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  عارف و عامي در رقص و سماع
  

كوب عبدالحسين زرينشاد استاد  روان                   

  

  چكيده
هاي تاريخي نقش بـسته       جاي مكان   ها و آثار مينياتوري كه در جاي        از ميان نقش  

در ميـان ايـن     .  و رسوم باستان ايران آشـنا شـد        توان تا حدي با فرهنگ كهن و آداب         مي
هايي نيـز     كند، مجالسي كه در آن شاهد رقص        نمايي مي   هاي بزم نيز جلوه     ها مجلس   نقش

  .هستيم
ها بررسي شود و در ادامه به           هاي گوناگون اين رقص     اين مقاله برآن است تا جنبه     
 گونـه رقـص در طـول        اين دو . شود  رود، پرداخته مي    سماع كه رقص صوفيان بحساب مي     

هـاي پادشـاهان و       هايي چـون بـزم      تاريخ مفاهيمي داشته است كه با سير و تأمل در بزم          
هـايي بـدين      ها نكاتي را دريافت؛ اما مثنوي معنوي نيز اشاره          توان از ميان آن     صوفيان مي 

  .داشت موضوع داشته و موالنا نيز سماع را در مجالس عارفانه از نظر دور نمي

  هاكليد واژه 
  .رقص ـ سماع ـ صوفي ـ عامي ـ مثنوي ـ موالنا

                                                      
  گاه تهران دانشو محقق نامي استاد. 
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  مقدمه
هـاي بزمـي شـاعران، و از           از ادب صوفيه گرفته تا قصه      -در فرهنگ اسالمي ايران   

 چندان اشاره و نشانه در بـاب        -1ستون هاي ديوار چهل    هاي مينياتور گرفته تا نقش      چهره
مكن نيست با فرهنـگ     افشاني هست كه هيچ محققي م       كوبي و دست   وجد و سماع و پاي    

كـاوي   ايران آشنايي درستي پيدا نكند و دربـارة ايـن شـيوه و پيـشينة ديرينـة آن كـنج                   
فرهنگ پيش از اسالم ايران هم، جـاي   ها در بازماندة جالب آن است كه اين نشانه   . ننمايد

چه از احوال مجالس عشرت خـسرو پرويـز، انوشـروان، و              در واقع در آن   . جاي باقي است  
  از رسالة . هايي جالب يافت    توان نشانه   كوبي نيز مثل موسيقي مي     ور هست، از پاي   بهرام گ 
هـا و هنرهـا،       گـون بـازي     آيد كه در بين انواع گونه       برمي» خسرو كواتان و ريدك   «پهلوي  

شد كه استادي در آن       شد چنان هنري ارزنده شمرده مي       رقص كه پاي بازيك خوانده مي     
 بـه احتمـال قـوي رقـص         2.ودنمايي و سرافرازي باشـد    ماية خ » ريدك«توانست براي     مي

 بـوده اسـت     راه  هـم   (chorus)سرايان  كه نيز با آواز گروه هم      - با همين نام   -بند هم  دست
چـه    هاي روزگار بهرام گور، شايد آن        از داستان  3.هاي عهد ساساني     است از رقص    يادگاري

نقل  »باز  كوب و لعبت   ب و پاي  مطر/ ساز  شش هزار اوستاد دستان   «نظامي گنجوي در باب آن      
پردازان ديگر باشد، اما عالقـة ايـن پادشـاه بـه              كند فقط پرداختة ذوق شاعر يا افسانه        مي

اي در رديـف      گران و مطربان و مقلدان هـم مرتبـه         در درگاه وي رامش   كه     اين موسيقي و 
نـام و    و حتـي     4.اند در روايات امثال جا حظ و مسعودي نيز هـست            ساير درباريان داشته  

هـا را از   آوازة ديرپاي طوايف لوليان، كه او بر حسب روايات امثال ثعـالبي و فردوسـي آن              
هاي رقص و موسيقي كه با زندگي و حرفة ايـن   هند به ايران فراخواند عالقة او را به لذت       

بـازي درتمـام     گري، مطربـي و پـاي        در واقع كار لعب    5.دهد  طوايف مربوط است نشان مي    
هاي فرهنگي ايران بـا نـام ايـن     اسالم ايران هم در زندگي اجتماعي و سنت دوران بعد از    

  . كار بستگي دارد لوليان شهرآشوب شيرين
هايي را به سرودگويي      بدون شك در عهد جواني اردشير پاپكان هم كه وي لحظه          

حتـي در   . هاي سرود و موسيقي جدا نبـود        بازي از لذت    گذاشت، رقص و پاي     و خرّمي مي  
روايـان   بنياد فرمان هاي بي اي هخامنشي هم كه زن و باده و موسيقي به عشرت سراه حرم

. داد، رقـص هـم ناچـار نقـشي داشـت            پرستي خالص مي    بعد از خشايارشا رنگ يك لذت     
ازجمله در دربار ارتخشير دوم يك رقاص يا يك رهبر و استاد دستة رقـص بـه نـام زنـو                     

(zeno)      اً بخاطر مهارت در رقص توانـسته بـود در   ، از يونانيان كرت وجود داشت كه ظاهر
را » شادي«ها كه   البته براي هخامنشي6.وجود پادشاه نفوذي قابل مالحظه بدست بياورد
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 7انـد،   يافتـه   هاي خويش به عنوان يك موهبت بزرگ ايزدي درخور يادآوري مي            در كتيبه 

اي   دهتوانـست پديـ     بـود نمـي   » شـادي «رقص كه يك وسيلة عادي در تـأمين يـا ادامـة             
اين هم كه كوروش كبير بـه موجـب يـك روايـت هـرودوت، در دنبـال                  . ناشناخته باشد 

هايي كه در آسياي صغير از روي اكراه، اما بعـد از تعلـل و                 تسخير ليديه در جواب يوناني    
را ذكر كرد و    » ها  زن و ماهي    ني«مسامحة بسيار به او پيشنهاد دوستي داده بودند تمثيل          

تعبيـر  » رقـص «گيـر بـه      ها را در درون تور مـاهي         و خيز ماهي   در طي آن منظرة جست    
توانـست در     دهد كه رقـص چنـان در زنـدگي وي مـأنوس بـود كـه مـي                   ، نشان مي  8كرد
نه آيا زندگي شباني و روح شمني كه        . وشنودهاي عادي او نيز جايي براي ذكر بيابد         گفت

ل خـود او نيـز جلـوه        در آداب ديني آرياهاي قبل از زرتشت و تا حـدي در بعـضي احـوا               
تـوان    هاي ديني را داشت؟ در اين صورت مي          هم تا حدي اقتضاي آشنايي با رقص       ،9دارد

گفت دنياي پيش از اسالم ايران از خيلي پيش و شايد از دوران ارتباط با آرياهـاي هنـد                   
ايـن  . هـايي ديرينـه بوجـود آورده بـود           دربارة رقص و موسيقي براي خود سنّت       چنان  هم

چه مخصوصاً به رقص مربوط است، در نزد آرياهـاي هنـد، حتـي از عهـد                   در آن ها    سنّت
شيوا، اين خداي ديرينه روز هندي در عين حال خـداي رقـص بـود و                . وداها سابقه دارد  

آمد، چنان كـه رقـص شـيوا، در واقـع رمـزي از                تمام عالم هم صحنة رقص او بشمار مي       
ه با آن كـه از عهـد مـاركوپولو و آبـه             بعالو. شد  جنبش و دگرگوني عالم نيز محسوب مي      

» دختـران «هاي    انگيز و خالف عفت رقص      دوبوا تا زمان ما، سياحان غالباً از جنبة شهوت        
هاي ديني و سنّتي باستاني هنـد نمـايش داده            چه در طي اين رقص      ، آن 10اند  سخن گفته 

 اسـت كـه      فيشود به هيچ وجه كالبد انساني نيست و غالباً رمز و مفهوم مجرد و فلس                مي
رقاص هندو حتـي وقتـي رقـص غيردينـي          . كند  سير و تحول جهان خلقت را مجسم مي       

ها و با حركات چشم  چه با جنبش تن و اندام كند، آن هاي هند را ارائه مي   مربوط به سنّت  
 است، يك ظرافت و موسـيقي        دهد، تجسم يك شعر واقعي      ها انجام مي    و دست و انگشت   

