقاد

صداي خوش دارند و خوب آواز ميخوانند و

به غيب شدن «بادها» و «مضراتيها» در ايام رمضان و

حرکاتشان نرم است و مجلس بازي را رنگ ميدهند و

محرم که معتقدان ،به آن «بند شدن» ميگويند ،همه

همراه مردها ،دم ميگيرند و بازي ميکنند( .نصري

حکايت از نفوذ اعتقادات اسالمي در اين آيينها دارد.
بيشتر اشعار و اوراد به دليل بيسواد بودن بابا و

اشرفي)13:7119 ،
در مجلس رقص ،باباي زار ،مريض را با چوب

ماما درست ادا نميشود و در بعضي دعاها که به زبان

خيز ران ميزند و عدهاي هم که معموالً زنان و مردان

عربي است باز هم کامالً واضح نيست چه ميگويند.

سياه و خوش صدا هستند با دهلهاي کوچک و بزرگ

برخي ديگر ممکن است تغيير شکل يافتهي شعرهاي

خود ،مجلس را غني و پربار ميسازند .قبل از شروع

اصلي باشند که شکل مذهبي به خود گرفته است.

مجلس سفرهي مفصلي پهن ميشود که در آن از انواع

در ابتداي مجلس بابا يا ماماي زار با دهلهاي

غذاها تا گياهان معطر و رياحين جنوب و ميوهي کنار

مخصوصش (پي په ،گپ دهل ،کَسِر) در صدر مجلس

و خرما و گوشت خوني که براي درمان بيمار الزم

قرار ميگيرد( .زاويه« )27:7119 ،مودندو» را اغلب

است ،وجود دارد .خون سر سفره ،خون قرباني بيمار

خود بابا ميزند و دهلهاي ديگر را کسان ديگر.

است و اين قرباني ،معموالً يک بز است که در همان

(نصري اشرفي)18:7119 ،

مجلس ،سرش را بريده ،خونش را درون تشتي سر
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«مراسم زار» روستاي سَلَخ در جزيرهي قشم7111 ،
عکاس :مهرداد اسکويي
باباها و ماماها با موسيقي بيماري را تشخيص

ظرف را از دست وي بگيرد .هيچ کس نبايد بلند بلند

ميدهند .موقعي که براي مريضي که در وسط نشسته

حرف بزند .اصوالّ صحبت کردن در مجلس زار جايز

ريتمهاي مختلفي بزنند ،او با يکي از ريتمها رقصش

نيست( .نصري اشرفي)18:7119 ،

ميگيرد؛ از اينجا مرضش را تعيين ميکنند .چون

به هر صورت در تمام مدت شبانهروز ،هيچکس از

هريک از ريتمها اسمي دارند؛ زار ،نوبان ،بادجن ،که

مجلس بازي دور نميشود و آنهايي که خسته شده

براي خودشان مشخص است و اين طريقهي تشخيص

اند ،روز را همانجا به خواب ميروند و سياهي شب

مرض است( .زاويه)22:7119 ،

پيدا نشده ،دوباره شروع به کوبيدن ميکنند .ابتدا

زاريها که هر کدام يک پرچم در دست دارند،

شخص مبتال شروع به لرزيدن ميکند و بهتدريج

دست زنان دور چوبي که قرباني را به آن بستهاند همراه

تکانها زيادتر شده ،از شانهها به تمام بدن سرايت

با آن ميچرخند .اين پرچم تکهاي پارچه است که با

ميکند .در اين موقع صداي دهلها بيشتر اوج گرفته و

بازار پس از خوردن خون در يک مجلس زار سنگين

آوازها بلندتر ميشود .در چنين مرحلهاي ،عالوه بر

به زاري ميدهد و در مراسم بعدي هميشه آن را با

شخص مبتال ،زار داخل کلهي عدهي زيادي هم طلوع

خود ميآورد .هركسي كه وارد ميشود اگر زار كافر

ميکند و همه در حال سر جنباندن از خود بيخود شده،

باشد سالم نميکند( ،زاويه )27:7119 ،آوردن اسم

غش ميکنند .آهنگ مخصوصي الزم است تا زار زير

خدا ،رسول و ائمهي اظهار ،حرام است و اگر نام يکي

شود ،بنابراين به تعداد زارها و بلکه بيشتر ،وزن و

از مقدسين و ائمهي اطهار بر زبان يکي برود ،زار به

آهنگ بازي تغيير ميکند« .مودندو» و «گپ دهل» تنها

هيچ صورتي زبر نميشود ،بنابراين هر کسي که وارد

سرعت وزن را معين ميکنند و اغلب با هم يکنواخت

مجلس زار ميشود ،کفشهايش را بيرون مجلس

کوبيده ميشوند( .نصري اشرفي)18:7119 ،

درميآورد و در رديف و جرگهي «اهل هوا» مينشيند.

اگر الزم باشد به بيمار خون بدهند ،هنگام آوردن

در موقع نشستن ،با هيچ يک از حاضرين مجلس نبايد

خون به سر سفره ريتم کوبش تندتر ميشود و اينجا

صحبت کند .اگر چاي يا قهوه برايش آوردند ،بعد از

اصطالح «آهنگ خون» را به کار ميبرند .در برابر يکي

صرف چاي يا قهوه نبايد استکان يا فنجان را به زمين

از اين آهنگهاست که زار شخص مبتال تکان خورده،

بگذارد ،بلکه بايد منتظر بشود تا خادم مجلس بيايد و
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حرکت کرده و پايين ميآيد .تنها کَسِر است که با تغيير
ضربهها وزن را عوض ميکند( .زاويه)22:7119 ،

در مجلس اين باد ،فقط مردهاي جوان ميرقصند.
اين باد صاف بيخطر است و بسيار بيکينه ميباشد.

