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  چکیده 

 همراه کهن سایر اقوام همانند زیستند، ایرانی، زمانی که در کنار هم می و هندي هاولی اقوام آیینی مراسم
 در اما د؛دار رواج اي به صورت گسترده همچنان ها آیین گونه هند، این در امروزه،. است بوده صرق با

چگونگی برگزار  در نظر است تا ابتدا حاضر همقالدر . است  شده منسوخ رقص با همراه هاي ایران، آیین
سپس و  بررسیمنطقه  این به آریایی ایرانیان ورود از پیش ایران فالت در هاي همراه با رقص آیین شدن

 پس از آن ایزدان. ن آریایی به فالت ایران اثبات شودپس از ورود ایرانیاها  عدم وجود این نوع آیین
و با  شودداده ها توضیح  نگی نگرش زرتشت به این آیینهمچنین چگو و مقایسه ،اوستا با ودا در رقصنده

 تفاوت زرتشت ظهور با شود کهداده  نشان یان،بررسی تفاوت ایزدان مورد پرستش در بین ایرانیان و هند
 پرستش شدن منسوخ به نهایت در که است آمده وجود  به ایرانی و هندي گروه دو میان در بزرگی فکري
 هاي آیین در آن دنبال همراه با رقص بوده منجر شده و به آنان به مربوط هاي آیین که ایزدان برخی

  .است شده رقص حذف هایرانی مقول
  

   ایزدان اوستایی ،ایزدان رقصنده، ایزدان ودایی  آیینی، رقص :هاي کلیدي اژهو
  
  مقدمه - 1

ترین هنرهایی است که بشر براي نشان دادن احساسات خود از آن استفاده  هنر رقصیدن یکی از ابتدایی
خواست نیازهاي او به هنگام شادي یا ناراحتی، هنگام راز و نیاز با خدایان و یا به وقت در. کرده استمی

طور   از آنجایی که این هنر با موسیقی همراه بود و به. پرداخت افشانی و پایکوبی می خود از آنان، به دست
هایی ویژه از قبایل و اجتماعات  هاي جمعی و دسته گرفت، توانایی ورود به آیین جمعی انجام می دسته

 بشري اجتماعات آن هآیینی شد که به وسیل رترتیب خیلی زود تبدیل به هن  دینو ب پیدا کردبشري را 
 دادند و به هاي بزرگ و کوچک انجام می عقیدتی خود را در گروه مذهبی ـ هاي آیین و نثارها نیازها،

  . همراه شد بشري هاي آیین با و خورد چشم به آن در بشري هتدریج بازتاب تمامی امور روزمر 
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گرفت، بلکه مراسم دفن  خواهی و در جشن و سرور انجام نمی در روزگاران قدیم، این هنر تنها براي لذت
 همراه رقص با نیز مذهبی مراسم حتی و زرع و کشت امور هخواهی، کلی هایی چون بارانمردگان، آیین

هاي رقص، که در گروه. ان امروزي داشتمردم از تر عمیق مفهومی هنر این ابتدایی بشر براي واقع در. دبو
گرفت، او را با مفهوم یکپارچگی و پذیرفته شدن در گروهی خاص آشنا  می بزرگ و کوچک صورت

نیاي ماورائی خدایان را به د انسان قدیم بود،همراه   خلسهگاه حاالت شور و شعف و با رقص، که . کرد می
هاي  ترتیب رقص  بدین. دست آورد  در مراسم مذهبی آنان نقش مهمی به و به همین سبب کرد وارد می

 هاي به روش هنرها، سایر همچون و دآم پدید ملل و اقوام ههاي بزمی در هم بر رقص  افزون آیینی
  . دگوناگون، در طول تاریخ ثبت ش

ریچارد . هاي گوناگون، مطالعات بسیاري انجام شده است درباره تاریخ رقص و نقش آن در فرهنگ
هاي  بررسی رقص در فرهنگ به توضیح و تاریخ رقصکتاب در فصل نخست ) 29-8: 1357( کراوس

مختلف پیش از مسیحیت پرداخته و در آن موضوعاتی چون رقص نزد مصریان باستان، عبرانیان باستان، 
رقص در ایران پیش از « در دو مقالهیحیی ذکاء . یونانیان باستان و رومیان باستان را مطرح کرده است