هم رفته حاكي از اهميتي بود كـه اديـان آريـايي بـه                ها، روي  اين رقص . متحرك و مواج  
در واقع اين نكته كه در نزد بـسياري از اقـوام، رقـص المحالـه در                 . داد  رقص و شادي مي   

هاي خاص و موارد محدود، هنوز چيزي از جنبة نيايش يا جادويي خويش را حفظ                 شكل
ها   نمايش اشيا در ايجاد نظاير آن      است كه تجسم و       اي  كرده است ناشي از تأثير آفريننده     

هاي مربوط به آيين پرستش توتم، در تشريفات وابسته به شروع جنگ              دارد و در نمايش   
 مبتني بـر ايـن پنـدار    تر بيششد  گون انجام مي هايي كه در نزد اقوام گونه  يا شكار، رقص  

ر ضد دشـمن    يا نمايش دادن حركاتي ب    » توتم«بود كه با تقليد كردن از اطوار و حركات          
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توان بركت و افزوني افراد وابسته به توتم يا نـابودي موجـوداتي را كـه آمـاج                    يا شكار مي  
  .اند تأمين نمود جنگ يا شكار قبيله واقع گشته

 و -گاه مجازات شـديد   ها هم خطاي رقاص گه      اي از اين رقص     اين نكته كه در پاره    
ه هدف و غايت جادويي رقـص  چ  از آن روست كه تأمين آن  ،11 دارد -حتي عقوبت خدايي  

يابـد و ناچـار هرگونـه لغزشـي كـه در طـرز                است فقط با درست انجام دادنش امكان مي       
ها نـزد    چون رقص اين  . سازد  اجراي آن روي دهد نيل به نتيجه را دشوار يا غيرممكن مي           

خودشان حكم نمازي را دارد كه خطاهاشان هم مثل خطايي كـه در نيـايش روي دهـد                  
  رقـص - در آسياي مركزي و سـيبريه   -ها  در نزد شمن  . ا اغماض نگريسته شود   تواند ب   نمي
 - ايـن طبيـب كـاهن      -شد و شـمن     اي براي ايجاد رابطه با ارواح تلقي مي         وسيلهچون    هم

هـاي تنـد و پرشـور،         بايست با رقـص     گر الهام بيابد مي    براي آن كه بتواند از ارواح حمايت      
  .ر شودد خود سازد و از خود به خويشتن را بي

هـاي محلـي و    هـاي باسـتاني در رقـص    چه از بازماندة رقـص   در نزد همه اقوام آن    
هايي از اين احوال جـادويي را       عاميانه باقي مانده است غالباً بطوري بارز بيش و كم نشانه          

هـا   آيد كه جز جنبة جنـسي و تحريـك شـهوت       هايي كه امروز بنظر مي      حتي رقص . دارد
بوده است براي افزونـي و بركـت در عوامـل           » مجرّب«هايي    هدفي ندارد، در اصل نمايش    

در هر  . هاي دور مثل خدايي مورد پرستش بوده است         باروري و توليد نسل كه در گذشته      
اي  جويي نيست، هرچند پاره هاي جنسي و كام  ها جز نمايش    حال آن كه بسياري از رقص     

قدر هست كـه   اين. حقق نيستكند، به هيچ وجه امري م گاه تأييد مي قراين هم آن را گه    
هـاي    ها و خطرهاي روزانه به دنياي لذت        ها يا هدف انسان آن است كه از رنج          در تمام آن  

. هاي تسخير شده را حفظ كنـد        هاي بازشناخته و شادي     ناشناخته بگريزد، يا آن كه لذت     
 نشان كند،  منشأ و انواع رقص اين دو نكته را مطرح مي        12»قوانين«افالطون كه در كتاب     

خواهـد بـدان وسـيله از خطرهـا و      دهد كه در اين دو گونه لـذت آن كـه انـسان مـي         مي
  . تر است اي قوي هاي روزانه بياسايد داعيه رنج

هاي تازة عـصر      ترين نظرية فلسفي درباب رقص اگر با نظريه         بدون شك اين كهنه   
ققـان عـصر   مند هلندي و بعـضي ديگـر از مح    دانش(Van Der Leuw)ما كه وان درلئو 

توان لذت واقعي ناشي از رقص را تا حدي ناشي دانست از              اند تلفيق شود، مي     اظهار كرده 
ايـن  . نوعي احساس رهايي در انسان، از خود رهايي و گريز از حدود و قيود زندگي عادي       

از « از آن تعبيـر بـه   (Alfonso N. di Nola)ست كه محققي از اهل عـصر مـا    آن چيزي
كنـد و در واقـع يـك نـوع       مـي (Uscita da Se)» در شدن و از خود بهخود بيرون آمدن 

در شدن كه سـعدي مـا          و در عين حال اين از خود به        13 افالطوني و صوفيانه است     تجربة
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سـت تـا فـرد         به يك تعبيـر مجـالي ا       14داند  سيري در جهان ديگر مي    چون     هم نيز آن را  

گونـه    د و با رقص خـويش، آن      حل كن » جمع«خويش را در وجود     » خودي«جامعه تمام   
 ايـن روح    15.پندارد تجلّي روح اجتماعي را ارائه نمايد        كه شارل اللو زيباشناس امروز، مي     
  . است كه جادوي شمن از رقص انتظار آن را دارد اجتماعي در حقيقت همان نيرويي

گويد رقص به هيچ وجه يك پديدة مربوط بـه زيباشـناختي      اين كه وان درلئو مي    
، در واقع از آن     16بخشد  و نوعي آيين و نيايش است كه به انسان قدرت و نيرو مي            نيست،  

نيز » جز خود «دهد كه از نيروي       روست كه از خود برآمدن به انسان اين امكان را هم مي           
جمعي مربوط بـه      كه يك نمايش دسته   جا     آن همه، رقص خواه   با اين . اي حاصل كند    بهره

كه يك منظره و حالت مربوط به تجربة زيباشناختي را          جا    آن آيين و نيايش باشد و خواه     
ايـن از   . كند، در هـر حـال نـوعي گريـز از ابتـذال زنـدگي عـادي روزانـه اسـت                      ارائه مي 

هاي   آورد كه در حال رقص، خاصه رقص        خودرهايي چنان دگرگونيي در انسان بوجود مي      
تجـسم آن اسـت هـيچ       خودانه، بسا كه انسان بين خود و امري كه رقص وي تصوير و               بي

سـت كـه رقـص      جا  ايـن . يابـد   نهد و خود را با موضوع رؤياي خويش متحد مـي            فرق نمي 
يابد و صورتي از يك تجربة جهـاني و انـساني             صوفيه مفهوم و ارزش واقعي خود را بازمي       

  . آيد بنظر مي
 نوعي رقص ديني محـسوب      تر  بيشهاي صوفيانه     باري، درست است كه اين رقص     

و در . يك تعبير تمام انواع رقص، در نزد همة اقوام جهان، منـشأ دينـي دارد              است، اما به    
 -نواخـت   از جست و خيزي پرشور تـا جنبـشي آرام و يـك        -واقع، اين حركات موزون كه    

سـازد، البتـه در       هاي انساني را وسيلة تعبير از احوال دروني وي مـي            جا نمايش اندام    همه
  . اشتتواند د همه احوال انگيزة واحدي نمي

پندارنـد تعبيـري از    گونه كه در مكتب زيگمونـد فرويـد مـي    با اين وجود خواه آن   
كننـد بـا      گونه كـه اصـحاب هربـرت اسپنـسر گمـان مـي              هاي جنسي باشد، يا آن      شهوت

تشريفات و رسوم مربوط به حيات طوايف بدوي مربوط باشد، اين نكته كه در طي آن به                 
بـار خـالي كنـد و بـه          هاي دروني سـبك     بار هيجان كوشد تا خود را از        هر حال انسان مي   

چه رقص ديني خوانده      دهد كه بين آن     بيرون از زندگي روزانه راه فراري بجويد نشان مي        
. تـوان يافـت     چه رقص ديني نيست از لحاظ منشأ نفساني تفاوتي زياد نمـي             شود و آن    مي

هـا و     اي حالـت    رههاي بدوي با تصوير كردن و تجسم دادن پـا           اگر درست است كه انسان    
ها به طبيعت     گونه رقص   اين به وسيلة    هاي جادويي،   اند از طريق نمايش     خواسته  مناظر مي 