بازي معموالً چندين شبانهروز طول ميکشد .حتي

کساني که اين باد را دارند ،در مجلس ساير بادها،

ديده شده که بعد از هفت روز کوبيدن و آواز زار يکي

هنگامي که ساز و دهل و قرهني و ساير سازها نواخته

پايين ميآيد و تکان ميخورد .شخص زار بعد از

ميشود و رقصندگان ميرقصند ،حالشان دگرگون

خالص شدن ،براي هميشه در جرگهي اهل هوا در

ميشود.

ميآيد و به زاري معروف ميشود و هميشه بايد لباس

در مجلس آنها قرهني يا زمر به کار ميرود و ساير

تميز و سفيد بپوشد و خود را مرتب بشويد و معطر

سازها ،عبارتند از يک دهل بزرگ و مخصوص که از

کند ،لب به مينزند و هيچ کار خالفي نکند و گرنه زار

پوست گاو ساخته شده است و با دو چوب و دو

دوباره آزارش ميدهد( .اردکانيان)731:7111 ،

دستي بر آن ميکوبند و سه تا دهل کوچک ظروف

ماه رمضان ،محرم يا صفر اين مراسم برپا نميشود

مسين.

اما بابا يا ماما به زاري سرکشي ميکند و براي او

نوع ديگر ليوا در بلوچستان ،بوم نام دارد که در

مجلسي به نام «مجلس خاموش» ميگيرد و اين بدان

مجلس آن هم مردان جوان ميرقصند و در مجلس آن

معناست که در اين مجلس موسيقي اجرا نميشود.

از يک دهل بزرگ که با دو چوب و دو دستي نواخته

(زاويه)22:7119 ،

ميشود و نيز از ظروف مسي که بر آنها ميکوبند،
استفاده ميشود( .نصري اشرفي)11:711 ،

 1-4-2ليوا

دهل «ليوا» همان «پي په» است .دو تا دهل «پي په»

در واقع از ميان مجموعهي بادها« ،ليوا» از

را به عقب جوري که انگار شخص دهلزن ،ساز

سبکترين و کمخطرترين آنها است (نصري اشرفي،

دهلها شده است .دهل جلويي را خودش ميکوبد و

 )11:7119و بهعنوان تفريحي عمومي مورد توجه قرار

دهل عقبي را يک نفر ديگر با دو تا چوبي که به دست

دارد .تقريباً همهي معتقدان به اينگونه آيينها

دارد .هميشه در کنار طبال ،يک نفر ديگر راه ميرود که

عالقهمندند تا بهصورت داوطلبانه ،در مراسم آن شرکت

سيني مخصوصي به دست دارد و چوبهاي دهل را

کرده و به رقص و بازي بپردازند« .ليوا» در بلوچستان

هميشه توي اين سيني ميگذارد ولي بهطور معمول،

بر دو قسم ميباشد:

هميشه سه «پي په» و يک «وقوف» به سر بازي ميبرند.

«مراسم ليوا» برگرفته از مراسم اجرا شده در حوزهي هنري استان هرمزگان7192 ،
منبع)www.arthormozgan.ir( :
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دهلزن ،در حال زدن ،بازي ميکند .وقتي بازي
اوج ميگيرد ،هرکس ،هر بادي داشته باشد ،بادش پايين

تالش ،جنگ و ستيز و ...است ،به وجود آوردهاند که
«هه لپه رکي» ناميده ميشود( .ورمزاني)732:7111 ،

ميآيد .ولي روي هم رفته ،آهنگهاي ضربي «ليوا»

چوپي نيز نوعي رقص کردي است که «سرچوبي

چنان است که حتي ديگران را هم که اهل هوا نيستند،

کش» يک دست به دستمال و دست ديگر به دست

به رقص ميآورد .بازي «ليوا» ساعتها و روزها طول

رقصندهاي ديگر دارد و باحالتي دوراني ميچرخند.

ميکشد و هميشه خاطرهي مطبوعي بهجا ميگذارد.

(ورمزاني)779:7111 ،

(نصري اشرفي)11:7119 ،

چوبي گردان و آوازخوانان ،ترانههاي کردي را در
رقص گروهي که مرد و زن و دختر و پسر جوان دست
در دست هم گرفته و بانظم و ترتيب خاصي به حرکت

 1-4-1مشايخ
بادهاي مشايخ جزو بزرگان ديني محسوب

درميآيند ،سر ميدهند( .محمودي 721:7113 ،و )727

ميشوند .به همين خاطر ،اين گروه از بادها که شيخ

حرکات به اندازهاي حساب شده و قوام گرفته

فرج ،شيخ جنو ،شيخ شريف ،شيخ شائب ،شيخ

است که هرگز مجالي براي بروز خواهشهاي حيواني

سيداحمد ،شيخ جوهر ،شيخ عثمان و ...نام دارند،

نميگذارند و از اين رواست که مرد کرد با همهي

بادهاي کمخطرتري هستند و نذر و نياز نيز ميپذيرند.

