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چكيده 
انسان ديدگاه رقصاز بررسي حاضر مقاله هدف با ميانشناختي ارتباط بر تاکيد

هایمعنايياست؛گرايشيکهسعيدربررسيرقصدرعناصرحرکتيرقصونظام

ترينرقصيالليازکهن زمينهفرهنگيآنوفهمرقصبنابرجامعهتوليدکنندهدارد.

رايج رقصو کترين است آذربايجان در قومي اجراهای متنوعي بسيار اشکال به ه

ایگرتريدکيوراثيمادربررسيرقصيالليالگویهفتمرحلهشناسشود.روشمي

مقوله ثبتگرافيکي، فنونپژوهششاملمشاهده، ايناساس، بر بندیشکلِاست؛

وحرکتدررقصياللياست. تحليلفرهنگيمعنایساختار ساختاریوحرکاتو

هامعناييآنهایحرکتيرقصيالليورمزگشاييهدفاصليمقاله،بررسيمشخصه
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نشان چرخش، اعمالآن، آن، اصلي حرکات و خورشيد مناسك از بخشي دهنده

بازنمايي بررسيانسانميمناسكشمنيرا فهمکند. به را ما شناختيرقصياللي،

کند.ابعادمناسکيفرهنگآذربايجانرهنمونمي
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 مقدمه

ابتداييچنينبهنظرمي بستاترينهنرهارسدکهرقص، . رقصرا و”رخيازمحققان، منشأ

دانسته“اساستمامهنرها 1938اند)ذکاء، داده66: اولرا بهآنعنوانهنر و علي( رغماند.

خود رسانه از است، شده فهميده کمتر هنرهایديگر با مقايسه در رقصعموماً شايد اينکه

تراست،يعنيحرکتبدندرديكکندکهبهتجربهزندگيازهنرهایديگرنزموادیرااتخاذمي

تصاويریرامبادلهورقص،شکليهنریاست(.1363:1هايشبهمحيطخود)مارتين،واکنش

رقص،دربرگيرندهفعاليتانگيزد.برميگرانراشناختيمشاهدههایزيباييکندکهحساسيتمي

نتصويریحرکتبدنانسانمبادلهمبتنيبرزباوهایذهنيوهيجانيبهتصاويرخالق،پاسخ

 .است

 از يکي بررسي به آذربايجانهایرقصپژوهشحاضر بمنطقه ه “ياللي”نام
ديدگاه1 از

انسان ميشناختي يالليپردازد. فولکرقص رقصي عنوان به مجموعه0ورل، از متشکل از، ای

نشانههایحرکت کل در و فيگورها ، اجراکنندگان از گروهي بدني رويکرد.استرقصهای

کشاند.مابافرهنگمي9شناختيمارابهمسألهنوعوکيفيتارتباطبيناينهنراجراييانسان

بررسيويژگي تشريحو پساز رقصيالليرا درخواهيمکوشيدتا هایحرکتيوشکليآن،

تاکنونپژوهشيجدیدرخصوصرقص6زمينهفرهنگي آنبفهميم. هایفولکلورتوليدکننده

هاینظریآننيزتوليدهنشدهاست.قواممختلفايرانصورتنگرفتهاستوچارچوبا



 چارچوب نظری و پيشينه موضوع
بهطورمجزاييازشناسيموسيقيوانسان،همچونانسان3شناسيرقصانسان شناسيادبيات،

هنرهایديداریشناسيهنرعمدتاًبهبررسيکند.انسانشناسيهنررشدميجرياناصليانسان

شدهمي تقسيم فوق رشته سه بين اجرايي هنرهای و انسانپردازد قرناند. اواخر از شناسان

 اند.پرداخته6هایقومينوزدهمبهبررسيرقص

                                                 
1 Yalli 
2folk dance 
3 performance art 
4 cultural context 
5 anthropology of dance 
6 ethic dances 
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شناختيازآنفرانتسترينمطالعاتدرخصوصرقصازديدگاهانساناولينويکيازمهم

کند.بوآسمعتقدتحليلمي“قصراهمچونفرهنگر”(است.رويکرداو1838-1360)1بوآس

 و نظم به اساسي نيازی انسان که انديشهآهنگضرببود نياز اساسهمين بوآسبر دارد؛

بوآس،جهان مطرحکرد. برثبتوبيشتربرمتنفرهنگيتاکيدميشمولبودنهنررا کردتا

رویرابريپژوهشوی.(0113:3ول،؛کالد1388:99)کيپلر،فيزيکيهایحرکتبندیمقوله

کواکيوتل موسيقي 0رقصو دهه در کانادا غربي ساحل 1881در دردادانجام پژوهشاو، .

بهامريکالکلورودرمجلهف(1888)هایکواکيوتلآوازهاورقصدربارهبرخيازایباعنوانمقاله

 سال سمينار از بخشي عنوان به مقاله اين يسکاسفرانوی،توسطدختر1360چاپرسيد؛

بارپرداز،نگار،نوازندهونظريهدهنده،رقصپژوهشگر،تعليم،(،ايفاگررقص1310-1388)9بوآس

شرحياستازرقصديگرمطرحشد. هایرقصکهدرطولهایخاصوروايتمقالهبوآس،

.اندآوریشدهتوسطخوداوجمع1886-8هایسال

بههمفولکلورهایشناختيوتفسيررادربررسيرقصانسانتحليل1360بوآسدرسال

کند.اوازجزئياترقص،متنوموسيقيقومکواکيوتلراوصفميویدرکارشزند.پيوندمي

توصيفواژه و تابها استفادهگرهاييچونچرخيدن، رقصيدن برداشتنو گام راندن، خوردن،

قيدهایکيفيمي همچونکند. آراموهایتحرک، کوتاه، فراسویآهنگينضربتند،  هستند.
بر.تفسيرهادهدشرحميخاصراهایتفيزيکيمحض،بوآستفسيرهایحرکهایاينتوصيف

همبستگيميانرقصوـ0،متناجتماعي،مناسکيوفيزيکيرقصـ1 دوحوزهمبتنيهستند:

اينکهمناسك،بههمين.)همان(دهدداستانيکهرقصشرحمي سببنظريهبوآسمبنيبر

“نمايشيشدناسطوره”
بهنقلاز601-1838:601بوآس،)هستند6 ، :1331روزمنورابل،

گردد.دهد،تکرارميهاييکهرقصشرحمي،درخصوصرقصنيز،باارجاعبهروايت(603

 اصليدربوآس خود مقاله موسيقترين و ساحلرقص بوميان زندگي در غربشمالي
1366)یشماليامريکا ) تشريح رقصجنگدر ، نمادشناسي به مستمری هایحرکتارجاع

ازرقصهایرايجبندیطبيعيرقصدارد.بوآسبافرارفتنازمقولهرقصباتوجهبهعناصرفرا

بهمجموعهرقص توجه با هاييو گيردنتيجهميچنينکهگردآوریکرده، رقص،”که و آواز

همراهيميت فرهنگاينمردمماميرخدادهایزندگيکواکيوتلرا کنندوجزئياساسيدر

.(1388،بهنقلازکيپلر،1366:11)بوآس،“هستند

                                                 
1 Franz Boas 
2 Kwakiutl 
3 Franziska Boas 
4 dramatization of myth 
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بهآنپاسخداد. برحسبفرهنگخالقآنبررسيکردو بايدرقصرا بوآسمعتقدبود

ايفاگررقص”(.99-96)همان:ایکهبخشيازآناستجایگيردرقصبايددرزمينۀجامعه

اند.لذاهدفهنرمندازاجرا،کندکهدرآوازبيانشدههاييرابازنماييميباحرکتخودانديشه

بيانياست1اغلببازنماييتقليدی رخداد “تجربهيا 1398)بوآس، حرکاتنمادينيا616: .)