المثل با تجسم حركات جنـسي زمـين را بـه            و في  -يا به خدايان آن چيزي را القا نمايند       
 رقـص در    -باروري و با پاشيدن آب بر خاك آسمان را به بارش تشويق و تحريض كننـد               
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شده اسـت    شكل خويش نوعي ارتباط بالواسطه بين انسان و خدايان تلقي مي   ترين  بدوي
 پـس در رقـص      17و چون عرفان نيز در اصل، سعي در ارتباط مستقيم انسان با خداست،            

از اين رو جاي حيـرت نيـست        . جو كرد و  توان نوعي تجربة عرفاني را جست       بدوي هم مي  
اند  نوعي رياضت روحاني تلقي كرده چون    هم كه بعضي از مشايخ صوفيه از ديرباز رقص را        

چنان كه امروز بدون تحقيق درست دربارة رقـص، درك درسـت مفهـوم سـماع و وجـد                   
  .صوفيه براي محقق ممكن نيست

البته ذكر رقص در ادب فارسي منحصر به آثـار صـوفيه و حتـي بـه ادب رسـمي                    
 و 18 آن هـست هـاي بـسيار بـه      ها و حتي در امثـال عاميانـه هـم اشـارت             در قصه . نيست

پيداست كه با وجود كراهيت متشرعه و زهاد، رقص در فرهنـگ ملـي ايـران همـواره بـا                    
ها هست    در شعر و ادب فارسي البته نام بسياري رقص        . شده است   چشم اهميت تلقي مي   

توان بطور دقيـق دريافـت امـا          ها را امروز نمي     كه جزييات مربوط به حركات و تصاوير آن       
هاي ديرينه    گون نژادي و از استمرار سنّت       حاكي از وجود عناصر گونه    ها    كثرت و تنوع آن   

گونـه كـه در اروپـا والـس از آلمـان، پولكـا از               در حقيقـت همـان    . در فرهنگ ايران است   
، گالوپ از مجارستان و مازوكـا از لهـستان نـشأت يافـت و               (Bohemai)سرزمين بوهميا   

 دنياگير شد، در ايران -از طريق امريكا -هاي سياهان   اي رقص   حتي در نيم قرن اخير پاره     
هرحال غيـر از      ها انجاميد و به     آميختگي انواع رقص    هم ارتباط دايم اقوام مختلف به درهم      

بايست از راه روابط مستمر دايـم بـا اقـوام             هاي ناشي از اختالط همين تنوع را مي         ويژگي
هـاي    ر، وجود دسـته   چنان كه در طي چند قرن اخي      . مختلف مجاور يا مهاجم تبيين كرد     

 19- كه آدام اولئاريوس در آن باب گزارشـي جالـب دارد           -رقاصان هندي در دربار صفويه    
تأثير مانده    اي بي   هاي معمول در نزد رقاصان حرفه       ممكن نيست در پيدايش بعضي رقص     

هاي ارمني، عربي، لزگي، گرجي و چركسي كه تا چندي پـيش بـا                رقصچنين     هم .باشد
شك يادگار اختالط اقـوام مختلـف        شد، بي   گاه اجرا مي   جالس عمومي گه  نام و نشان در م    

 آيا ممكن است در طي حوادث و مهاجمات طوايف و اقوام            20.در امپراطوري صفويه است   
هـاي موجـود    گون يوناني، سكايي، عرب، ترك و تاتار هم تأثير خود را در انواع رقص         گونه

هـاي موجـود ايرانـي كـه در            در نـام رقـص     در ايران باقي نگذاشته باشد؟ در واقع حتـي        
از جملـه اشـارت بـه       . توان وجود و استمرار اين نفوذها را دنبال كرد          ها هست مي    فرهنگ

رقص فرنگي يا رقص فرنگيچي در اشعار عهد صفوي قدمت نسبي تأثير فرنگـي را نـشان         
 هست  هاي محلي كه مخصوصاً به اشكال چويي در نزد عشاير لر و كرد              در رقص . دهد  مي

هاي لوليان را نيز در خود دارد و احياناً           گرد كه چيزهايي از رقص      هاي سيار دوره    در رقص 
هاي مجلسي كه رقص بـا زنـگ،    شود و در رقص      مي راه  همبا رقص خرس و عنتر و بز نيز         
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هـا    را به آن  » بند بازي «رقص با گيالس، رقص با شمعدان و الله، شور و هيجان يك نوع              

 از 21.هــا بهــم آميختــه اســت اً عناصــر و قــشرهاي مختلــف فرهنــگدهــد نيــز غالبــ مــي
اند   هاي ايراني كرده    گاه دربارة بعضي از اين رقص      گردان اروپايي گه   هايي كه جهان    توصيف

ها   اي نمونه   ها پيداست و حتي از پاره       اين جنبة آميزش عناصر و قشرها، در تركيب رقص        
  .آيد نيز اين نكته بخوبي برميست  كه در مينياتورها و در تصويرها باقي ا
هـايي را كـه در مجـالس پادشـاهان،            ها غالباً رقص    نكته اين است كه اين اروپايي     

گونه داوري بدون     اند، اما اين    آميز خوانده   آور، و شهوت    اند زشت، شرم    بزرگان و اعيان ديده   
 هنرهاي  بودن و ناآشنايي با فرهنگ و آرماني كه       » از ناشناخت «شك تا حدي زياد ناشي      

نظير همين  . سازد است   دهد و آن را براي بيگانه دشوارياب مي         يك قوم را رنگ خاص مي     
هـا    طرفه آن است كـه هنـدي      . اند  ها هم كرده    ها غالباً در باب رقص هندي       داوري را غربي  

هـاي ايرانـي از        در مـورد رقـص     22.انـد   ها همين نظر را داشته      نيز خود درباره رقص غربي    
هـا را بـه       اند غالباً اين رقـص      ها با ايران ارتباط مستمر يافته        كه اروپايي  همان عهد صفويه  

شاردن تـصديق دارد كـه در ايـن         . اند  انگيز نگريسته   ناك و شرم   هايي شهوت   چشم نمايش 
يابد امـا    با تمام قدرت و نيروي خويش تجسم مي(Passions)ها   ها شورها و هيجان     رقص
ها  ست كه تماشاي آن آميز ا ها هست، اطواري شهوت نانگيزي كه در آ گويد چيز نفرت مي

ها را به آن اندازه كه از رقاصـان قـاهره ديـده               پيتر و دِلّا واله هر چند اين رقص       . نارواست
چـه الزمـة حيـا و عفـاف اسـت دور              هـا را از آن      يابد، بـاز آن     پروا نمي   بود گستاخانه و بي   

 به شيراز سفر كرد رقص ايراني را چيزي         اسكات ويرينگ كه در اوايل عهد قاجار      . داند  مي
يابد، چنان كه ارنست اورسـل هـم          انگيز نمي   جز حركات دور از عفاف و جز اطواري مالل        

اروپـايي ديـده اسـت اطـوار ايـن           كه در عهد ناصري يك رقص ايراني را در محلفي نيمـه           
د ايـران    ايـن كـه در خـو       23.خوانـد   آور مي   انگيز و حركات شرم     رقاصان را نمايشي شهوت   

شد و در شعر و ادب آن ايام حتي  ها تا بدين حد خالف اخالق شمرده نمي       گونه رقص   اين
دهـد كـه      شـد، نـشان مـي       نزد اشخاص موقر و جا افتاده هم نه با اين چشم نگريسته مي            

در واقـع   . بايد ناشي از ناآشنايي با فرهنگ ايراني باشد         ش مي تر  بيشها،    گونه بدداوري   اين
هاي افراط آميـز را       بند و باري     پادشاهان نيز كه رسمي بودنش اجازة بي       حتي در مجالس  

شد، چنان كه شـاه       العاده مي   گاه ماية تحسين فوق    ها گه   داد لطف و ظرافت اين رقص       نمي
 بـا نظـر محبـت و تكـريم     - دو رقاصـة مـشهور آن عـصر    -عباس نسبت به غزال و فلفـل      

 دسته استاد مينا و اسـتاد       - خوانندة زن   و در دربار فتحعلي شاه دو دسته       24.نگريست  مي
   كه بازيگر خانة حرم سلطان را با هياهوي بسيار خويش تسخير كرده بودنـد، روي               -زهره
چـرخ  « در مجلـس ناصـري يـك رقـص           25.شدند  رفته با عالقه و احترام نگريسته مي       هم  
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د شـاه  اجرا كرد به قدري در نز» مؤمن كور«دخترك رقاص، در دستة     » كبري«كه  » زانو
هم كـه نقـش     » كريم كور «دستة  . جالب تلقي شد كه يك صد سكة طال به او عايد نمود           