تندي و ناموس دوستياش ،زن خود را آزاد ميگذارد

ظاهراً علت ابتالي بيماران به اينگونه بادها ،بيحرمتي

تا دست در دست مرد ديگري نهد و ساعتها پايکوبي

به اولياء و مشايخ مسلمان است( .نصري اشرفي،

کند( .ميرنيا )723:7111 ،البته در قسمت عمدهاي از

)11:7119

مناطق کردنشين (ريجاب) زنان و مردان جدا از هم به
رقص و پايکوبي ميپردازند( .محمودي)727:7113 ،

 1-5رقص در لرستان

رقص کردي که از ابتدا بهصورت دستهجمعي و با

در «لرستان» نيز تنوع رقص قابل توجه است؛ عالوه

تشکيل دايرهاي شروع ميشود ،نشانهي همبستگي

بر «شمشيربازي» و «ترکه بازي» ،نوعي «چپي» ،همانند

شديد اجتماع افراد است و با وجود اين که رقص

«چپي کرمانشاهي» نيز متداول است( .نصر اشرفي،

کردي از جنبوجوش و تحرک زيادي برخوردار

)19:7119

نيست ولي رقص آنچنان هماهنگ اجرا ميشود که در

 1-6رقص در کردستان
رقص کردي قبل از اسالم ذکري بود براي خداوند
و همچنين در اکثر مواقع آن را در مقابل معبد آناهيتا و
براي بازگو کردن وقايع جنگهايشان به نمايش
ميگذاشتند.
کردها هم مانند ساير ملل ،در طي هزاران سال،
نمودهايي از زندگي خود را در قالب حرکاتي ريتميک
و موزون که اساساً برگرفته از پيشينهي تاريخي،
موقعيت جغرافيايي ،شيوهي زندگي ،اعتقادات ،کار و

نوع خود بينظير است( .محمودي)721:7113 ،
«هل په رکه» در کردي به معناي حمله کردن و
هجوم بردن است و هيجانانگيزترين و ديدنيترين
قسمت رقص و موسيقي کردي به شمار ميرود.
(محمودي)727:7113 ،
در موسيقي حماسي کردي همراه گروه نوازندگان،
جمعي از مردان با تشکيل دايره به رقص و پايکوبي
ميپردازند( .محمودي)723:7113 ،
رقص کردي هه لپه رگي ،چند نوع دارد اما در
تمامي آنها گروه بهصورت حلقههايي دورهم گردآمده
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و از چپ به راست حول نقطهاي ميگردند .در اين

«ميترائيسم و مهر پرستي» باشد .روزگاري که اقوام

رقصها يک نفر راهنماي صف رقصندگان ميشود و با

آريايي ساکن منطقهي کردنشين دائماً در جنگ و پيکار

چرخاندن دستمال و آغاز حرکات ،رقص را به بقيه

با اقوام سامي (آشوريان) بودهاند و در هنگام بازگشت

منتقل ميکند .به اين فرد راهنما «سرچوپي کش» گفته

از نبرد و پيکار با دشمن ،مراسم هل په ر که در معابد

ميشود .در صف رقص هر کس با دست چپ ،دست

(مهرابه ها) انجام ميدادهاند و مضمون آن تشريح جنگ

راست نفر بعد را ميگيرد که اصطالحاً اين حالت را

و نبرد و حوادثي بود که در جنگ اتفاق افتاد و

«گاواني» مينامند .گاهي گاواني به معناي انتهاي صف

بهصورت نمايش و نمادين اجرا ميشده است که

نيز ميآيد .شيوهي گرفتن دست افراد گروه بستگي به

عالوه بر جنبههاي حماسي آن ،نوعي عبادت به شمار

نوع رقص دارد( .ورمزاني)732:7111 ،

رفته و کم کم بر اثر تحوالت تاريخي و اجتماعي به

نمايش از حرکت شمشير در ميدان نبرد آغاز
ميشود که در دايرهي رقصندگان يک نفر به نام

خارج از مهرابهها راه پيدا کرده است( .محمودي،
)723:7113

«سرچوبي» با دستمالي که به دست دارد ميايستد و

«جهانگيرنصر اشرفي» در مقالهاي تحت عنوان

رقص را شروع ميکند و در هر حرکت دستمال را به

«تاريخچهي رقص در ايران» ،به گونههاي رقص در

دور سر ميچرخاند .فرد ديگري در حلقهي رقصندگان

«کردستان» بدين گونه پرداخته است:

دستمالي را بهطور افقي جلوي صورت ميگيرد و به

رقص در «کردستان»« ،هريره» ناميده ميشود ،نامي

دست راست و چپ ميبرد و نمايشي از حرکت سپر

که در شمال «خراسان» با تحريف به نوع خاصي از

در ميدان نبرد را اجرا ميکند .در موسيقي و رقص هه

رقص گفته ميشود .رقصهاي گروهي مردانه ،زنانه و

په رکه ريتمها از ريتم آرام و کند «گريان» شروع و

انفرادي از گونههاي مختلف رقص در اين منطقه

نشانهي اين است که براي شروع جنگ و نبرد آمادهايم

هستند .رقصهايي با نام «سه پي»« ،چپي راستي»« ،سه

و بهسوي دشمن رهسپاريم و به ريتم هيجاني در

چار»« ،داغه» و «گرويان»« ،شالن» ،تنها نمونههاي

«سجار» که ريتمي بسيار تند و نشانهي اين است که

اندکي از اقسام رقص در کردستان هستند( .نصر

راهي بس طوالني طي کرديم و جنگ و پيکار با دشمن

اشرفي)19:7119 ،

آغاز شد و زدند و پايمان زحمي شد ،در حالي که
ديگر رقصندگان دور او حلقه زده و هم چنان که

 1-7رقص در کرمانشاه

موسيقي و مراسم رقص ادامه دارد ،وانمود ميکنند که

در «کرمانشاه» نيز رقصهاي «سه چار»،

زخم را پاک کرده و مرحم مينهند و سپسي هر چوپي

«گرديان»(گريان)« ،چپي»« ،فتا پاشايي» و «خان اميري»،

برخاسته همراه با آن ريتم سازها بسيار تند ميشود که

تنها چند نمونه از مجموعهي رقص اين منطقه به شمار

نشانهي آمادگي دوبارهي نبرد با دشمن است ،اجراي

ميآيد( .نصر اشرفي(19:7119 ،

مراسم به اوج خود ميرسد و پايان مييابد .در ميان

«ميرنيا» در کتاب «فرهنگ مردم» ،در کل ،در همهي

اين دو ريتم ،ريتمهاي ديگري مانند «سرپا»« ،پشت پا»،

سرزمينهاي کردنشين غرب ايران ،از پنج جور رقص

«رنگي»« ،خانوميري» و «لبدان» نواخته و اجرا ميشود.