هخاطرارزشهيجانيموسيقيوشوند.بگفتاریدررقصظاهرميهایحرکتتوصيفيشبيهبه

شوندکهدارایاثرگذاریعميقوچندجانبهميهایاجتماعيهاواردتماميموقعيترقص،آن

بههميندليلجنگودينموقعيت فراهمميهستند. موسيقيوهایمتعددیرا آورندکهبا

 رقصهمراههستند.
نانسان رويکيمشناسيرقصدر از قرنبيستم دوم نته نگاریبهرهردهایمحضشکلو

توانازشناسيرقصشدند،ميگرفت.ازافرادشاخصيکهباعثتوجهبهاينجنبهازانسانمي

کيوراث انسان0گرتريد مادر برد.کيوراث، رقصنام وی است. رقص 9نگاریشناسي علم”را

دربارهمطالعهکيوراث(.1388بهنقلازکيپلر،1336:188داند)کيوراث،مي“الگوهایحرکتي

شود.گذاریرقص،نوشتارهایموسيقايي،آدابورسوموتصاويرگوناگونميشاملنشانرقص،

 استکه بسندهکيوراثمعتقد طور حرکتبه شود،اگر بازنمود رویکاغذ بر يكنماد ایبا

مي اشتباه توسط است ممکن که جرياناتي و تغيير بدون آيد،انسانيحافظهتواند وجود به

 .(1386:61گردد)آبيه،بازتوليد
 است معتقد مشروعي”کيوراث هنر شکل که قومي خودرقص مثابه به بايستي است،

انسان بشر( نوع )مطالعه شودشناسي گرفته نظر ندر شاخهه؛ عنوان انسانبه از “شناسيای

 0110)آرنولد، :18) . اينهمه، کيوراثرويکردیرقبا رقص6شناختيصرويکرد او واست. ها

مناسك وسيلهآوازهای از استفاده با را رقصها های بازآفرينينگارانه موسيقايي نمادهای و

خاصمرتبهایحرکتهاييهمچوننمادهایشخصي،وضعيتانداموکند.نمادهادرمقولهمي

شده مردمماننداند. از رقصبسياری کيوراث رقص، طنگاران بر را ياها اجتماعي کاربرد بق

اشرابهپژوهشدربارهموسيقيکيوراثزمانزيادیاززندگيکند.بندیميمقولهشانمناسکي

گشتوبهطوردرميانقبايلمي1361و1391ومکزيكصرفکرد.دردههامريکاهایبومي

رقصآن ميشخصيموسيقيو ياد را ابزها از بسياری فرايند اين در تجهيزاتگرفت. و ارها

 .(1388:0مناسكراگردآوریکرد)وارنر،

                                                 
1 mimetic representation 
2 Gertrude Prokosch Kurath 
3 choreography 
4 choreology 
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برآن(1361:096کيوراث،)چشماندازمردمشناسيرقصخودمقالهترينمهمکيوراثدر

شوند.ازنظروی،موضوعموردمطالعهپذيریومناسكبوميدررقصبيانمياستکهفرهنگ

هایالگودار(است،زيراحرکاتروزمره،)پديده9وبياني0ای،حرکتمشخصه1شناسيرقصمردم

يافتهريشه تحليلهایرقصهستند. برایانجام گرایفرهنگيضروریهایکلهایاينعلم،

“ نگاریرقصقوم”است.کيوراث،
دهدوآنرااينگونهشناسيرقصقرارميرامترادفمردم6

معنایفرهنگي،کارکرددينييانمادگراييهایقوميدرکلمطالعهعلميرقص”کندتعريفمي

هایشناسيرقصرانهتنهابهرقص(.کيوراث،قلمرویانسان093)همان:“وجايگاهاجتماعي

هایيسکابوآس،بهرقصسقومي،مردميياسنتيبلکه،همراهبامحققينديگریهمچونفران

را(جديد)همهميازشيوهزيستهایجديدنيزوجودهد؛چراکهاينرقصمدرننيزبسطمي

گيرد)همان(.سي،تمامياشکالرقصرادربرميشناانسان،3کنند.لذا،بنابهنظرساشبيانمي

گرددکهکارکردرقصهاييمشخصميشناسيرقصازنظرکيوراثدرپژوهشانسانفايده

مي فرهنگنشان در را استکه آن ویبر نمايشرقصاغلبباورهایاسطوره”دهند. ایو

“انديکپارچه اهميترقص061)همان: حداقل، هستيم، فرهنگي تالشتوصيف در ما اگر .)

هایاختصاصيوحرکات،بايستبهاندازهموادديگرموردتوجهقرارگيرد.خطوطمسير،گاممي

وشاستنباطرقصرارويکردورشناسيانسان”هستند.درنهايتکيوراث،6هایفرهنگيويژگي

 (.031)همان:“داندجايگاهرقصدرزندگيانسانيمي

شناسانرقصبرابعادهایپايانيقرنبيستم،تأکيدهرچهبيشتریازسویانساندردهه

رقصمي فرهنگي و کيپلرمعنايي آدرين پيشمي8شود. آنجا هدفتا است معتقد که رود

انسان تنفرهنگينهفهمسادهرقصدرمشناسيرقص، فهمجامعهازطريقتحليلبلکهاش،

هایحرکتاستنظام وی، نظر از شکليفرهنگي”. فرايندهایخالقيبه8رقص، از استکه

درزمانومکاندستکاریميآيدکهبدنوجودمي “کندهایانسانيرا اينشکلفرهنگي،”.

“عياستداردوجلوهديداریروابطاجتما3ایمحتوایساختاريافته (.1388:90،63)کيپلر،

تواندبهفهمساختارعميقجامعهکمكداندکهميکيپلرمطالعهوفهمرقصراچنانمهممي

                                                 
1 dance ethnology 
2characteristic 
3 expressive 
4 ethnochoreography 
5 Sachs 
6 cultural traits 
7 Adrienne L. Kaeppler 
8 cultural form 
9 structured content 
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هایجديدیرادرفهماجزاءديگرفرهنگموجبشود.ازنظراو،رابطهبينرقصوکندوبينش

شناسانرقصاست.ليانسانمشغولياصنظاماجتماعيوفرهنگيکهدرآنبسترمنداست،دل

جدايي جزء رقصرا کيپلر، نهايت، عميقدر سطحيساختار تظاهر اجتماعيو ساختار ناپذير

(.63،68داند)همان:مي

درميانرويکردهایمختلفيکهذکرکرديم،رويکردیتلفيقيوجامعبهرقص1جوديتهانا

انسان ديدگاه بهنظروی،شناختيارائهمياز حرکتيو”دهد. حسي، رفتارشناختي، رقص...