شد، بـه قـدري تـأثير قـوي داشـت كـه               دو پسربچة نورس انجام مي     به وسيلة    رقاصانش
علي خان معيرالممالك بعد از گذشت شصت هفتاد سال هنوز از لطـف و زيبـايي                 دوست
   26.كرد د ميهاشان با شوق و عالقة بسيار يا رقص

هـا بـراي اهـل        نواز آن  ها در مقابل تأثير مطبوع و دل        انگيز اين رقص    جنبة شهوت 
كـرد غريـب و يـا         هـا جلـوه مـي       ذوق در خود ايران هرگز آن انـدازه كـه در نظـر غربـي              

حتي رقص پرهيجاني را كه با شأن و حال يك زاهد و پارسـاي واقعـي      . انگيز نبود   هيجان
كردنـد   آورد فرنگيان تلقي مي  رهچون     هم  روزگاران صفويه و قاجار    ناسازگار باشد از همان   
زبانان هم كه در اوايل عهـد          در حقيقت كساني از فارسي     27.خواندند  و رقص فرنگيچي مي   

كردنـد كـه      هاي فرنگي را تقريباً به همان چشمي نگاه مي          قاجار به اروپا رفتند اين رقص     
خـان    نگريستند؛ ازجمله ميرزا ابوطالـب      ايراني مي هاي    ها در آن روزگاران به رقص       اروپايي

اي كـه از آداب و رسـوم          هاي ظريـف زيركانـه      معروف، در مسير طالبي، در ضمن توصيف      
كند  صراحت خاطرنشان مي كند و از بعضي جهات هنوز لطف و تازگي دارد، به اروپايي مي

گيزي كردند كه ان كه در مجلس رقص، زنان قوم نسبت به من چنان حركات مهيج و شرم        
 حاجي پيـرزاده هـم      27.اي گريختم   من براي آن كه دچار وسوسه نشوم از ترس به گوشه          

كند اين نكتـه را دربـارة         كه مجلس اپرا و بال پاريس را با كنجكاوي و عالقه توصيف مي            
شود شناخت در پاريس،      زني را نمي  «يابد كه     هاي اروپايي درخور يادآوري مي      تأثير رقص 
س و عفت باشد و حفظ خود را بنمايد چرا كه لهو و لعب و بازي و رقص شـأن                   كه با نامو  

   28.»و كمال است، با هر كس نشستن و برخاستن عيب نيست
ها غريـب جلـوه كـرد رقـص           گونه، همان اندازه كه رقص ايراني در نزد غربي          بدين

دي زيـاد   ترديـد تـا حـ       ها خالف عفت و اخالق بنظر آمد و اين بي           اروپايي هم نزد شرقي   
هـا    اما از ديـدگاه خـود ايرانـي       . ديگر  يكناشي بود از ناآشنايي دو طرف با آداب و اخالق           

شـباهت نبـود و دوان خـوان ايرانـي، از             هاي ايرانـي بـي      گاه با رقص   هاي اروپايي گه    رقص
افتـاد كـه در ايـران، در          هـايي مـي     هـا بـه يـاد رقـص         هـا و فرانـسوي      هاي ايتاليايي   رقص

 چنان كه در دنياي غرب هـم كـساني بودنـد كـه        29.صفويه معمول بود  هاي عهد     عروسي
كردند  امري خالف اخالق و عفاف تلقي مي   چون     هم -ها   مثل پيورتين  -هاي غربي را    رقص

هـايي را كـه در        و ازجمله در اوايل قرن حاضر لئوتولستوي نويسندة معروف روسيه رقص          
لخـت    ا به قول وي يك عده زنان نـيم        ه  شد و در طي آن      اجرا مي » بالت«زمان وي به نام     
  30.ديد دادند، فقط نوعي نمايش خالف اخالق مي انگيز انجام مي حركات شهوت
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هـاي ايرانـي      چه سياحان اروپايي در باب جنبة زشـت و خـالف اخـالق رقـص               آن

هـاي    هاي بزمي و مجلسي بود، اما رقص         فقط مربوط به تعدادي از رقص      تر  بيشاند،    گفته
اي از    چنان كه پاره  . توانست شد   هاي بزمي نمي    چ وجه منحصر به اين نمايش     ايراني به هي  

اي يـا     هاي طايفه   هاي جنگي يا مذهبي بود كه البته به شكل رقص           ها بازماندة رقص    رقص
چه در نزد صوفيه به عنوان رقـص و سـماع معمـول     آمد و بدون شك آن محلي هم درمي  

چرا كـه طبقـات مختلـف و    . م اين انواع باشدبايست انعكاسي جالب از تركيب تما     بود مي 
كردند و طبيعـي بـود        ها راه پيدا مي     اي در اين خانقاه     گون از هر طايفه و ناحيه       اقوام گونه 
  .هاي صوفيانه منعكس شده باشد هاي قومي در پيدايش و تحول رقص ها و سنّت كه ذوق

. ها را ذكر كرد يتوان رقص اُخچي يا اخچ هاي غيربزمي، مي گونه رقص در بين اين  
اي جالب از اين رقص را در دربار پادشاه صفوي            شناس منظره   آدام اولئاريوس سياح شرق   

بـدين گونـه    . نمايـد   دست در حال رقص تصوير مي       كند و رقاصان را كمان به       توصيف مي 
هايي كه در      رقص 31.دهد از نوع رقص خنجر      رقص اخچي را نوعي رقص جنگي نشان مي       

و » لوليـان «شـد و       انجام مي  -هاي عهد صفوي    بازي  ها و آتش    ثل جشن  م -مراسم عمومي 
جمعي كه  هاي دسته هاي روستايي، رقص  رقص32كردند، خواتين بازاري در آن شركت مي

هاي چوبي و دستبند كه در نزد عـشاير هنـوز             شد، رقص   ها رهبري مي    با حركت دستمال  
هاي جمعي  هايي از رقص ماندهبايست باز رايج هست، نيز بدون شك مثل رقص اخچي مي

  .و بومي باستاني بوده باشد
هاي مذهبي را هم محققان و سياحان اروپايي          واري اي مراسم مربوط به سوگ      پاره

حتي آدام اولئاريوس و انگلبرت كمپفر . اند هاي باستاني تلقي كرده از مقولة بازماندة رقص 
هاي دينـي      البته رقص  33.اند  يستهزني، خود به همين چشم نگر       در مراسم مربوط به سينه    

در بين تمام اقوام سابقه دارد و اين كه آثاري از آن هنوز در بعضي از ايـن مراسـم بـاقي                      
خاطر همين تأثيري كه رقص در ايجاد حال خلسه و            در واقع به  . مانده باشد غرابتي ندارد   

 ويـشان آن را   در القاي هيجان داشت، از ديرباز شـمنان، جـادوگران، سـفادهندگان، و در             
تواند احوال نفساني را در انسان تحريـك و ايجـاد             شناختند كه مي    اي مي   وسيلهچون    هم

اي اديان نيز حيثيت و تأثيري قابل مالحظه يافت، ناشي از              اين كه رقص در پاره     34.نمايد
در حقيقت حتي در نزد يهود وقتي داود تـابوت عهـد را بـه شـهر                 . همين ويژگي آن بود   

  . د، در حضور آن به رقص پرداختبر خود مي
در مسيحيت نيز تا اواخر قرن هفتم ميالدي منعـي در آن بـاب نـشد و در اروپـا                    

اين كه  . رقصيدند  گاه در بعضي روزهاي مقدس نيز مي       حتي تا قرن هجدهم كشيشان گه     
لبـاً  در نزد اكثر اقوام باستاني از يوناني و رومي گرفته تا اعراب و اقوام مااليـا، رقاصـان غا                  
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انـد نيـز      رقـصيده   جز در مراسم و تـشريفات خـاص نمـي           اند و ساير مردم به      اي بوده   حرفه
 بـه   ممكن است خود يادگاري باشد از دوراني كه رقص جنبة ديني داشـته اسـت و جـز                 