نام ميبرد اين رقصها که گاه با اختالفهاي ناچيز

به نظر ميرسد که موسيقي «هل په رکه» قدمتي

مثل تغيير اشعار و ريتم ،توسط مردان و زنان يا مردان

بسيار کهن داشته و ماندگاري از آيينها و عقايد قديم
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رقصهای محلی ایران ،جاذبهای فرهنگی برای گردشگران

بهتنهايي که هنگام رقصيدن به شکل دايرهاي بريده شده

دست من روي قلب تو باشد)( .ميرنيا 723:7111 ،و

ميايستند ،اجرا ميگردد ،به شرح ذيل ميباشند.

)728

رقص «شيخاني»شيخاني ،آهنگي تند و رزمي دارد و با آن تنها
مردان ميرقصند.

 1-7رقص در خراسان
رقصهاي رايج ،در ميان مردم «خراسان» با مختصر

-رقص «سه پايي»

تفاوتي ،يکسان است .همچنان که انواع رقص ،در

رقصندگان زن و مرد سه پا به پيش ميآيند و سه

شهرستانهاي شمالي «خراسان»« ،قوچان»« ،درگز»،

پا به پس برميدارند.

«شيروان»« ،بجنورد»« ،اسفراين»« ،سبزوار» همانند است،

-رقص «چراورو»

رقص رايج در شهرستانهاي «تربتحيدريه»« ،کاشمر»،

زن و مرد ،به فرمان ضرب ،يک پا را محکم و با

«گناباد»« ،قاين»« ،فردوس» و «بيرجند» هم شبيه هماند.

صدا به زمين ميکوبند و سپس زانوي خود را کمي خم

(ميرنيا)777:7111 ،

ميکنند و با يک صدا و يک آهنگ ميخوانند:
 1-7-3رقص زنان

«چراورو ،چراورو»

در شهرستانهاي شمالي «خراسان» ،دختران و زنان،

رقص «مميان»زن و مرد انگشتان کوچک دستهايشان را به هم

در جشنهاي عروسي و عيد نوروز ،درحاليکه لباس

مياندازند و دو بار دستها را تا نزديک سينه باال

رنگارنگ و زيباي سنتي را در بردارند ،در يک

ميآورند و بعد پنجهي دست راست را به شانهي چپ

محوطهي وسيع ،در يک دايرهي بزرگ قرار ميگيرند و

و پنجهي دست چپ را به شانهي راست ميزنند و با

به رقص ميپردازند.

هر حرکتي يکصدا ميخوانند« :ميان گرگر مميان» .بعد

زنان دو به دو و روبرو و پشت به پشت هم رقص

از اينکه چند بار دستها را به سينه آوردند و به پايين

جالب (دو قرصه) را با حرکات ظريف دستها ،اجرا

بردند ،يکباره همگي پاي راست را به زمين ميکوبند

مينمايند .آنان به آهنگ رقص به آهستگي ميچرخند

و ميخوانند« :گرگر ميان هرميان».

و دستهاي خود را دو بار به هم ميزنند و روبروي

 -رقص «زراويگ»

نفر پشتسري قرار ميگيرند .اين رقص از آن جهت

زراويگ ،رقصي است شورانگيز و تغزلي ،زن و

بسيار جالب توجه است که رقصندگان ضمن چرخش

مرد «اونديها» را از مچ ميگشايند و همراه با آهنگ

به دور خود بهتدريج دو دايرهي هم ميگردند (مانند

سرنا و دهل پاها و دستها را باال ميبرند و پايين

فرفره در دور سيني) آهنگ و ضرب اين رقص چنين

ميآورند ،لونديهاي سفيد در فضا نقشهايي درهم و

است «اگر من برم برگردم»( .ميرنيا)773:7111 ،

شوقانگيز ترسيم ميکنند و هنگامي که پايکوبي و
دستافشاني به اوج خود ميرسد و آهنگ ،هنگامهاي
برپا ميسازد ،رقصندگان يکصدا ميخوانند:هازراويک،
واي واي ،جمال جمال ،دبالوييد ،واي واي ،دست مژِ،
پاخال تويد ،واي واي»( .تو چه نازک و ظزيفي واي
واي ،چرا چرا اينطوري شد ،بگذار جوري بشود که

 1-7-2رقص مردان
اين رقص بهصورت دو نفري يا گروهي با دو بار
پيش گذاشتن پا و يک بار پس گذاردن پا به ضرب
«قوچان خرابست ،لي لو ،خانجان به خوابست ،جان»
اجرا ميشود .مردان در اجراي اين رقص ،دستها را
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دو بار به هم ميزنند و دور هم ميگردند .گاهي هم
مرد و زن با هم زن ميرقصند.