 ،تاریخ ایران هاي گوناگون از دورهربوط به رقص مهاي  با معرفی نگاره» تاریخ رقص در ایران«و » تاریخ
همچنین اطالعات .  1مطالعه کرده استتحلیل و تا حدودي حرکات رقصندگان را  این هنر را بررسی،

توان یافت؛  می »Der Tanz im Iran«امیر اشرف آریانپور با عنوان باره این موضوع در مقالهمفیدي در 
 هاي پیش از تاریخ و تاریخی ایران بررسی شده است رقص در دوره هاي مربوط به در این مقاله نگاره

هاي پیش از تاریخ و تاریخی  شهبازي نیز اطالعات ارزشمندي در زمینه رقص در دوره ).1974پور، آریان(
 ارائه کرده است المعارف ایرانیکا دایرهدر » رقص، در ایرانِ پیش از اسالم«اي با نام  ایران در مقاله

بسیاري به ویژه بر  هاي پژوهشهاي هند و ایرانی،  و اسطوره ها آیین در رقصدرباره . )2011شهبازي، (
 با) 1908(2لئوپلد شرودر کتاب ارزشمند باره،اما کار اصلی در این  ؛شده استاساس متون ودایی انجام 

 میانصوري  ايپیوندهکه در آن، با موشکافی به بررسی  است 3ودا ریگرمز و راز و میمیک در عنوان 
ها را همراه با رقص و  این آیین انجامِ میان پیوندبرگزارکنندگان مراسم ودایی و بینندگان پرداخته و 

  .نمایش بررسی کرده است
جزوي از مراسم مختلف مذهبی و غیرمذهبی اي مختلف تاریخی، حرکات آیینی ه ه، در دوردر ایران

 شهیدان، ساالر سوگواري در حتی و خوانی ريزار و پ نندما رسومیصورت پراکنده در   که به است  بوده
 نیز و موزون اطواري با که مراسم، گونه این تاریخ. دده می ادامه خود حیات به هنوز ،)ع(حسین امام

 هند و ایرانی و هند کهن هاي دوره به ایرانیان هدربار و تاریخ از پیش اعصار به ،است  بوده همراه موسیقی

                                                
 .7-2: ب1357؛ همو، 12- 2: الف 1357؛ همو، 59 - 43: 1342ذکاء،  براي اطالعات بیشتر نگاه کنید به  -1

2- Schroeder, L. 
 .با تشکر فراوان از سرکار خانم دکتر بهار مختاریان براي معرفی این کتاب ارزشمند -٣
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ها بسیار کاسته شده است، اما خویشاوندان کهن ما  در ایران از گستردگی این آیین .گردد می باز اروپایی و
   .اند این رسوم را حفظ کرده مذهبی هاي آیین در همچنان، هند در

در ها،  پس از بررسی رقص آیینی ـ مذهبی در فالت ایران پیش و پس از ورود آریایی حاضر همقالدر 
 میانتغییرات فکري و دینی  ،آنها پیوند میانو  اوستاو  ودا میانهاي  شباهتبا توجه به  است تانظر 

ات بر موضوع رقص و تغییر این تأثیر چگونگی مشخص و ایرانیان و هندیان پس از ظهور زرتشت
ن است که زرتشت با ایجاد تحول فرضیه این مقاله ای .شود بررسی اند، هایی که با این هنر همراه بوده آیین

سریر خدایی و مخالفت با  ها از دئوه مرتبه ها و پایین آوردن ه ها از دئو هسوردر جهت جداکردن اَفکري 
به دست اند،  هاي مربوط به این ایزدان که اغلب همراه با رقص بوده آیینسبب شد تا پرستش آنها، 

ي و فرهنگی توان بخشی از مسیر تحول فکر در صورت اثبات این فرضیه می. فراموشی سپرده شود
کم در این موضوع، مشخص کرد و در نهایت به میزان  هاي زرتشت، دست ایرانیان را، پیش و پس از آموزه

الزم به توضیح است که در این . ها و ماندگاري این تغییرات در فرهنگ ایرانیان پی برد تأثیر این آموزه
  .دشو مذهبی انجام می مراسم آیینی ـکه در  اندهایی نظور از رقص آیینی رقصمقاله م
  