(= شايد رقاصان معابـد يهـود كـه كديـشوت           . شده است   طبقات كاهنان اجرا نمي   وسيلة  
 اين هم كـه     35.اند  اند نيز از همين طبقات بوده       شده  ي خوانده م  (Qedheshiths)) قديسات

عنوان امري خالف دين بنگرند ظاهراً ناشي از طرز تلقي كـساني بـوده                گاه به  در رقص گه  
انـد    نگريسته  هاي معمول اديان كهن به چشم انتقاد مي         است كه در مراسم جاري و سنت      

فعاليت اشخاص و طبقـات     و اين طرز تلقي سبب شده است كه رقص تدريجاً محدود به             
ازجملـه در نـزد   . اي گردد و ديگران از اشتغال بدان، نـوعي كراهيـت نـشان دهنـد         حرفه
اند كه سيـسرو      هاي باستاني، طبقات عامه بدان حد نسبت به رقص كراهيت داشته            رومي
فرقـة  . رقصد اّلا كه مست يا ديوانـه باشـد          گويد هيچ كس نمي     جا در طي گفتاري مي      يك

انـد و همـين       كرده  ژوا رقص را عبارت از مراسم ديني خاص ابليس تلقي مي            بيمذهبي آل 
  .رساند ها مي نكته در عين حال جنبة ديني رقص را در محيط زندگي مخالفان طريقة آن

تـر در     هايي عميـق    با توجه به اين سوابق، مخالفت متشرعة مسلمين با رقص، ريشه          
تي متشرعة صوفيه هم مثل غالب فقها رقـص را          در واقع ح  . كند  بين اقوام مسلمان پيدا مي    

از اين رو آن نوع رقص را كه حاكي         . اند   مكروه و گاهي حرام تلقي كرده      ،به عنوان امري لغو   
نبايد خواند چـرا كـه      » رقص«اند كه      است كساني مثل هجويري گفته      از ذوق و حال واقعي    

ل هست كـه يـك علـت         محتم 36. است كه من لم يذق اليدري       آن وارد حق است و چيزي     
هاي جاهلي اعـراب      مخالفت متشرعة مسلمين با رقص ارتباط آن با رسوم مربوط به عبادت           

آيد كه آيين نماز اعراب در خانه خدا جـز            از قرآن برمي  . و ساير اقوام غيرمسلمان بوده باشد     
 از ابن عمر    كه  چنانها    درست است كه اين    37.نوعي سوت كشيدن و دست زدن نبوده است       

زدنـد و     كـشيدند و دسـت مـي        كردند و سوت مي     قول است برهنه بر گرد خانه طواف مي       من
اند مسلمانان را از اجراي مناسك حج خـويش           خواسته  شايد با اين كار هم در عين حال مي        

 38كردند  تلقي مي » تقرب به خداوند  « كه خودشان آن را نوعي       ها  آنبازدارند، اما اين مراسم     
هاي يهود، نصارا، و هنود هم كه         در بين مسلمين، شايد فرقه    .  بود در واقع نوعي رقص ديني    

 از قديم در نشر برخي انواع و آداب رقص ديني در نـزد  ،اند زيسته عنوان ذمي و معاهد مي     به
هاي نـصارا     دهد در عهد اموي فرقه      ازجمله قرايني هست كه نشان مي     . اند  قوم نقشي داشته  
يحيي الدمشقي از رقـص اصـحاب       . اند  ي و مذهبي داشته   هاي رمز   اند رقص   كه در شام بوده   

گويد كـه تـداول       موسي بعد از غرق فرعونيان، در داستان خروج اسرائيل از مصر، سخن مي            
هـاي   ست، و ممكن است مشاهدة آن در ايجـاد رقـص     آن حاكي از وجود نوعي رقص رمزي      

يـايش هنـدوان هـم كـه        ازجمله مراسم ن  . متداول در نزد صوفيه تأثيري باقي گذاشته باشد       
تـأثير نباشـد و بـا         هاي صوفيه ظاهراً بـي       بود در پيدايش رقص    راه  همها    احياناً با انواع رقص   
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تأثيري كه هند و اساطير آن در بعضي عقايد رسـوم مربـوط بـه تـصوف دارد نفـوذ رقـص                      

 اي  اهميت تلقي كرد، چنان كه در آناطولي هم پـاره           هاي صوفيه نبايد بي     هندي را در رقص   
هاي محلي هست كه ظاهراً با آداب و رسوم اقوام ديرينة اين سـرزمين ارتبـاط دارد و       رقص
عنـوان رقـص و سـماع     رو عثماني در نـزد صـوفيه بـه    در قلمچه   آنتوان پنداشت كه با    نمي

  39.ارتباط باشد متداول شده است بي
ل بدون شك مجموع اين عوامل در رقص صوفيانه انعكاس دارد امـا در عـين حـا                

بايست همان مجالس رقص و لهو عام خلق     سرمشق اصلي و بالواسطة رقص صوفيه را مي       
جا بين طبقات عامه وجود و رواج داشـته           ها در شهرها همه     تلقي كرد كه هم در زمان آن      

به احتمال قوي انكار و اظهار مخالفت برخي از مشايخ نسبت به رقص و سماع هـم    . است
د كه رقص را تقليدي از مجـالس لهـو و عـشرت تلقـي     ممكن است از آن جهت بوده باش     

هـا و     هـاي صـوفيه هـم در ايـن بـاب تقليـدي از غـزل                 اين كه اشعار و ترانه    . اند  كرده  مي
در حقيقـت   . هاي عاميانه است، خود شايد نشاني باشد از همين منشأ عاميانة رقص             ترانه

الس عـادي  شـد از روي ترتيـب مجـ    مجالس سماع صوفيه هم كه منتهي بـه رقـص مـي     
اين مجالس غالبـاً دعـوتي بـود دوسـتانه كـه در طـي آن                . گشت  معمول عامه منعقد مي   

گـشت و كـار بـه رقـص         شد و بعد از صرف غـذا سـاز و آوازي برپـا مـي                غذايي صرف مي  
شـد در دنيـاي       گونه مجالس دعوت كه بـه آواز و رقـص منتهـي مـي               نظير اين . كشيد  مي

االلبـاب يـك مجلـس عـيش          اگر عـوفي در لبـاب     . اسالمي در بين تمام طبقات رايج بود      
 ثعالبي هـم وصـف مجلـس        الدهر  ةيتيمكند در     گونه احوال وصف مي     شاه را در اين    خوارزم

 وقتـي ناصـر خـسرو و سـعدي خاطرنـشان            40.عيش وزير مهلبي و قاضي تنوخي هـست       
در اي مردم در هنگام رقص چابك و زودجنبند امـا تـا صـحبت از نمـاز                 كنند كه پاره    مي

گونـه    هاي عامه در ايـن      كنند، اشارت به عشرت     آيد سستي و بيماري را بهانه مي        ميان مي 
/ رقص بر شعر تر و نالـة نـي خـوش باشـد            «: گويد  هم كه حافظ مي   جا     آن .مجالس دارند 

هاي چوبي يا دستبند      ، اشارت به انواع رقص    »خاصه رقصي كه در آن دست نگاري گيرند       
آن شعر تر هم كه رقص بدان را شاعر بـا نالـة نـي خـوش      . است، در همين گونه مجالس    

كژ طبعاني كه نظم «: گويد هاست كه شمس قيس هم در المعجم مي داند، همان ترانه    مي
در شعر شاعران فارسي در باب رقـص        . »اي در رقص آيند     به بهانة ترانه  ... از نثر نشناسند    

گونه مجالس  ش و كم دقيق از اينتوان تصويرهايي بي ها مي ها بسيار هست و از آن       اشارت
  41.رقص و عشرت را بدست داد

 است كـه در مثنـوي        گونه مجالس در نزد صوفيه مجلسي       يك نمونة جالب از اين    
موالنا توصيف شده است درباب آن صوفي كه خرش را در خانقاه فروختند و از بهـاي آن            

گونـه مجـالس در       ايـن تر در بـاب       هايي جامع   توصيف. مجلس رقص و سماع راه انداختند     
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 بايد مربوط به مجـالس عهـد سـلجوقي و دوران حيـات              تر  بيشاسرار التوحيد هست كه     
هاي عهد امـام قـشيري و         گيري نويسندة اسرار التوحيد باشد تا به عصر ابوسعيد و سخت         

از يك حكايت هم كه شيخ احمد جـام در مفتـاح النجـات دربـارة يـك                  . سلطان محمود 
آيد كه مجالس رقص و سماع صوفيه از          كند، برمي   شابور نقل مي  مجلس سماع درويشان ن   