شناختيمنسجميرابرایمطالعهانسانالگوی(.هانا1383:918)هانا،“ایاستعاطفيپيچيده

داندوازاينمي0دهدکهعمومياست.ویبهطورکليرقصرارفتاریارتباطيرقصارائهمي

بهارائه پردازارتباطيبرایبررسيآنميالگویرو بررسيرويکردهای913د)همان: با هانا .)

آن ارتباطي، و تطبيقي پديدارشناختي، ساختاری، گرفتنجنبهکارکردی، ناديده به را هایها

مي محکوم رقص کارکرد يا ساختار محصول، فرايند، مفهوم، ايناساسي وی، نظر از کند.

فرهنگيارتباطدهندياتوضيحدهند-هایاجتماعيتواننداينمسائلرابهپديدهرويکردهانمي

مي کار رقصچگونه ديگرکه عوامل به وابسته رقصرا حال به تا استکه آن بر هانا کند.

اند.هاوساختارهاراجداازاجراءرقصقلمدادکردهفرهنگيکردهوفرهنگ،موقعيت-اجتماعي

درنظرگيريم)همان:“جایخودرقصراهمچونرفتارمهميدر”اماهانامعتقداستکهبايد

918.)

از بخشاعظمي تا داد خواهد اجازه ما به ارتباطي يكنظريه است، معتقد جوديتهانا

ديدگاه و بياوريم دست به را رقص نظریپيچيدگي دادههای چونو رويکردهايي های

زيستزبان اجتماعي، نمايش و مناسك ساختارگرايي، اجتماعي، وشنروانشناسي اسي

هایکليدیمتنوزمينهرابهيکديگرپيوندارتباطي،جنبهالگوشناسيرايکپارچهکنيم.زيبايي

اينمي همپديدهتالشميالگوزند. هایسطحيوهمواقعيتزيرينيکهممکناستکندتا

نا،ابزارهایازنظرها(.913کنندهازآنناآگاهباشدرادربرگيرد)همان:گريامشارکتمشاهده

 :کنندميرقصدرداخليكيابيشازيكحوزهازهشتحوزهزيرعملشناختيمعنا

 دررويدادرقص؛کهمفهومونقشاجتماعيدارد.ـ1

0 کنشـ کلبدندر حوزه خود9در همچوندر مردانبرایتماشایينمايش-؛ زنانو

 .تماشاگر

 .ختار،سبك،احساسيانمايشتأکيدورزدکهممکناستبرسا؛اجراالگویکليدرـ9

                                                 
1 Judith Lynne Hanna 
2 communicative behavior 
3 body in action  



 

 

 

 

 
 

13ياللي:حرکتومعنادريكرقصآذربايجاني

 
دهدوچگونه؛شاملاينکهچهکسيچهچيزیرابرایکهانجامميهاحرکتياييدرپـ6

 .يابددراپيزودهاینمايشيصورتمي

 .هاويژهوچگونگيايفایآنهایتحرکـ3

 اس.هایارتباطيهمچونگفتاريالب؛باديگرشيوههاتبافتمتقابلحرکـ6

 .هایبيانيایبرایديگروسيلهدرحوزهرقصبهمثابهوسيلهـ8

درحضور،عاطفهبدني،حساسيتبرجسته،حيوانيتخام،کاريزمانهايتاًمعناممکناستـ8

 .(0111:163)هانا،تمرکزيابد1ياجادویرقص

بهعنوانهنریاجراييوکاربردیدرنظرمي ستهاستدرطولگيردکهتوانهانارقصرا

تاريخانسانيبهدليلجايگاهوااليشدرفرهنگخودراحفظوتثبيتنمايد.هانامعتقداستکه

مشابهت استکه حرکتسبکي از شکلي کلمهرقص، دو هر دارد؛ شفاهي زبان به را هايي

جود،رقصبا(ومعانيدارند.بااينوهات)حرکتواداهادررقص(،وگرامر)چگونگيپياييحرک

(.0118معانيچندگانه،نمادينوايهاميبيشتربهشعرشباهتداردتابهنثر)هانا،



روش تحقيق 

کندکهبهشرحگانهکيوراثپيرویميشناسيپژوهشحاضرتاحدودزيادیازمراحلهفتروش

زيراست:

 ـکارميداني:مشاهدهباتوصيفاتوثبت.1

 برایتشخيصساختاروسبك.ـمطالعهآزمايشگاهي:0

 هاوتغييراتباکمكبوميمطلع.ـتبيينسبك9

 ـنمايشگرافيکي.6

 هاومراحلاساسي.مايهـتحليلحرکات،نقش3

 ها،موسيقيوکلمات.ها،گامبندیـترکيبصورت6

 (.1388بهنقلازکيپلر،96-1380:98ها)کيوراث،هاومقايسهـنتايج،نظريه8

سپسجهتما کرديم. آغاز رقصياللي اجراهای از يکي دقيق مشاهده با را خود کار

هارابهنمايشگرافيکيدرآورديم.پستشخيصساختار،عناصرحرکتيوبهطورکليسبك،آن

ازاينمراحلتوصيفي،بهتحليلشکلساختاریوحرکاتخاصرقصپرداختيمودرنهايت،

فکریرادربسترفرهنگبهوجودآورندهرقصيعنيفرهنگآذربايجانارتباطبينشکلونظام

معنادارساختنرقص،نيازبهتفسيریداردکهازتوصيفدقيقحرکتموردبررسيقرارداديم.

                                                 
1 the magic of dance  
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آدشيد،)گيردوتوسطدانشازبافتيکهرقصدرآنوجوددارد،حمايتگرددسرچشمهمي

ميدانموردمطالعهما(1338:168 هایکلمنطقهفرهنگيآذربايجاناستکهشاملاستان.

 نقاطآذری تمامي در ياللي رقص است. آذربايجان جمهوری نيز و ايران غرب شمال زبان

مي آذربايجاناجرا نيزشهرهایسنتيمنطقه روستاييو عشايری، کارفنگردد. در اصليما

شناختي،هایزبانمشاهداتازمناسك،دادهميداني،مشاهدهبودهاست.امابرایتحليلوتفسير

داستان فولکلوريك، نقاشياشعار و اساطير، و شدههایصخرهها استفاده آذربايجان ایمنطقه

 است.