اين رقص از سختترين و جالبترين رقصهاي
«خراسان» ميباشد که به آهنگ و ضرب «من کجا برم،

اين رقص ،از لحاظ نرمش حرکات پا و دست

آنجا برم» در شهرستانهاي «درگز»« ،قوچان»« ،شيروان»،

سپس جست و خيز و در آخر بشکن زدن ،بسيار

«بجنورد»« ،اسفراين» و «سبزوار» اجرا ميشود( .ميرنيا،

ديدني و دلپذير و مشهور است( .ميرنيا)773:7111 ،

)771:7111

 1-7-1رقص چوبي رزمي
«چوب بازي» ،رايجترين نوع رقص در گسترهي
اين استان پهناور محسوب ميشود و اگرچه ريتم
آغازين آن آرام است ،از رقصهاي جمعي و پر تحرک
است که حاالت و پزهاي آن ،بر جنبههاي رزمي و
حماسي آن حکايت دارد .در اين رقص دو نفر يا چهار
نفر يا بيشتر (زوج) که گاه تعداد آنان ،چهل تا پنجاه
نفر نيز ميشود و به ترتيب اين رقص آشنا هستند،
هريک چوبي کوتاه خوش تراش (يک متري) در هر
دست خود دارند .ضمن پيش و پس گذاشتن پاها و
دور زدن در يک دايره و با چرخيدن دور هم
ميرقصند .در هر ضرب ،دو قدم به جلو و يک قدم به
عقب برميدارد( .نصر اشرفي )72:7119 ،چوب
دستهايش را بهصورت ضربدر به هم کوبيده و در
مقابل سرش قرار ميدهد .هنگامي که به عقب بر
ميگردد ،ميبايد با جهشي ناگهاني و سريع ،چرخي
کامل بزند؛ فرد مقابل نيز همين عمل را تکرار ميکند و
چوب را بهصورت متقاطع به چوب رقصندهي مقابل
خود ميکوبد .موقعي که رقصنده در چرخ بعدي بر
ميگردد ،حالتي خشن به خود گرفته و با شدت
چوبهايش را به چوب نفر پشت سرش ميکوبد.

 1-7-4رقص اسفرايني
دختران و زنان «اسفراين» در جشنهاي عروسي و
عيد نوروز با لباس رنگارنگ و زيباي محلي دو به دو
يا دستهجمعي به رقص ميپردازند .در اين رقص که در
«بجنورد» و «شيروان» نيز رايج است ،دختران و زنان دو
به دو روبروي هم قرار ميگيرند و با آهنگساز و دهل،
حرکات موزون را آغاز ميکنند و در اجراي رقص با
آهنگ و ضربي «احمد بيا ،زودتر بيا ،بيا ،بيا ،بس»
ضمن جست و خيز و پيش و پس رفتن ،دستها را به
هم چسبانده و با دو انگشت دوم دستها بشکن
ميزنند و رو به هم ميدوند و در آخر آهنگ ،دستها
را به هم ميزنند و سريعاً از هم جدا شده و فاصله
ميگيرند و دايرهي وسيع تشکيل ميدهند و در
يکچشم به هم زدن به وسط دايره هجوم ميآورند و
روبروي هم قرار ميگيرند و ميرقصند.
اين رقص ،از لحاظ آهنگ و سرعت چرخش و
جست و خيز و هماهنگي حرکات دستها و پاها و
صداي بشکن انگشتان بسيار جالب توجه و گيرا و
دلپذير است( .ميرنيا)771:7111 ،
 1-7-5رقص تربتجام

رفته رفته حرکات سرعت مييابد و البته هر

مردان و جوانان «تربتجام» که در فن اين رقص

رقصنده ،پيوسته ريتم و هماهنگي خود را با ديگر

ظريف ،سابقه و تجربه دارند ،در يک دايره قرار

رقصندگان حفظ ميکند .چاالکي ،قدرت بدني و

ميگيرند و رقص را با آهنگ و ضرب «برم از کجا

مهارت رقصندگان ،در زيبايي رقص تأثير قابل

بيارم» آغاز مينمايند و در هر مرحله از حرکات

مالحظهاي دارد.

گروهي ،يکي از عمليات فرآيند «کشت و برداشت»،
«بذر پاشي»« ،درو»« ،خرمن کوبي»« ،آماده کردن خرمن
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گندم يا جو»« ،جدا کردن گندم از کاه»« ،الک کردن»

متداول است که بيشباهت به رقصهاي رايج در

و ...را تحت عنوان «آفر کشاورزي» اجرا مينمايند.

«بجنورد» نيست( .ميرنيا)779:7111 ،

حرکات دستهجمعي و برقراري هماهنگي در تمام
حرکات رقص کنندگان بسيار جالب است و به همين
سبب ،رقص تربتجامي در ايران يکي از رقصهاي
محبوب و تقريباً شناخته شده به شمار ميرود.

 1-8رقص در آذربايجان
در آذربايجان ،تنوع رقصها بينظير است.
رقصندگان ،در رقص آذربايجاني ،به گروههاي متعدد و

«تربتجام» را بايد بااهميتترين منطقه در ارتباط با

چند نفره تقسيم شده و سپس هريک به نوبت ،گوشه يا

رقصهاي خراساني دانست .به غير از «چوب بازي

بخش خاصي از رقص خود را به اجرا درميآورند

تربتجام» که کاملترين نمونهي رقص در همهي

ورزيدگي ،چستي و چابکي ،از ملزومات کار

خراسان محسوب ميشود ،رقصهايي چون «پلتان»،

رقصندگان است.