چه در مجالس عشرت و لهو عامه و حتـي اهـل خرابـات معمـول بـوده            لحاظ ظاهر با آن   
دهد كه سرمـشق صـوفيه در مجـالس سـماع             همه نشان مي    و اين  42است تفاوتي نداشته  

لفت و انكار بعضي    ظاهراً همان مجالس رقص و عشرت عامه بوده است و در حقيقت مخا            
مشايخ هم مخصوصاً از همين جهت بوده است كه اين كار صوفيه را بازگشتي بـه لغـو و                   

  . اند كرده لهو و باطل متداول در نزد عامه تلقي مي
هـاي   آيد با دعـوت  گونه كه از اسرارالتوحيد برمي مجالس رقص و سماع صوفيه آن     

گونـه     بود و شـيخ ميهنـه بـراي ايـن          راه همهاي الوان و لوت و سور بسيار          پرتكلف، سفره 
 در كـه  چنانهدف اين مجالس شايد، . گاه هزار دينار نيز ممكن بود خرج كند   مجالس گه 

 - يعني خود را بـه وجـد زدن        -المحجوب هجويري آمده است، عبارت از تواجد بود         كشف
و تن اي بود براي آسودن     شايد هم خود طريقه   . براي القاي مصنوعي آن احوال به خويش      

هـايي   با اين همه تكلـف . هاي جسماني كه از عبادت ناشي بود       زدن از رياضات و خستگي    
داد، بـراي طعـن در حـق          گاه موضـوعي بدسـت مـي       شد گه   كه احياناً در اين مجالس مي     

 راه هـم كـوبي   گونـه مجـالس بـا رقـص و پـاي            هاي صوفيه وقتي در ايـن       پرخوري. صوفيه
. گـشت   شد و مورد طعن و مالمت مخالفان مي          مي گرديد خودش يك نوع افراط تلقي       مي

باره با اصرار و تأكيد صوفيان را منـع و تحـذير     است كه در اين شيخ احمد جام از كساني   
گويد كه اين كار با  در مفتاح النجات ضمن اشارت به عوالم و احوال صوفيه مي         . كردند  مي

گويد كه اين  صراحت مي جا هم به يك. آيد ها راست نمي ها و آستين افشاندن زدن اين نعره
كوبي صوفيه هيچ اصـلي نـدارد و چگونـه ممكـن هـست چيـزي كـه                   سرود گفتن و پاي   

گردنـد، صـوفيان را ابـدال و     شوند و خراباتيان بدان خراباتي مـي  مفسدان بدان مفسد مي  
الجوزي هم بـر يـك گفتـة منـسوب بـه جنيـد دارد و                نظير اين ايراد را ابن     43زاهد كند؟ 

 چنـان كـه   -چه را كه حرام و نكوهيده است موجـب رحمـت بدانـد       يد هر كس آن   گو  مي
نظير ايـن ايـراد را از يـك قاضـي           چنين     هم 44. كافر است  -گويند  اينان در باب سماع مي    

گويد قطعه شعري سـاخت       اند كه ابن خلكان مي      موصلي به نام ابراهيم بن نصر نقل كرده       
 شـنيده اسـت كـه سـرود و آواز در مـذهب              و در طي آن از شيخ يك خانقاه، پرسيد كي         

سنّتي شده باشد و اين كه انسان به اندازة شتر بخورد و در ميان جمع به رقص برخيـزد                   
گونه    ابوالعالء معرّي هم در حق صوفيه و اين        45.هاي ديني درآمده است     از كي جزو سنّت   

ر ايـن مجـالس     د. آميز دارد كه مشهور اسـت       اي طعن   هاشان قطعه   كوبي ها و پاي    پرخوري
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گاه به  شد رقص گه   ها در حضور خليفه يا بزرگان درگاه وي نيز منعقد مي            كه بعضي از آن   
شد از جمله داستاني هست       ها منجر به هالك صوفيه مي       افشاني  ها و دست    سبب پرخوري 

دربارة آن صوفيان كه در مجلس دعوت مربوط به عروسي مستنجد خليفه در طي رقص               
گونـه    اين46. وي گريست و صوفيه تا صبح گرد جنازة او رقص كردند        جان داد و خليفه بر    

شـد و در      هاي صوفيه بـسيار و مكـرر تـشكيل مـي            مجالس در اواخر عهد خلفا در خانقاه      
ابن بطوطه يك مجلس سماع درويشان . گشت هايي منجر مي اي موارد نيز به تندروي پاره

آن درويـشان در گرمـاگرم سـماع        كند كه در طي       رفاعي را در حدود واسط، توصيف مي      
 ابوالفرج بن الجوزي هم 47.پرداختند زدند و در ميان آتش به رقص مي خود را به آتش مي

گونه   كه در بغداد سعدي را كه در آن هنگام به قول خودش در عنفوان جواني بود؛ از اين                 
وفيه ها كه در مجالس صـ       از همين تندروي  » محتسب«كرد قطعاً بعنوان      مجالس منع مي  
  48.داد اطالع داشت بغداد روي مي

ها  برخالف متشرعه و معدودي از مشايخ صوفيه كه منكر سماع بودند بعضي از آن
از جمله شيخ احمد غزالي آن را       . شمردند  سماع را نه فقط جايز بلكه حتي واجب هم مي         

گونـه مجـالس    كـرد كـه در ايـن    ديد و فقط خاطرنـشان مـي      براي اهل معرفت واجب مي    
بـه مـردان   جـا    آناي كـه زنـان از       بايست تا ممكن هست نه امردي باشد و نـه روزنـه             مي

 از چنگ و عـود و بـربط و مزمـار و جـز               -گونه ساز و آلتي     جز دف و ني هم هيچ     . بنگرند
وقت مناسب هم براي آن، روزها بعد از نمـاز چاشـت خواهـد بـود يـا                  .  نبايد باشد  -ها  آن

وي رقص صوفي غالبـاً جنبـة رمـزي داشـت و وي آن را               در نزد   . ها بعد از نماز عشا      شب
هـاي تجلـي را       دانست كه تا آثار و نـشانه        اشارتي به جوالن روح بر گرد دايرة كاينات مي        

 جزييات احوال و حركات رقص را هم صوفيه غالباً اشارت به رمـوز مربـوط بـه                  49.بپذيرد
 و جامه از تن بدر آوردن       چرخ زدن، باال جستن، سر برهنه كردن      : شمردند  احوال روح مي  

از جملـه   . آمد، در نزد خودشان تعبيرهايي بود از احـوال          ها پيش مي    كه در طي رقص آن    
يافتنـد از ايـن كـه         اي مـي    گرفت كنايـه    گونه رقص كه صوفي دست دوستي را مي         در آن 

خواهد تا مگر حال وي       ماند و از دوستي ياري مي       گاه در طي راه سلوك فرو مي       سالك گه 
اين رقـص و سـماع مخـصوصاً در نـزد           . مردي وي درستي بيابد    لوك خويش به پاي   در س 

 50.شـمردند   ها آن را با خاطرة شمس تبريز مربوط مـي           مولويه اهميتي خاص داشت و آن     
شمرد و براي بعـضي       در واقع شمس تبريزي سماع را براي بعضي از ارباب حال مباح مي            

مـدد حيـات محـسوب    چـون     هـم  جب باشد، ها كه سماع وا     به عقيدة وي براي آن    . واجب
 بـه   51.آيـد بـه بهـشت راه دارد         افشاني برمـي    است، و در چنين حالي دستي كه به دست        

و » آيـين شـريف   «شـد بعنـوان       هرحال در نزد مولويه، سماع كه بـه رقـص منتهـي مـي             
شد و رقص آن هم رمزي  العاده داشت و مثل نوعي عبادت تلقي مي         اهميت فوق » مقابله«
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 پرواز صوفي در عالم و آفاق روحاني، و از نقشي كه مردان خدا، در رسانيدن فـيض  بود از 
  .آسماني به اهل زمين دارند

انـد يـا فقـط بـه قـول            ها هدف تربيتي و روحـاني داشـته         آيا صوفيه در اين رقص    
 آنان را به ايـن كـار واداشـته اسـت؟            -ها   آسودگي از رياضت   -»استجمام«خودشان قصد   