 كلياتی درباره رقص یاللی
عمومي آذربايجان(1ترينرقصبوميرقصياللي، جمهوری و ايران )در آذربايجان منطقه در

اکنونافرادمسنبيشازصدهمبسيارفراوانيازلحاظنوعاجرادارد؛است.رقصيالليتنوع

نآغری،قازقازی،خاغشدا،وردوجينگ،قوپو،ق-نه،جينگود:آورندبهيادمياينرقصرااسماز

اوک ايکوچری، قاالدانقالييآچآياخ، يياغ، تنزره، ليليعرا، قاليي، چوپفاني، خويناره، -خاني،

(،چوالغي،اوچآدديم،دونه1386اف،)حسنراني،شروریهدره،شجيران،اوزون-رانچوپو،جي

.(وغيره1989:110ياللي،ائليالليي)اصغرنيا،

آياخوآياخ،اؤچنگاریبراساسدو،سهوچهارقدمرقص،بهآناساميايکيازديدگاهرقص

ميدؤرت داده شودآياخ . مهارت صاحب ايفاگران نامبه همانند باشييالليهايي ،باشيجنگي،

کنندهاينايفاگران،هدايت.شوددادهميدورشوموباشيباشي،رقاصیوت،باشيائلباشي،هاالی

 رقصهستندرديف گاهي بخشو در )سولوها(نيز آن انفرادی اجراکنندگان رقص، از هايي

رقصعمدتاًدرفضاييبازاجراشود.جراميهستند.رقصيالليباآوازانفرادیوياگروهينيزا

(ضربي)قاوالوناقارا،)بادی(دهل،زورنا،باالبانشود.ابزارهایموسيقاييعمدهآنعبارتندازمي

 1988)ايمراني، :03-03) حرکاتموضوعيبهصورتنمايش)که. رقصياللي، همچنيندر

(.1989:119نواعآناست(نيزوجوددارد)اصغرنيا،رهوعرفانيازانزهدوزياللي،سيباقوتو،ته

هاييازرقصياللييافتشدهاست:نگارهکنوندردومنطقهمهمازآذربايجان،صخرهتا

تصويرهایمنقوش(؛باکو،درکناردريایخزرکيلومتریجنوب31درـمنطقهقوبوستان)1

هزارسال)مرادف،11(تا1988:00راني،هزارسال)ايم01ازقوبوستان،هایوصخرههاسنگ

جمعييالليمشاهدههارقصدستهامانقوشيازاينمجموعهکهدرآنقدمتدارند.(1981:88

1بنگريدبهتصوير()06و1988:06رسند)ايمراني،هزارسالپيشمي16شودبهمي در(.

                                                 
1indigenous dance 



 

 

 

 

 
 

18ياللي:حرکتومعنادريكرقصآذربايجاني

 
داش)دايرهسنگي(مياناهالينامقاوالشناختيقوبوستان،سنگيکهدرهایباستانميانيافته

بزرگيکهزمانيکهتکهنيزوجوددارد.گرفته، صداييسنگيبرآنزدهميسنگنسبتاً شود،

.نمونهشودشبيهبهصدایطبلازآنخارجشدهودرتماميمحوطههمانميدانشنيدهمي

مشکين در قبرستاني در سنگ اين از ارديگری استان )در استشهر شده يافت نيز دبيل(

بسياریازمحققين،اجرایاوليهرقصيالليراهمراه.(118-1988:118)اينگراهاموسامرز،

ابتدايي اين دانستهبا موسيقايي ابزار ترين )اند 1981مرادف، :31 ايمراني، 1988؛ زهتابي،؛

1981:136).

 
تان،باکوهایرقصياللي،منطقهقوبوسنگارهصخره:1تصوير


1988:91ايمراني،منبع:

0( سونگون منطقه آذربايجانـ در ورزقان اين.(يشرقشهرستان در ياللي رقص نقوش

مي ديده گروهي و جفت انفرادی، صورت به شودمجموعه، شکل عدم0)نك. دليل به .)

.1هنيستيمهاآگانگارهشناختي،هنوزازقدمتوفنونهنریاينصخرههایباستانپژوهش

                                                 
1986زاده،محققتاريخوفرهنگآذربايجان،درسالبسيارمهمتوسطمحمدحافظشناختياينکشفباستان1

تاکنونپژوهشباستان قوبوستان، برخالفمنطقه است. جدیصورتگرفته علميو خصوصاينشناختيو در

صخره از توسطنگارهمجموعه خصوصايننقوش، پژوهشدر تنها است. صورتنگرفته بارفيعالدينجاللها فر
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هایرقصياللي،منطقهسونگون،آذربايجانشرقينگاره:صخره0تصوير

 
0118:013فر،منبع:رفيع



یاللی: شكل ساختاری و حركات

انسان حرکات،تحليل يعني، رقص؛ اين در موجود شکلي نظام بر رقصياللي از ما شناختي

،اجراييازاينرقصرادرقالبپالنوفيگورهاوساختارکليرقصمبتنياست.بدينمنظور

آهنگضربنمايشگرافيکيايناجرارادرسه1جدول فيگورهایرقصبررسيخواهيمکرد.

دهد:ياللينشانمي

                                                                                                                     
قالببررسيديدگاهيانسان در تطبيقيهایسبكشناختيو 1981ای)منطقه-شناختيو مضامين1986؛ و )

. (انجامشدهاست0118مناسکي)
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:ساختاروعناصرحرکتيدررقصياللي1جدول  

 )فيگورها( ها حركت ها(ساختارها )پالن شماره

 اول آهنگ ضرب

1 







 

 




2 










 

3  
 
 , 
 
 
گروهسمتچپگروهسمتراست         

4 
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 دوم آهنگ ضرب

6 









 

 سوم آهنگ ضرب

7 









 

 

 

 

 

 
گروهدايرهبيرونيگروهدايرهدروني  

8  

9  



شناسان،هایمرسومرقصتوسطانساننگاریايننمايشگرافيکيسادههمچونتمامينت

 اينعلمرفعنشدهاست: هنریسهبعدی1دارایمسائلياستکههنوزهمدر ـهنررقص،

ـ0گيرد.هایحجميوفضايياجراراناديدهمياست،ونمايشآندرسطحيدوبعدی،ويژگي

پالن تغييراتبينابينحرکاتو نمپيوستگيو داده ايننمايشدريهایمختلفنشان شود،

هامسائليگيرد.بااينحالهمهاينهایاجرارادربرنميسطحدوبعدیايستااستوپويايي
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برمي مخاطبان و خواننده به که درحاليهستند انسانگردند، توسطکه يا نزديكو شناساز

ابزارهایتصويریبهطورکامليشاهداجرابودهاست.

شكل ساختاری اجرا

دهد.بهلحاظساختاری،،اجرایرقصيالليرادردوبخشساختاروحرکتنشانمي1جدول

مي تغيير بار نه حدوداً، اجرا، طول سازمانرقصدر تغييراتگاهيبرگشتبه اين هایکند.