  ایرانیان و هند ورود از پیش ایران فالت در  رقص - 2
 به. است داشته وجود رقص عنصر بشري هاولی اقوام هکلی آیینی مراسم درکه  ستا پیدا قراین و شواهد از

 عموضو کهمدارکی به دست آمده است  سال، هزار ده قدمت با فرانسه، غارهاي هاي نقاشی از مثال عنوان
 آگاهی ها رقص این چگونگی از شواهد کمبود سبب  به که چند هر. است شمنی و جنگی هاي رقص هاآن

 این بیانگر کم، تعداد به هرچند آثاري، چنیناما وجود  ،)18 :1357 ،کراوس( تنیس دست در زیادي
 خود آفرینی هنر در که چرا است، بوده برخوردار اي ویژه اهمیت رقص از اولیه اقوام براي که است حقیقت

 بشر آفرینی هنر که کرد توجه باید حال هر به. است برده می کار به ها حکاکی در و داشته نظر در را آن
 کارهاي سایر و خوراك هتهی سازي، سالح ابزارسازي، مانند و بود او حیاتی هاي فعالیت از بخشی ابتدایی
 دیگر مانندبه همین ترتیب  نیز، رقص). 19: 1354 ،پور آریان( داشت او زندگی واقعیات در ریشه تولیدي
آثار یافت شده از هزاره پنجم  .شد او آیینی هاي یتلفعا وارد و داشت حیاتی ارزش روزمره، و عینی عناصر

و ششم پیش از میالد در فالت ایران نشانگر این حقیقت است که جوامع بومی این منطقه با این هنر آشنا 
  .بودند

  
  ینی در فالت ایران پیش از ورود هند و ایرانیان به فالت ایرانهاي آی رقص - 1- 2

هاي زیادي به دست آمده  ها و سفال نگاره خوشبختانه از فالت ایران پیش از ورود هند و ایرانیان، سنگ
یکی از  هآذربایجان شرقی، در دیوار) قره داغ(در ارسباران . اند است که چگونگی رقص را به تصویر کشیده

هاي اولیه به جاي مانده که حاالت  اشکالی از انسان سونگون، ههاي باالیی کوه قوشاداش در منطق پناهگاه
 لگ هکاس روي بر دیگري ساده هنگار). 1شکل ) (43: تا بی ،زاده حافظ(دهند  رقص مذهبی را نشان می
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 یا پنجم هزاره به را هنر این به مربوط شواهدکه  است آمده دست  به شوش در »خزینه تپه« از که پخته
 سال هزار پنج تا پانصد و چهارهزار این کاسه را متعلق به شناسان باستان. رساند می میالد از پیش ششم
 در تصویرنگارگر  ،دارد اعتقاد) 4: الف1357(ذکاء یحیی که گونه آن و )2 شکل( اند دانسته میالد از پیش
 نشان ساده بسیار اي گونه به را تایی سه یفرد دو در انسان شش رقص ،کاسه این روي بر بسته نقش
 است داري پایه گلین ظرف ه دیگر،نمون. است کرده خودداري رقصندگان گردن و سر دادن نشان از و داده
 پنجم هزاره به مربوط و آمده دست  به جمشید، تخت جنوب کیلومتري دوازده در ،»جري تل« تپه از که

 که است شده تصویر مردان از گروهی نگاره ،سفالینه این درونی پهنه در). 3 شکل( است میالد از پیش
 اي نمونه این تصویر. اند نهاده کنار خود مرد پشت بر را خود هايدست و ایستاده یکدیگر سر پشت خیز نیم
 بتوان شاید. دهد می نشان ایران سرزمین جنوب در میالد، از پیش پنجم هزاره در را، بند دسته رقص از

 خرمن یا آتش همانند مقدس، اي توده پیرامون که دانست مذهبی خضوع نوعی را رقصندگان این حالت
  . )همان( شود برگزار می خورشید چون الهی نمادي یاو  محصول

 است شده پیدا کاشان »سیلک تپه« در میالد از قبل چهارم ههزار به متعلق نیز دیگري سفال قطعه
. دهند، تصویر شده استوار را انجام میحتماالً نوعی رقص دایرهکه ا رقصنده گروهیکه بر آن  )4 شکل(