نگريـستند، بـاز      هـم مـي   » استجمام«ي اگر در رقص به همين ديدة        درست است كه حت   
جوي حق و سـلوك طريقـت       و  اشتغال بدين امر لغو و باطل را بدان سبب كه براي جست           

اند، لـيكن از جـوابي كـه شـيخ ابوسـعيد       يافته داد قابل توجيه مي ها نشاطي تازه مي    بدان
مخـصوصاً در بـاب شـركت و حـضور          ابوالخير به اعتراض ابوعبداهللا باكو در باب رقـص و           

آيد كه مشايخ صوفيه، از قديم نوعي تـأثير از            دهد، برمي   جوانان نورس در آن مجالس مي     
 حاصـل از شـعر و   (Katharsis)چـه ارسـطو در بـاب كثارسـيس         نظيـر آن   -مقولة تزكيه 
بـه موجـب ايـن جـواب شـيخ، كـه در           . انـد    بـراي رقـص قايـل بـوده        -گويد  موسيقي مي 
و از اين رو وقتي در رقص       » جوانان را نفس از هوا خالي نباشد      «د آمده است    اسرارالتوحي

و » دست بر هم زنند هواي دستشان بريزد و اگر پاي بردارند هـواي پايـشان كـم شـود                 «
چون بدين طريق هوا از اعضاي ايشان نقصان گيرد از ديگر كباير خويشتن نگاه تواننـد                «

اي   راي رقص و سماع اهميت تربيتي قابل مالحظه       الدين هم كه ب      موالنا جالل  52.»داشتن
شمرد، در مثنـوي      نيل به كمال مي     قايل بود و آن را در طريقت از وسايل و اسباب عمدة             

در . شمرد ناپذير مي  ست اجتناب   اين حال رقص را به عنوان امري كه حاصل وجد صوفي ا           
ناپـذير    اجتنـاب  اسـت     مثنوي اين حال رقص را به عنوان امري كه حاصـل وجـد صـوفي              

داند در پرورش و جنبش       شمارد و تأثير وجد را در ايجاد اين حال مثل هواي بهار مي              مي
 نه  - كه صوفيه دوست دارند خود را بدين عنوان بخوانند         - بدين گونه ارباب قلوب    53.گياه

 بر قلـب    54ام  تر تقرير كرده    تفصيل  فقط ايمان و معرفت خود را چنان كه در جاي ديگر به           
كنند، بلكه لذت و راحت خود را نيـز كـه از اسـتجمام يـا تزكيـه                    حوال آن مبتني مي   و ا 

اند و در حقيقت، رقص را بمنزلة امري كه  داشته  بر عوالم قلبي متكي مي-شود حاصل مي
گونه، صوفيه هـم غـزل        بدين. اند  كرده   است تلقي مي    موجب نيل به كمال و تزكية باطني      

اند، هم به رقص و موسيقي ارزش         وقي به اوج كمال رسانيده    فارسي را از لحاظ ادراكات ذ     
از اين روست كـه هـر جـا از          . اند  چه در نزد عامه داشته است، داده        و حيثيتي باالتر از آن    

ها را در تحول  توان نقش و تأثير آن شعر و موسيقي و رقص ايران سخن در ميان آيد نمي    
  .رفتاهميت يا ناچيز گ گونه هنرها بي و توسعة اين
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  ها نوشت پي
دهد ازجمله يك قطعـه از        در بين مينياتورهايي كه منظرة رقص و سماع صوفيه را نشان مي           .  1

دكتر قمر آريـان،    : رجوع شود به  . الدين بهزاد هست كه تعلق به موزة متروپوليتن دارد          آثار كمال 
 يـك صـوفي كـه    افـشاني  ؛ همچنين، از براي منظـرة دسـت   1347/47الدين بهزاد، طهران      كمال

شـاهكارهاي  :  در131مربوط به هنرمندي از قرن يازدهم هجري بايد باشد رجوع شود به لوحـة        
 تـأليف آرتـور آپهـام پـوپ، اقتبـاس و نگـارش دكتـر پرويـز ناتـل خـانلري، طهـران                        ،هنر ايران 

؛ جهت يك قطعه مينياتور ديگر كه نيـز منظـرة رقـص و سـماع صـوفيان را نـشان                     1338/176
 Jami in XVI: ست، رجوع شود بـه  متعلق به مكتب شيراز در قرن يازدهم هجريدهد و  مي

Century Miniatures, Moskow 1966/75 
  : مربوط به منظرة رقص رجوع شود بهFresqueدر باب يك نقش ديوار 

Rezvani, M., Le theatre et la dance en IraN, 1962, Pl. VII/ 160-161. 
؛ در باب متن و ترجمة رسـاله        346بهار و ادب فارسي،     : رجوع شود به  براي عبارت مورد نظر     .  2

؛ نيز 1917رجوع شود به طبع جمشيد جي مانكجي اونواال، و نقل آلماني آن در طبع هايدلبرگ   
چنـين     هـم  ؛2 سالل سوم، شـمارة      ،كيا، مجلة دانشكدة ادبيات تهران      مقايسه شود با دكتر صادق    

 مورد گفت و شنود خسرو و غالم، مخصوصاً در بـاب زن و عـشق                اي از مسايل    اهميت پاره   دربارة
  :رجوع شود به

Duchesn Guillemin, ACTA Iranica, 4, 1975/208-214. 
 .201-1348/135زاده،  اينوسترانتسف، مطالعاتي دربارة ساسانيان، ترجمة كاظم كاظم.  3
 ساسـانيان، ترجمـة رشـيد    سـن، ايـران در زمـان        كريستن: در باب اين روايات رجوع شود به      .  4

: گونـه اسـت     ؛ قول نظامي درباب رقاصان و رامشگران عهد بهرام، بـدين          301ياسمي، چاپ دوم،    
داد هـر   / گرد كرد از سواد هر شـهري      / باز  مطرب و پايكوب و لعبت    / ساز  شش هزار اوستاد دستان   

هفـت  . باشـند خلق را خوش كنند و خـوش        / تا به هرجا كه رختكش باشند     / بقعه را از آن بهري    
 .106 ،1315پيكر، طبع وحيد دستگردي، ارمغان 

 .482-474نه شرقي، نه غربي، انساني، چاپ اول : در باب لوليان رجوع شود به.  5
6  .Olmstead, History of the Persian Empire, 1960/1379. 
از .  اسـت  هاي مختلف آمـده     ذكر شادي بعنوان يك موهبت بزرگ ايزدي به انسان، در كتيبه           . 7

. آن جمله در كتيبة داريوش در نقش رستم و شوش و در چند كتيبة خشايارشا و اردشير سـوم                  
 .1604، 1600، 1598، 1551، 1343ايران باستان، حسن پيرنيا، طهران : مقايسه شود با

 .288ايضاً، ايران باستان، .  8
بـراي تفـصيل    .  رجـوع كـرد    باره مخصوصاً به طرز تلقي نيبرگ از آيين زرتـشت بايـد             در اين .  9

 ،1338 جلـد اول     ،ازجمله نگاه كنيد به دكتر محمد معين، مزديـسنا و ادب فارسـي، چـاپ دوم               
101-102. 
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  :ها در هاي آن درباب قول ماركوپولو و دوبوا رجوع شود به گزارش.  10
The Travels of Macro Polo, 1959/243. 