شود:پيشينهستند.رقصبهلحاظساختاریدرمراحلزيراجرامي

متراستواردصحنهشدهوپسازطيمسيریـاجراکنندگاندستدردستهمازس1

 سازند.ایميمدور،دايره

ایدردوطرفدايرهريزد،اماپسازچندلحظهوچندحرکت،نيمـشکلدايرهبههممي0

پيوندند.سپس،دايرهدرنقطهميانيومقابلصحنه،بهتدريجبهدوگيردکهبههمميشکلمي

 شود.نيممي

هایراستوروند؛ازگوشههایراستوچپصحنهميهابهسمتديوارهنيمهـهريكاز9

مي حرکتيآغاز قطرهایمخالفصحنه، امتداد در ميانيچپمجدداً، نقطه صفدر دو شود.

 دهند.کنندوبهراهخودادامهمييکديگرراقطعمي

هایجلوييهررند.رديفگيـدرهردوديوارهصحنه،دورديفازاجراکنندگانشکلمي6

آيندوتكتكاجراکنندگانيكدوربهصورتمدوربرگردديگریيكبهسویيکديگرمي

 روند.چرخندوبهطرفرديفمقابلميمي

اند،دوازوسطصحنهآمده6ـاکنون،دردوديواره،باادغاماجراکنندگانيکهدرمرحله3

ستدردستهمبهشکلکمانيبهميانهانتهايينزديكرديفشکلگرفتهاست.هردورديفد

دايرهدورهابهاندازهيكنيمکنند.وقتيکههريكازرديفشوندوازکناريکديگرعبورميمي

 گيرد.ایشکلميها،مجدداًدايرهزدند،بادستدادنافرادآغازينوانتهاييرديف

هایکناریمانندوبقيهبهديوارهعضاءدرآنباقيميآمده،افرادیازاـازدايرهبهدست8

 يابد.گردند.رقصدرشکلدايرهباتندترشدنريتمادامهميپشتبرمي

درم8 و شده ديگرینيزجدا دايره دايرهوسطي، از هميانهماندايرهشکلميـ گيرد.

بازهمتندترآهنگضربند.کنتمياندکهدرجهتمخالفهمحرکگرفتهاکنوندودايرهشکل

 شود.مي

گردند.ازنقطهشودوهمگياجراکنندگانبهعقببازميـدودايرهازنقطهجلوييبازمي3

رقصمي ميدان وارد )سولو( منفرد اجراکننده دو انتهاييصحنه، اجراکنندگانوسطو شوند؛

 زنند.ديگربرایاجرایايندوکفمي
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گيرد.پسازاجریمجدداًبههمپيوستهوچندرديفافقيشکلميـهمهاجراکنندگان11

پذيرد.چندحرکت،رقصپايانمي

مهم دقيقبنابراين، بيان به يا است؛ دايره دايرهترينشکلساختاریرقصياللي، هایتر،

اگرچهدرطولرقص،رديف اينهايينيزشکلميمتحدالمرکز. اساساً، اما، ياهامقدماتگيرد،

گونهابزارهاييبرایشکل انواعو در روشناستکهحرکتگيریدايره هایمختلفآناست.

خاصاينشکلساختارینيزبايدچرخيدنباشد.

 خاص های تحرك

مراحلنه يكاز نمايشميهر به ساختاریرقصيالليحرکاتخاصيرا درگانه گذارندکه

 نشان ساختارها، يكاز هر مقابل شدهجدول، مهمداده به آناند، تحليلترين در که هایها

آيند:شود.حرکاتبنابرترتيبساختارهاميهایمعناييبهکمكماخواهندآمداشارهمينظام

 پایراست-ـحرکتدستدردستهم/حرکتپایخم1

 دستباال-ـحرکتدستمستقيم0

اال)بهصورتموربوموازی(/حرکتدستپايين/حرکتدودستب-ـحرکتدستباال9

 (هایبرگشتهدستباال)بهصورتمچ-دستمستقيم

(/حرکتگردشيبهدورهایبرگشتهدستباال)بهصورتمچ-ـحرکتدستمستقيم6

 همتوسطدورديفدرمرکزصحنه

 خمپا-ایضربه-گانهضربدریـحرکتدستدردستهمباپایخم/حرکاتسه3

 گردشپا-خم-ایراستضربه-ایچپحرکتدستبرشانه/حرکتچهارگانهضربهـ6

 هایواگرابهسویباالدستباال/حرکتدست-ـحرکتدستمستقيم8

/-ـحرکتدستمستقيم8 موازی( حرکتدودستباال)بهصورتموربو دستباال/

 ايفاگر/کفزدنحرکتگردشيبهدورهمتوسطدوتك

حرکتـحرکتدست3 حرکتدستدردستهم/ کفزدن/ بهسویباال/ هایواگرا

هایواگرابهسویباال)درحالتايستادهونشسته(دست

 

 های معنایینظام :یاللی
پديده انسانرقصرا برآنميایفرهنگيو را وشناختيپنداشتنما داردکهبتوانيمساختار

درزمينهفرهنگوجامعهپديدآورندهآنقراردادهوبفهميم.اينامرمااجزاءاينهنراجراييرا
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شناختي،دونکتهبسيارکند؛ازديدگاهروشرابهبررسيرابطهبينشکلومحتوارهنمونمي

 دهندههموارهتقليل(ترجمهشکلهنریبهمحتوایانديشه1مهمدراينرويکردوجوددارد:

خواهددرتبديلحس)بهمعنایحواسچندگانه(هنریبهاينرويکردمياست؛بهاينمعناکه

 استخراجکند. فکریآنرا بعد تنها يا آنبيفزايدو بعدیفکریبر انتزاعي، چند0انديشه )

معناييبودنياچندسطحيبودنمعانيدرآثارهنری.فرايندتوليداثرهنریومواجهمخاطب

ازنوع آثارهنری، توليداتديگرفرهنگينيستکهدرآنبهطورنسبيبهمنظورومعنایبا

گيردودربيناعضایاجتماعيمشتركاست.واحدیصورتمي

هاييکهبهشکلمشغوليرساند.دلهایفرهنگميمشغوليبررسيشکلهنرهامارابهدل

مجموعهاثرهنریپديدارشده رقصياللي، ايننظر، از هایساختاریوحرکتشکلایازاند.

“جایدادن”هارادرزمينهفرهنگتوليدکنندهشناخت.ايناستوبايستيبتواناينمشخصه

 دادبرایفهمعلميماخواهدداشت.درزمينهفرهنگ،حداقلدوبرون

 شكل ساختاری: دایره و چرخش

رخشييامدوراست؛اينجمعيچدهدرقصياللي،اساساًحرکتدستهنشانمي1جدولشماره

مي ترسيم را دايره شکل بارها رقص، طول در حرکت، شکل )نك. در9کند دايره شکل .)