«آفرهزارگي»« ،حتن باخرزي»« ،حتن جامي» يا «سه

«ياللي» در دو بخش اجرا ميگردد که مرحلهي

چکه»« ،چهار چکه»« ،چاپي»« ،مشتق پلتان»« ،پرش

نخست آن بازگو کنندهي موضوعات تاريخي ،مورد

جل»« ،شلنگي» و را نيز ميتوان نام برد که بسياري از

تجاوز قرار گرفتن ،احساس خطر ،بازگشت به خود و

آنها در منطقهي بيرجند نيز رواج دارد؛ که البته «چوب

ايجاد وحدت براي دفاع است و مرحلهي ديگري آن،

بازي» دو نفره در «بيرجند»« ،خروس جنگي» ناميده

بهمنظور رفع تنشهاي دروني ،حضور در صحنه،

ميشود و در اجراي رقص «پلتان»« ،سورنا نوازان» و

انتخاب سردسته ،تشکيل مجمع تصميمگيري و ايجاد

«دهلزنان» ،کار خود را با انواع حرکات سمبوليک

وحدت اجرا ميگردد.

همراه ميسازند .اين گروه از رقصها ،سر در آيينهاي

«قايتاغي» دربردارندهي مفاهيمي چون رفع

کهن دارند و هريک تمثيلهاي خاصي از زندگي،

اختالفات دروني ،گرفتن دستور مقاومت و بيعت از

حماسه ،کار و عشق در دل خود جاي دادهاند.

سردستهي بسيج عمومي براي راندن دشمن ،سوار بر

رقص ديگر اين استان ،رقص «هيله شربانه» است
که نام آن آشکارا از «کردان» منطقه وام گرفته شده و از
زيباترين رقصهاي اين خطّه است.
همچنين رقصهاي «يک قرصه»« ،چپه راسته»،
«شلنگي»« ،لته» و «قولنکه» که رقصهايي مختلط

اسب شدن و شتافتن بهسوي ميدان جنگ است.
«لزگي» با مضاميني چون جنگ ،مبارزه با دشمنان
در دو جبهه ،رشادت و از جان گذشتگي ،کسب
پيروزي ،شور و شوق پيروزي ،وحدت و همبستگي
ابدي همراه است( .نصر اشرفي)72:7119 ،

هستند ،بخشي از گروه پرشمار رقصهاي منطقه

«ميرنيا» در کتاب «فرهنگ مردم» تحت عنوان رقص

محسوب ميشوند« .بجنورد» و آباديهاي اطراف آن ،از

ترکها ،اين هنر را در ميان قوم مذکور ،همانند

مراکز مهم اجراي اين گروه از رقصها است.

موسيقيشان نشاط برانگيز شمرده و ضمن اشاره به

در «سبزه وار» به جز «چوب بازي» ،رقصي به نام

وجود ظرافت در حرکات موزون دستها و پاهاي اين

«دست بازي» نيز رايج است و در «شيروان» رقصهاي

قوم که زن و مرد ،گاه بهتنهايي و گاهي هم

«يک قرصه»« ،دو قرصه»« ،سه قرصه» و «شش قرصه»

دستهجمعي ،در اعياد و جشنهاي عروسي ميرقصند،
معروفترين رقصهاي ترکها را بدين شرح بر
ميشمرد:
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«رقص آذربايجاني»
منبع)www.azeridance.com( :
–«بش آچيالن» به آهنگ و ضرب = «رفته رفته،
برف مياد ،برف مياد ،برف مياد»

ضمن رقص ،دستمالها را تکان ميدهند و با حرکات
موزون و جالب پيش ميروند و دور ميزنند.

–«اوزون دره» به آهنگ و ضرب = «کجا روم ،من
ترا بينم ،دمي بنشينم ،دربرت صنم»
_«شاالخن» به آهنگ و ضرب =«بيا بيا ،من برم،
زود برم ،در برم»(ميرنيا)729:7111 ،

مردان ايل (قشقايي) در مواقع جشنهاي عروسي و
اعياد رقصي که به «در مرو» يا چوب بازي معروف
است انجام ميدادند که جهت اجراي آن ،مردان ،دوتا و
به نوبت ،همراه با آهنگ رقص و درحاليکه پاها گرم

 1-9رقص عشاير

ميشود با چوبهاي کوتاه و بلندي که در دست دارند

 1-9-3رقص در ميان ايل قشقايي

به آهنگساز و دهل با هم ميرقصند و مبارزه ميکنند

در ميان ايل «قشقايي» ،مشهورترين رقص «هلي»

و هر کس که با چوب با پاي حريف فرود آورد (پيش

نام دارد که در سه قسمت و با سه ريتم متفاوت به اجرا

از اين که حريف جا خالي کنند) چوب بلند را

در ميآيد .آخرين قسمت اين رقص که داراي شتاب و

تصاحب ميشود و بازي همچنان ادامه مييابد تا فرد

سرعتي فوقالعاده است ،به «لکي» و «کلواري» مشهور

برنده مشخص شود( .ميرنيا 722:7111 ،و )721

است.
رقص ،در ايل قشقايي ،همانند ديگر ايلهاي ايران،

 1-9-2رقص ايل بختياري

نشاني از همبستگي ،اتحاد و دوستي است ،هنگام

بختياريها عالوه بر رقص چپي ،از دو نوع رقص

اجراي رقص همه دست در دست هم و دوشادوش

حماسي سود ميبرند که يکي از آنها با شمشير انجام

يکديگرند و بعضي از آنها اختالطي است از

ميگردد و به همين خاطر «شمشيربازي» خوانده

رقصهاي مرد و زن .در جشنها ،مردان و زنان در

ميشود و ديگري با ترکه است و لذا «تَرکه بازي» نام

دست يک دستمال ميگيرند و پيرامون يک دايره بزرگ

گرفته است( .نصر اشرفي)72:7119 ،

ميايستند و با آهنگ کرنا و دهل به رقص درميآيند و
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«رقص زنان قشقايي»
منبع ،www.jamejamonline.ir( :عکاس :مهدي دهقان)
مفاهيم اساسي زندگي بوده و در نتيجه سازگار و