J.A. Dubois, Hindu Manners, Customs and Ceremonies, 1959/585. 
  :هاي رقص هندوان و جنبة ديني باستاني آن رجوع شود به پيشنه دربارة

Coumaraswamy, A., The Dance of Shiva, 1924, 1924/73-75. 
-258، 1346، 1هاي فلسفي هنـد، ج   داريوش شايگان، اديان و مكتب: همچنين مقايسه شود با  

260.  
11 .C.F.Coumaraswamy, A., op. cit/78 
12 .Plato, The Laws, XII, 942, VII, 815. 
13 .Alfonso M. di Nola, in Encyclopedia Delle Religioni, II 585-592. 
  گويي كز اين جهان به جهان دگر شدم     از در درآمدي و من از خود بدر شدم.  14

  .335مقايسه شود با كليثات سعدي، طبع ميرخاني، : »طيبات سعدي«
15  .Charles Lalo, L’Art, Et La Vie Sociale, 1921/150. 
16  .Van Der Leuw’ im Himmel ist Ein Tanz, Monaco, 1937. 
  .256-255 ،12-10 ،ارزش ميراث صوفيه، چاپ سوم.  17
رقص شتري، رقص بسمل، رقص مقلد، رقص درخـت، رقـص   : از اين گونه تركيبات و ماثال    .  18

، رقص ملّا، رقص فانوس، خوش رقصي، نزده رقصيدن، تـوي           سيماب، رقص خورشيد، رقص پهلو    
  .ها تاريكي رقصيدن، و نظاير آن

19  .Rezvani, M., op. cit/157-158. 
العـاده مـورد عالقـة شـاه عبـاس واقـع شـد                دربارة يك رقاصة ارمني به نام غزال كه فـوق         .  20

رجـوع  .  هـست  26-24 ،1876هاي زكرياي كشيش، ترجمه بروسه        اطالعات جالبي در يادداشت   
  عباس اول شود به نصراهللا فلسفي،ؤ زندگاني شاه

 راه  هـم سوران و عروسي غالباً       گرد در عهد قاجار كه در مجالس ختنه         هاي دوره   رقاص  دربارة.  21
آمدنـد و هنرنمـايي       هـا مـي     هاي خـود غالبـاً در خانـه         عنتر و خرس و باز و با ساز و رقص دسته          

؛ در باب رقص    1/207اهللا مستوفي، شرح زندگاني من، چاپ دوم ج         عبد: كردند رجوع شود به     مي
ها و لوليان در اين دوره رجوع شود به سفرنامة اورسـل، ترجمـة علـي اصـغر سـعيدي،                      سوزماني

هاي مجلسي و محلـي كـه هنـوز           هاي لزگي، قفقازي، عربي و رقص       دربارة رقص . 1353/88-90
  .476اهللا خالقي، سرگذشت موسيقي ايران،  وحر: شود رجوع شود به گهگاه در مجالس اجرا مي

22  .Durant, W., Our Oriental Heritage  
؛ 25،  1348الـدين شـفا،       سـفرنامة پيتـرو دلّـا والـه، ترجمـة شـعاع           : ازجمله رجوع شود به   .  23

 Waring. S. A., Tour to: ؛ براي قول ويرينگ رجوع شود بـه 208-207سفرنامة اورسل، 
Shiraz, 1807/548. 
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چه پيتـرو   ، راجع به فلفل رجوع شود به آن    20در باب غزال رجوع شود به يادداشت شمارة         .  24

  .23دلّا واله در باب وي آورده است، مقايسه شود با يادداشت شماره 
  .20-18، 1328تاريخ عضدي، طبع كوهي كرماني .  25
  .281-10/274، مجلة يغما، »رجال عصر ناصري«معيرالممالك، .  26
 صفوي هند و ايـران ايـن طـرز          - از جمله در دو بيت ذيل منسوب به شعراي عهد تيموري           . 27

  :شود تلقي از رقص فرنگي ديده مي
 ببيند يك سر مو جلوة آن زلف اگـر زاهـد          
 به چيز بـستن و رقـص فرنگچـي كـردن          

 

 كند رقص فرنگيچي به بزم كفـر و ايمـانش          
  فريب خود ندهم چون ضرور نيست ضـرور       

 

  .3/2108اج، ج فرهنگ آنندر
  :؛ مقايسه شود با285نه شرقي، نه غربي، انساني، : رجوع شود به.  28

Bausani, A., Storia Della Letteratura Persiana, 1966/842. 
: ؛ مقايسه شـود بـا     1,238ؤ ح   242سفرنامة حاجي پيرزاده، بكوشش حافظ فرمانفرمائيان،       .  29

248 ،286.  
  .79نيا،  مسعود رجبدون ژوان ايراني، ترجمة  . 30
  .13هنر چيست، ترجمة كاوه دهگان،  31
 .Rezvani, M., op: دربارة رقص اخچي و نقل روايت آدام اولئاريوس رجـوع شـود بـه   .  32

cit. 1.  
راجع به رقص خنجر و رواج آن در بين اعراب، رجوع شود به گوستاو لوبون، تاريخ تمدن اسالم،                  

 .490ترجمة فخر داعي گيالني، 
  .199-198، 1339عباسنامه، تأليف محمدطاهر وحيد قزويني، به تصحيح ابراهيم دهگان، .  33
  .179 ترجمة كيكاوس جهانداري، ،مقايسه شود با كمپفر، سياحت نامه، چاپ اول.  34
چـه در نـزد اقـوام متمـدن           از همين روست كه رقص در نزد اقوام بدوي خيلي پيش از آن            .  35

  .E. Verone, L’Esthetigne, 1921/352-3: ود بهرجوع ش. هست اهميت دارد
كند و هـم نيـاز وي را بـه تحريـك              با اين كه رقص در واقع عالقه به بازي را در انسان ارضاء مي             

  :دهد و هم ديونيزسي سازد، به آن هم جنبة آپولوني مي برآورده مي
Nietzsche. F., Die Geburt der Tragodie Aus Dem Geist der Musik, 

1871. 
 دور شـده اسـت بـه شـكل          تر  بيشدر عين حال هر قدر رقص و ساير هنرها از منشأ ديني خود              

در جامعـة امـروز، تـأثير رقـص را در ايجـاد و              . نهائي يك نوع هنر مستقل نزديكتر شـده اسـت         
 Ellis, Studies In: رك. انـد  تحريك هيجان، گهگاه با تأثيري كه شراب دارد مقايـسه كـرده  

The Psychology of Sex, III/49.  
 .Jewish Encyclopaedia, IV/425: در باب رقاصان در معبد يهود رجوع شود به.  36
  542المحجوب،  هجويري، كشف.  37
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؛ ظــاهراً ايــن 8/35اآليــه، انفــال، ... و مــا كــان صــالتهم عنــدالبيت أال مكــاء و ال تــصديه .  38
 ,.Smith, R: ه اسـت، رجـوع شـود بـه    نيايش در نزد ساير مشركان عرب هم معمول بود شيوة

Religion Sem. 2/340. 
  .4/42االسرار ميبدي، بسعي و اهتمام علي اصغر حكمت،  كشف.  39
. 10 مـذكور در يادداشـت شـماره         Subois و   .J.Aدر باب رقص هندوان رجوع شـود بـه          .  40

مـاني و صـفوي     هـاي عهـد عث      هاي آناتولي و مراسم ديگر كه ناچار تأثيري در رقص           دربارة رقص 
  :باقي گذاشته است رجوع شود به

A. Bombaci, Rappresentazioni Drammatiche. Di Anatolia, in Oriens, 
1963, 16/171-193. 

  :  در اين باب و مĤخذ و روايات رجوع شود بهتر بيشبراي تفصيل .  41
Ritter, H., Das Meer der Seele, 1955/492. 

؛ در  107گاه تهـران،      عار العجم، طبع مدرس رضوي، انتشارات دانش      المعجم في منعائير اش   .  42
 چند  ،هاي لغت بعنوان شاهد در  باب رقص ذكر شده است            بين اشعار بسياري كه حتي در كتاب      

  :مورد ذيل مخصوصاً قابل توجه و تاحدي معرّف بعضي جزئيات است
انو در پديد آيدت ناگـه علـت   به ز/ سبك باشي به رقص اندر، چو بانگ مؤذنان آيد    «: ناصر خسرو 

  ».بلغم
 تـر   بيشبراي شواهد   » .توانند جست   چون در رقص بر مي    / چرا كرد بايد نماز از نشست     «: سعدي

  .577-19/585نامة دهخدا،  ، لغت2/2108رجوع شود به فرهنگ آنندراج 
ـ   ؛ در باب اسـرارالتوحيد و آن 155-154مفتاح النجات، چاپ دكتر علي فاضل،   .  43 اب چـه در ب

  :آمده است رجوع شود بهجا   آنرقص صوفيه در
Nicholson, R. A; Studies in Islamic Mysticism, 1921/3, 4, 25, 34, 58, 
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  .160-159بوارق االلماع، .  50
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54.  

 بــسته انــدر آب و گــل   هــاي جــان
 رقــصان شــوند در هــواي عــشق خــوش

 

ــل   ــد از آب و گ ــون رهن ــاد دل چ ــا ش  ه
ــوند  ــصان ش ــي نق ــدر ب ــرص ب ــو ق   همچ

 

  .476، 9نيز رجوع شود به شرح مثنوي شريف، 
55  .Zarrinkoob, A.H., Persian Sufism, 191. 
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