معاني چيزبي”نمادشناسيتطبيقيبه همه جهان، “نهايت، 1381)کيرلوت، :109 و نماد”(

قص(آمدهاست.اماشکلدايرهدراينر1986:63؛غراب،1331:991)ليونگمان،“خورشيد

)شواليه“ها،نمادخورشيداستچرخ،دربسياریازسنت”آيد.باحرکتچرخزدنبهدستمي

(.1988:88است)دوبوکور،“خورشيد”(.درواقع،مرکزدايرهچرخشي،1336وبرگران،
 

:گروهرقصآئيني؛آذربايجانشرقي،تبريز9تصوير
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1989:066منبع:درويشي،



نيزوجوددارد.دراينمجموعه،چندنقشدايره“سونگون”هاینگارههشکلدايرهدرصخر

شوند؛يكدايرهکهوجوددارد.دودايرهبههمچسبيدهکهتوسطچندينبزکوهيهمراهيمي

انسانيدرحالپريدنازباالیآناستودايرهکهدوخطشعاعينيزدارد،برپشتبزیکوهي

است)رفيع گرفته فرقرار سنگ1986:66-63، همچنيندر آذربايجان،نگاره(. منطقه ایدر

دايره شدهشکل ترسيم هم بر خطعمود دو با قسمتتقسيماستکهای چهار به را دايره

کند؛درهريكازچهارقسمت،يكنقطهوجوددارد.مي

مي است، خورشيدی نمادی زدن، چرخ و دايره دراگر خورشيد که پرسيد فرهنگتوان

سنتتوليده و مناسك دارد؟ جايگاهي چه آذربايجان، فرهنگ يعني رقصياللي، هایکننده

ازخورشيدشفاهيآذربايجاندرقالبروايت هاواشعار،بخشيازتصوراعضایاينفرهنگرا

دهند.نشانمي

 خورشيد. آيين”آييندعوتاز ... فصلبهار شروع پرستشخورشبا بههایمربوطبه يد

(.دربخشيازاين1988بهنقلازايمراني،1386:68)رضايف،“شدهمراهرقصوآوازاجرامي

مناسکيبرایآيين در خورشيد”هایخورشيدی، مي“دعوتاز خوانده زير )روشن،ترانۀ شد

(:013-1988:011؛اشراقي،1938:19-10
لدنآتينمينچيخکوهونچيخ/گونچيخ،گو

یگونشقيرميزی/جانگولوم،جان،جانتوپالدیاوغالن،قيزی/جانگولوم،جان،جانچيخد
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هربيريميزبيرگونش/جانگولوم،جان،جانبيرباغچانيناولدوزی/جانگولوم،جان،جان

ترجمه خورشيد: خورشيدبرون! آی، ! /آیبرون و شو اسبتسوار بر شکافصخره از .آیبرون

دیبارنگقرمزبرآمد،پسرودخترراگردهمآورد/هريكازمايكخورشيد،ستارهيكباغچه.خورشي

:1988شدکهبههمراهآوازبود)ايمراني،اجرامي“قودو-قودو”درمراسمستايشخورشيد،رقصيبنام

116-113:)

اسا/گوزلريناويماقگركقودوگونچيخارمقودوياقايماقگرك/قابالرايايماقگرك

ظرف در / دهيم سرشير قودو به بايد نياورد.ترجمه: در را خورشيد قودو، اگر پخشکنيم. ها

چشمانشرابايددرآوريم.

بنابراينيکيازمناسكمحوریدرفرهنگوجامعهآذربايجان،مناسكدعوتازخورشيدو

شناختي،چندنکتهمهموجوددارد:راسطورهستايشآنبودهاست.دراينمناسكبهلحاظتفک

ـ9شود؛ـخورشيدبههنگامآمدنبراسبسوارمي0ـخورشيددرشکافصخرهجایدارد؛1

ـ3ـهريكازاعضایاجتماع،خورشيدیاست؛6آورد؛خورشيد،اعضایاجتماعراگردهممي

بايستيپيشازطلوعخورشيدوموجودیبنامقودو،مسئولدرآوردنخورشيداست.اينآيين

مي اجرا تاريك فضايي در يا کهن”شد. از خورشيد آيينآيين استترين آذربايجان “های

شود.(.بخشيازاينآييندرنقوشخاصيازمجموعهقوبوستانديدهمي1988:91)رضايف،

آنقرار رديفيدر طور افرادیبه قايقيکه رأسکشتييا در چندتصوير، نمادگرفهدر اند،

(1988:06هاييتصويرشدهاست.اينتصاويرنشانهقداستخورشيد)ايمراني،خورشيدبااشعه

(.1988:30وحضورآندرآيينتدفيناست)رضايف،

هایمناسكخورشيدیدرآذربايجانترينرقصرسدکهيکيازمهمرقصيالليبهنظرمي

 حرکاتچرخشيو با رقصيکه بازنماييمياست. خورشيدرا خود، گردشبهمدور با کندو

جمعيوآوازهایجمعيبهشکلکُردرهایدستهشمارد.رقصحولايندايره،آنرامقدسمي

 است. بوده ستايشآفتابمرسوم مراسم آذربايجاندر هایاجرایحرکاترقص”ميانمردم

یوزناندستدردستهمدراطرافدايرههایمردانهابودهاست:گروهگروهيمشابهياللي

هایشبانه،دررقصيدندودررقصوارميکهتصويرخورشيددرداخلآنرسمگرديدهبود،حلقه

(.1988:66)ايمراني،“نمودندمحلتصويرخورشيد،آتشروشنمي

کننديازمسيرخورشيددرآسمانپيرویمهایدورانيرقص”بنابراين،همچونرقصياللي

دهند.رقصيدنپيرامونيكشيءآنرامحلمقدسرانشانميدورونيزبهمفهومچرخيدنبه

:1986)بهزادی،“کنددهدوآنشيءراهمحفاظتوهمتقويتميدردايرهسحرآميزقرارمي

668) . فراطبيعي”همچنين نيروهای از قدرت کسب و قدرت بر رقصخورشيد، ايدئولوژی

جمعيهایدستهاصوالًاجرایرقص”بايستيتأکيدکردکه.(1383:90)سايدل،“استمتمرکز
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وار،کهدرآنافرادقبيلهپهلوبهپهلويادستبهدستويابهرديفپشتسرهمقرارودايره

دهند،خودگواهبرايناستکهرقصبهمنظورتجليلياپرستشایراتشکيلميگرفتهوحلقه

 (.1938:66)ذکاء،“گرفتهاستقابلاحترامومطلوبانجامميموضوعي

 حركات خاص

عناصراصلياينمناسكدرحرکاتزيرنشانداده اجرایمناسکيبدانيم، اگررقصيالليرا

 شوند:مي

هایمتصلبهvحرکتدستدردستوحرکتدستبرشانه:اينحرکتکهبهشکلـ1

مي اصليهماجرا اينترگردد، درطولرقصتکرارينحرکترقصياللياست. بارها حرکت،

دهدکهتبديلبهيكوجودشود.حرکتدستدردست،پيونداعضایاجتماعرانشانميمي

(،مناسکياستکهدرطي1361اند.دراينصورت،رقصياللي،بهتعبيردورکيمي)واحدشده

کند.آنجامعهخودرابازنمودوبازتأييدمي

نشان-ـحرکتيكپاخم0 اينحرکت، دهندهحرکتيصعودیاستوبااليكپاراست:

بازنماييمي هاینامرقصاستبهمعنایکهيکيازترکيب “يال”.واژه1کندرفتنازجاييرا

کوه)هادی،6:310،ج0116)اوروجوفوديگران،“نوكجاييبلند” بهمعنایيالِ (ومجازاً

1986 استفاده819: يال واژه از بلندی تقدسو برایمشخصکردن آذربايجان در گاهي (؛

هایشفاهيآذربايجان،نيزبايستي(.اينصعود،باتوجهباسنت1989:110شود)سيدواف،مي

صعودبهکوهباشد.درداستاناصليکرم،صعودوباالرفتنازچندکوهبسياربلند،برایرسيدن

(موردتأکيدقرارگرفتهاست.80-1988:83؛احمدزاده،116-1988:110ساعي،بهمعشوق)

کنند:نيزبهباالرفتنازکوهاشارهمي“هاباياتي”اشعارفولکلوریمثل

گلن / داشينا يازیيازديم باشينا، داغالر گلدیباشيما-چيخديم لر نه اوخوسون، گئدن

(.1938:96)فرزانه،

هانوشتم/عابرانبخوانند،کهچهبرسرمایبرسنگآنها،نوشتهبرقلهکوهترجمه:رفتم

آمد.

اوجاباياتي داغالر )بو بلندیآن و داغالر( اولو داغالر )بو تقدسخورشيد هایديگریبر

( احمدی 1988داغالر( مي660: نظر به دارند. وجود از( وسيعي منطقه ناميدن که رسد

)کوهبزرگ(ازهمينباورهاسرچشمهگرفتهاست.“قاراداغ”آذربايجانبنام

                                                 
کندوآنرانمادِباالرفتنيکيازمطلعينومحققينبومي،ميرعليسيدسالمت،براينحرکتتأکيدبسيارمي1

(.1988نگارنده،مردادداند)مصاحبهازکوهمي
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اينحرکتکهدرپنجساختارمختلفتکرار-ـحرکتيكدستراست9 يكدستباال:

شود،حالتمبارزهاست.گوييدستجلويي،سپرودستبااليي،سالحيدارد.اينحالتازمي

هایمايهشود.مبارزه،يکيازنقشدهميهایسونگوننيزدينگارهرقصدريکيازنقوشصخره

هاوداستان1دهندههایسازماناصليرقصديگریبنامقايتاغياست.همچنين،مبارزه،ازاصل

حو بر روايت کل که معنا بدين است؛ آذربايجان موجوديتصورتاساطير دو بين مبارزه ل

روايتمي اصلي شخصيت اسطورهگيرد. های کوراوغلو مثل ای خاقان1361)عليزاده، اوغوز ،)

 0116)بايات، )ارگين، قورقود دده و شخصيت1389( با حالنبرد در همواره نيروهايي( و ها

اند.هستندکهموجوديتسرزمينرابهخطرانداخته

هایواگرابهسویباال:هرـحرکتدودستباال)بهصورتموربوموازی(وحرکتدست6

 اينحرکات، مييكاز متفاوتاجرا دوساختار باالبردندستدر حالتشوند. در بهويژه ها،

ایحرکتيازنيايشدرمناسكاست.نيايشموجودیمقدسکهدرباالوآسمانگشوده،نشانه

بهويژهدرآسيایآذریزبانآندرمياناقواممختلفهایگويشوانواع“تنگری”قراردارد.

دایبزرگآسمانبهکارميميانهبرایخطاببهخ 1366:3رود)الياده، اينواژه،درتلفظ(.

مختلف آثار و فرهنگ عمومي سطح در همواره که است تاری و تانری آذربايجان، منطقه

بهکارمي بهوفور، خدایآسمان،درروايتاوغوزخاقانموردپرستشواطاعتفرهنگي، رود.

 )بايات، است اصلي 0116شخصيت :061 را081و خود بزرگ پسر نام اوغوز، همچنين  (؛
مي“گوك” )همان:)آسمان( ايننام060گذارد است:(. يافته راه طبيعينيز عناصر گذاریبه

ایباستانياست.گویتپه)تپهآسماني(،درجنوبدرياچهاورميه،تپه

حرکاتسه3 ضربدریـ ضربه-ایضربه-گانه حرکتچهارگانه و پا ایضربه-چپایخم

بانگاهبهپايينصورتمي-خم-راست اينحرکاتمعموالً رسد،گيردوبهنظرميگردشپا:

نشانمي چيزیرا اينحرکاتميدرگيریبا رقصدهد. اينکه فرضياتيمبنيبر تأييد تواند

)اصغرنيا، شکار جهت آمادگي برای که است بوده رقصي 1989ياللي، شکار111: تمرين ،)

 شود.(اجرامي1988:63(وياپسازموفقيتدرآن)رضايف،1389اف،)حسن

باال6 يكدست حرکت مجموعه-ـ انساني نقوش سبك حرکت، اين پايين: يكدست

جمعيهایسونگوناست.درايننقوشکهبهصورتنقوشدوقلوويانقوشدستهنگارهصخره

فر،(.رفيع6تودستيديگربهطرفپايين)نك.شکلاند،يكدستبهطرفباالاسارائهشده

اينسبكحرکتينقوشرابهطورتطبيقيبانقوشقوبوستانمقايسهکردهومعتقداستکه

هامتعلقاستوايننقوشبهطورقطعبهنقوشبرخيازنقوشمجموعهقوبوستانبهشمن”

                                                 
1 organizing principles 
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یتر،ویبرآناستکههنرصخرهکلي(.درسطحي0118:019فر،)رفيع“اندسونگونشبيه

سونگونوفضایمربوطبهآن،مربوطبهمناسكشمنياست:

هایالزمبرایاجرایيكمراسمشمنيهایسونگون،تماميعناصر،امکاناتوجاذبهپناهگاه

مي خوبيارائه به نمايشرا صحنه نظمبخشيدنمنطقيدر تصويرسازیبدونشكدر دهد.

بهوازويژگيسهيماست را توليدمعنا تصاوير، دراينمجموعه، هایمهماينمجموعهاست.

هادرصحنهبهمخاطبينکهفضایکافيبرایشدهازطريقشيوهارائهآنبندیصورتطبقه

آن اينصحنهتجمع مقابل در منتقلميها دارد، وجود پيامها ميکنند. نيز طورها به توانند

ترکيبآنتربهکواضح ترتيبو توسطشمنهمبهمخاطبينمنتقلمكتصاويرصحنهو ها

شوندوهمينمفاهيمپنهاندرهرتصويرباايجاديكفضاینمايشي،مردمرادرجهتاهداف

)رفيع پيشببرند آن 1986فر، :131 وی، نظر از کنده”(. با شمنيسم بين هایکاریرابطه

هرصخره يقيناً ارسباران نميای شودگز رد )رفيع“تواند 0118فر، حرکات010: ما نظر به .)