 4نتيجهگيري
آداب و رسوم سنتي ايرانيان که از هزارههاي دور و

همگام با ساختار معيشتي ،فکري و اخالقي قومي قرار

باگذشت زمان از سوي اقوام گوناگون در اين سرزمين

داشته و با مضامين متنوعي همچون ،شادي و تغزل،

بهتدريج شکل گرفته و بخشي از فرهنگ کنوني ملت

حماسه و رزم ،کار ،بخشي از هويت فرهنگي ايرانيان

ايران را به وجود آورده است ،از شمار زيباترين

ميباشند که ميتوان آنها را به اين صورت دستهبندي

رفتارهاي گروهي انسانها در جهان است( .نيکنام،

نمود:
الف) رقص با مضمون شادي و تغزل

)72:7112
در اين ميان ،رقصها بهطور کلي بازتاب شرايط

رقصهايي را شامل ميگردد که در راستاي

اقليمي ،تاريخ ،فرهنگ ،باورها و موسيقي است.

رخدادي خوشايند در زندگي بشر اجرا ميشوند و

رقصهاي هر قوم و ملتي ،شيوهها و گونههاي خاصي

همراه با موسيقي شاد و ريتميک نماد شعف و

براي بيان عاطفي و ارتباط با ديگران را دارد .بنابراين

سرخوشي آنان بهحساب ميآيد که تولد يک نوزاد،

تنوع شکل و هدف رقصها بهاندازهي تنوع فرهنگها

مناسبتهاي مربوط به دوران کودکي مثل نامگذاري

متفاوت است.

نوزاد و ختنه سوران از آن جملهاند .مناسبت ديگري که

از آنجا که عناصر فرهنگ عمدتاً شامل باورها،

اين نوع رقص را طلب ميکند ميتواند به دوران

ارزشها ،رفتارها ،رويهها ،انديشهها ،نگرشها،

ميانسالي افراد مرتبط باشد مثل مراسم عروسي که

ايدئولوژيها ،عادتها ،سنتها ،ادبيات ،هنر ،عقايد،

اجراي رقص با مجمه و کترا رقص در اين دسته جاي

زبان ،احساسات ملي ،ايدهها ،آرمانها ،افکار ،آداب و

ميگيرند.

قوانين ميباشد ،رقصهاي محلي ايران ،نيز همانند
همهي پديدههاي فرهنگ مردم (فولکلور) برآمده از
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ب) رقص با مضمون حماسه و رزم
سرزمين ايران در طول تاريخ ،همواره در معرض

بهنوعي اين هنر را در مسير آئينها و اسطورههاي خود
گنجاندهاند.

حملهي مهاجمين قرار داشته است ،به همين جهت در

رقص در ايران از نظر تاريخي و تمدن ،بازتابي از

برخي از رقصهاي ايراني نشانه و نمادهايي از مبارزه،

ويژگيها و روحيهي اقوام ايراني در رويارويي با جهان

دالوري ،مقاومت و همبستگي ملّي مشاهده ميشود.

هستي است .قومها و طايفههاي مختلف ايران،

موسيقي اين نوع رقصها ريتمي حماسي داشته و

رقصهايي دارند که ريشه در تاريخ زندگي طبيعي و

همگام با حرکات رقصندگان تغيير ميکند .ويژگي

اجتماعي آنان دارد و بهعنوان جاذبههاي گردشگري،

عمدهي اين رقصها ،چاالکي رقصندگان آن است که

نيازمند باز آفريني ميباشد.

رقص چوب اقوام ساکن در خراسان و رقص خنجر
 4-3پيشنهادات

اقوام ترکمن از اين دستهاند.

بدين ترتيب ،با توجه به اين که رقص بهعنوان يک

ج) رقص با مضمون کار

شاخصهي فرهنگي جايگاه تعريف شدهاي در ايران

بعضي از رقصها در ميان ايرانيان ،نشان دهندهي

نيافته است و نظر به وجود باورهاي غلط و ناروا

کار و پيشهي اقوام اجرا کنندهي آن رقص ميباشد و

پيرامون رقص در ايران و عدم توجه به مضامين مربوط

رابطهي انسان را با طبيعت نشان ميدهد .در ميان اقوام

به آن و کاربرد اين هنر در جامعه ،اين هنر اگرچه

خراسان ،رقص آفر کشاورزي که نشان دهندهي کشت

تاکنون مورد بيتوجهي واقع گرديده و نيمهجان و

و برداشت گندم ،آرد کردن آن و پختن نان ميباشد و

منفور باقي مانده است اما داراي اين قابليت ميباشد که

يا رقص آفر قاليبافي که نمايش دهندهي بريدن پشم

همچون بسياري ديگر از پديدهها و خالقيتهاي هنر

گوسفند ،ريسيسدن ،بافتن نخ و سپس بافتن قالي است

قومي ،جداي از ماهيتي سرگرم کننده ،بهعنوان جاذبهي

و در ميان اقوام گيالن ،رقص قاسمآبادي که نشاء،

گردشگري در ابعاد فرهنگي که نمايانگر تاريخ و نحوه

وجين ،درو و سپس بوجاري برنج را نمايش ميدهد،

زندگي مردمان يک سرزمين است مورد استقبال

در اين گروه جاي ميگيرند.

انديشمندانهتر ،قرار گرفته و نمودي فرهنگي پيدا نمايد.

د) رقص با مضمون درمان

رقصهاي محلي ايران نياز به بازبيني و باز آزمايي

در ميان ساحل نشينان جنوب ايران نظير ،بوشهر و

صحيح و فارغ از تفکرات متعصبانه را دارند و اين امر

بندرلنگه ،منظور پايين آوردن بادهايي که با قوايي

ميسر نخواهد شد مگر ضمن بررسيهاي مفصلتر

مرموز ،اثيري و جادويي افراد را دچار افسردگي و

پيرامون ساز و کارهاي اين عنصر فرهنگي و فلسفههاي

هراس دائمي و ...مينمايند نوعي رقص صورت

وجودي هريک از انواع رقصهاي محلي رايج در ميان

ميپذيرد که مراسم زار ،نوبان ،مشايخ و ليوا از آن

اقوام ايراني .به قول سهراب سپهري بايد چشمها را

جمله ميباشند.

شسته و از بعد فرهنگي به اين پديده که به سبب

هنر رقص در ايران ،آنچنان در ذهن و زندگي

خاموشي رو به فراموشي گذارده است ،نگاه نمود.

ساکنان اين سرزمين ريشه دارد که در بسياري از

در ضمن از رسانههاي جمعي نيز بهعنوان متجلي

افسانهها و قصههاي رايج در ميان اقوام و طوايف،

کنندگان فرهنگ توقع ميرود ،با يادآور شدن
دستاوردها و ارزشهاي گذشته ،به ابقاي سنن و
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فرهنگ ايران ياري رسانده و از آنجا که تنها وسيلهي

)11صور اشرفي ،جهانگير .1118 .نگاهي به تاريخچهي

ارتباط فرهنگي به شمار ميروند که در دسترس تودهي

رقص در ايران .مجله مقام موسيقيايي .شماره 3

مردم قرار دارند ،ضمن اشاعهي صور فرهنگي ،در

)12طاهري ،محمود .)1131( .رسانهها و گفتگوي

تحکيم فرهنگهاي سنتي در راستاي پيوند دادن

فرهنگها .تهران :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي،

گذشتهي ملي به ابعاد جهاني کوشش نموده و با نمايش

واحد علوم و تحقيقات.

ويژگيهاي جذاب و پر معناي اين ميراث معنوي در

)11عامري ،آذر دخت .1132 .رقص عاميانهي شهري و

مناسبتهاي داخلي و شبکههاي درون مرزي و برون

رقص موسوم به كالسيك ايراني :بررسي تطبيقي در

مرزي ،عالقهمندان به جاذبههاي فرهنگي ملل را براي

حوزهي تهران فصلنامهي ماهور .شماره 25

لمس واقعي اين عنصر فرهنگي خاک گرفته ،فراخوانند.

)14عميد ،حسن .)1132( .فرهنگ عميد .تهران:
اميرکبير.
)11قبادي،

منابع و مأخذ
 )1اردکانيان ،عباس .)1131( .راهنماي گردشگري در
استان بوشهر .تهران :براي فردا.
 )2انصاري ،جمال .)1131( .تاريخ فرهنگ ايران از
آغاز تا پايان عصر پهلوي .تهران :سبحان نور.
 )1بشرا ،محمد و طاهري ،طاهر .)1138( .آيينهاي
گذر در گيالن .رشت :فرهنگ ايليا.
 )4جنيدي ،فريدون .1111 .رقص در ايران ،ريشه و
شکل .ماهنامه فرهنگي – هنري رودکي .شماره 11

فولکلوريک .ماه هنر .شماره  18و 45
)11کرمي ورمزاني ،ليال .1131 .هه لپه رکي (رقص
کردي) .مجله رودکي .سال سوم .شماره 24
)11محفوظ ،فروزنده .1133 .پژوهشي در رقصهاي
ايراني از روزگار باستان تا امروز .فصلنامه فرهنگ
مردم .شماره  28و 15
)13محمودي ،عليرضا .)1131( .چشمانداز گردشگري
منطقهي ريجاب .کرمانشاه :طاقبستان.
)18معين ،محمد .)1131( .فرهنگ فارسي معين .تهران:

و .12
 )1داور پناه ،افشين .1132 .رقص و موسيقي در
فرهنگ بختياري .ماهنامه هنر و موسيقي .شماره 15
 )1درويشي،

عليرضا.

.1135

رقص

کرشمهاي

محمدرضا .)1134( .دائرهالمعارف

سازهاي ايراني .تهران :ماهور.
 )1دهخدا ،علياکبر .)1141( .لغتنامه دهخدا .تهران:

سرايش.
)25ميرنيا ،علي .)1113( .فرهنگ مردم .تهران :پارسا.
)21نبوي ،سيد عباس .)1111( .چيستي هنر .تهران:
هرمس.
)22نيکنام ،کوروش .)1132( .از نوروز تا نوروز-
آيينها و مراسم سنتي زرتشتيان ايران .تهران:

دانشگاه تهران.
 )3زاويه ،سعيد؛ و اصل مرز ،مهدي .1138 .مطالعهي
تطبيقي آيين زار در ايران و سودان .نشريه هنرهاي
زيبا  -هنرهاي نمايشي و موسيقي .شماره 42
 )8ساعدي ،غالمحسين .)1111( .ا هل هوا .تهران:

فرَوَهَر.
)21هانيه النا ،جوديت .فرهنگ و دين ترجمهي
مهرانگيز اوحدي ،ماهنامه مقام موسيقيايي ،شماره 1
)24ياوري ،حسين؛ و مسيحا ،مريم .)1133( .فرهنگ
عامه .تهران :آذر.

اميرکبير.
)15شفيعي ،بيژن .)1133( .جامعهشناسي گردشگري.
رشت :وارسته.
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