رقصمناسکيشمنمختلفرقصياللينشانمي داليلايندهدکهاينرقص، است. بوده ها

فرضيهبهشرحزيرند:


هایپناهگاهاصليسونگوننگاره:نماييکليازصخره6تصوير


0118:013فر،منبع:رفيع
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دهندهحرکتيصعودیوباالرفتنازجايياست.يكپاراست:نشان-خمـحرکتيكپا1

دهدهمچنين،معنایترکيبيالدرناماينرقصبهمعناینوكجاييبلندويالکوه،نشانمي

کهاينصعود،صعودازکوهبرایرسيدنبهقلهآناست.ازسویديگر،مناسكصعودياسفربه

(که118-1980:119؛111-1366:166هااست)الياده،ناسكشمنترينمآسمان،ازاصلي

مي صعود آسمان به ابزارهایمختلفمرتفعي از استفاده با شمن آن، طي )استاتلي،در کند

0110:91.) 

بهسویباال:ـحرکتدودستباال)بهصورتموربوموازی(وحرکتدست0 هایواگرا

ایباخدایآسماندرهابهگونهوموجودیدرآسماناست.شمنگيریباآسماننشانهارتباط

 هستند: پيام”ارتباط و پسران دارد، سکني آسمان باالترين در که آسماني هایرسانخدای

 (.1366:3)الياده،“هاداردمختلفيدارد...وشمنروابطخاصيرابابرخيازآن

9 محققين)مرادف، برخياز نظر به بنا 1981ـ رستم31-31: ؛ 1331اف، نقلاز9: به

ایوبهويژهتوسطدايره(،رقصياللي،درگذشتههمراهباابزارموسيقاييکوبه1988ايمراني،

مي اجرا اجراييرقصسنگي)قاوالداش( موسيقاييدر ابزارهایمهم از نيز اکنون است. شده

ياللي،دهلاست “درجهاوليداردبرایمراسمشمني،طبلاهميت”. (و1366:168)الياده،

(.0110:93ترينابزارشمناست)استاتلي،مهم



 گيرینتيجه
سازد.ایازمعانيرابرایماآشکارميبررسيساختاراجراوحرکاتخاصرقصياللي،مجموعه

نگکنندهتصورفرهاينمجموعهمعانيبايستيبهصورتنظاممنسجميدركشوندکهمنعکس

هستند.شکلساختاریرقصياللييعنيدايرهوچرخيدن،آذربايجانيازابعادمختلفزيست

مشغولييامربوطبهمناسكخورشيدواعمالمربوطبهاينمناسكاست.اهميتخورشيدودل

گليم چون ديگری هنرهای در آن به آذربايجاني جامعه جيران،حساسيت ايزدی )نك. بافي

اسا1988 و اصلي( و کوراوغلو قورقود، ميطيریهمچوندده پديدار نيز مهمکرم ازگردد. تر

آوازیبنام وجودرقصو آذربايجاناست؛“ساریگلين”همه، بهمعنایعروسزردپوشدر ،

هایخورشيدوحوادثمربوطبدانراها،مدلولهایحرکتيوکالميآنرقصوآوازیکهدال

بيانمي بعداً عنصرهمسانآنيعنيآتشدرمرکزرقصکنند. جایاينعنصرنورانيوگرم،

بنابراينمابابقاياييازيالليقرارمي برایاعضایفرهنگداشتهباشد. گيردتاهمانتداعيرا

آفرينش در را خود که هستيم روبرو خورشيد نشانمناسك فرهنگ از ديگری هنری های

دهد.مي
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کند.اللي،مارابهفهمابعادديگریازاينمناسكرهنمونميبررسيحرکاتخاصرقصي

بازنمودو“دستدردست”حرکتاصلي يکيازحرکاتسبکياينرقصاست، کهدرواقع،

دارای همچونخورشيدو را جامعهخود خورشيد. يا شکلدايره در اما است، بازتأييدجامعه

بهنشانه“دستباال-دستراست”نزمينه،حرکتپندارد.درايويژگياصليآنيعنينورمي

و )خورشيدپنداریجامعه عنصر ايندو لذا تاريکي. با نور مبارزه معنایروشنيدارد: مبارزه،

ترينرخدادهایمناسكخورشيداست.همينمقولهديداریمبارزه،مبارزهباضدآن(ازاصلي

خورشيد-رخدادمبارزهپسربرایرهاييدخترتبديلبه“ددهقورقود”هایدربرخيازداستان

(.1389گردد)نك.ارگين،مي

مناس رقصياللي، از ديگری عناصر و حرکات به آشکارتوجه ما برای نيز را ديگری ك

“پایراست-پایخم”برایارتباطباآسمان،“هایروبهآسماندست”هایحرکتسازد.مي

دايره و کوه به مناسكایسنبرایصعود شباهتقطعيبا اينصعود، گيبراینواختنريتم

هاباخدایآسمانبرایانجاماعمالشمنيستيدارد.درمناسكشمنيدرآسيایميانه،شمن

نواختند.لذارقصيالليکارکردیخوددرارتباطبودند،آيينصعودبهآسمانداشتندوطبلمي

يع آذربايجان، مناسكديگریدر از را مينيمناسكشمنما آگاه مکانها يکياز هایسازد.

مي که مرتفع شمنتوانستهجغرافيايي صعود مراسم انجام برای جايگاهي و مسير دراند، ها

ماندهاست،گویتپه)جنوبشرقيشهراروميه(بهآذربايجانباشد،وناممعنادارآننيزباقي

معنایتپهآسماناست.

هایندومناسك)مناسكخورشيدومناسكشمني(نيازبهپژوهشنحوهارتباطمياناي

ديگریداردتاحضورايندوبهطورهمزماندررقصيالليراتوضيحدهد؛شايداجرایمناسك

شيوه يکياز ازهایدرمانيشمنخورشيد، توسلبهخورشيد، يا استو هایآذربايجانبوده

نيرو بر ميابزارهایاساسيبرایتأثير کههایفراطبيعيانگاشته احتمالهمدارد است؛ شده

شمن آسمان چنانخدای شمني مناسك و خورشيد مناسك باشد. بوده خورشيد همان ها

عمومياهميتيداشته قالبمراسم در که رقصاند ميانصدها از رقصآذربايجاني نوع ترين

اند.منطقهقرارگرفته

شناسيرقصمهماست،پيوندميانشکلومحتوادرسانآنچهدراينپژوهشازديدگاهان

گويد؛يعنيابعادیازفرهنگبررسيرقصياللياستکهچيزیازجامعهآذربايجانرابهمامي

مي آشکار ما برای را ميآن ياری ما به که ابعادی انسانرساسازد؛ يك مقام در شناس،ند

یکنيم.اينبازسازیفرهنگي،نقشياساسيدرهایمهمگذشتهاينفرهنگرابازسازمناسك

ناممکنويابسيارفهمبسياریازعناصرديگرفرهنگيداردکهدرغيراينصورت،فهمآن ها

دشواراست.
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