 رقص این شاید که شودمی استنباط چنین. شود می دیده خورشید یا و پرندگان از تصاویري افراد میان در
   ).139: 1968پور، آریان( است گرفته می انجام خورشید همچون مقدس عنصري به احترام نوعی منظور  به

پیش  3600 -3300متعلق بهکه  دست آمده است  هب »تپه موسیان «ر با تصویر رقص ازگدی هدو قطع
زیر آنان اشکال ستاره  کهشود  ها دیده می گروهی رقاص ،ویراتص ی ازدر یک). 5شکل ( است از میالد
ها در این نگاره بازوها و  رقاص. که احتماالً آتش و یا محصول است نقش شده است مانندي،

هایی مشابه این رقص هنوز هم در میان ارمنیان و  رقص .اند داشته  ن را رو به باال نگاههایشا دست
 در دار زاویه کمی حالتی در رقصندگان هاي دست دوم هدر قطع. )137: همان(  کردهاي ایران وجود دارد

به سمت چرخد و یا  ها یا به طرف داخل می کف دست). 6شکل ( است  شده دراز باال طرف به و سر کنار
 نردبانی صورت  به رقصندگان بدن که است این قطعه این مورد در جالب هنکت). همان(گردد  بیننده برمی

شود و به همین دلیل داراي معنایی هاي دیگر نیز دیده می، حالتی که در برخی نگارهاست شده تصویر
توان یافت که سه  وسیان میدر م »تپه خزینه«از دیگري سفال تکه در را نگاره این همانند .خاص است

 هکه این نگاره با نگار تفاوتی). 7شکل (دهد  تن را در حال رقص، با بازوان به آسمان گشوده، نشان می
 ،ذکاء( است شده تصویر طبیعی حالت  به رقصندگان هتن پایین نگاره این در که است این دارد پیشین
 عروج از اي نشانهسوي آسمان   ها و بازوان به ن دستبلند کردبا  ،این گونه رقص احتماالً). 11: الف1357

بوده و پایین تنه نردبانی شکل رقصندگان همین  خدایان جایگاه به شدن نزدیک براي آسمان به صعود و
 با اسالمی، هدور در صوفیان سماع همچون رقص، حالت این شاید، مفهوم را تداعی میکرده است

 چنان که). همان( داده استنشان میخلسه و اتصال به مبدأ را نوعی حالت  ،ست افشاندند و چرخیدن
 اسالمی، هدور در صوفیان سماع همانند ،رقص اجراي حال در تن سه هبا نقش پیکر اي شکل مهر استوانه

  ).همان) (8شکل(دهد  را نشان می ايجذبه - جمعی مذهبی دسته هاي رقص از دیگري هنمون
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ه مربـوط  دست آمده است ک  ههایی از رقص با سماچه یا ماسک ب نمونه دوم و سوم پیش از میالد هاز هزار
هایی از پرنده و یا بز کوهی به سر  در حالی که ماسک افرادها  در این نگاره). 9شکل( استبه مراسم آیینی 

این رقصـندگان حرکـات بزهـاي    شاید  ).2: ب1357، ذکاء(دهند  حرکاتی شبیه به آنان را انجام می ،دارند
هـاي پـیش از    دانـیم در دوره  زیرا چنانچه می. ندکرد منظور نیایشی خاص تقلید می  و پرندگان را بهکوهی 

 نیـز هنگی با طبیعت و دنیاي اطـراف و  نوعی همااند،  کوشیدههاي مختلف همیشه  ها با آیین انسان ،تاریخ
. خورد ي آنان به چشم میها حیوانات در آیین حرکاتایزدان ایجاد کنند و به همین دلیل حرکاتی شبیه به 

هم اکنون نیز در برخی از مناطق آذربایجان ماسک بز کوهی و انجام حرکاتی شبیه به ایـن حیـوان بـراي    
  . که نگارنده برخی از آنها را مشاهده کرده است شود انجام نمایش و رقص استفاده می

 که در برابر آتش و یا خرمن و اند آیینی را به تصویر کشیده هاياین شواهد بر جاي مانده بیشتر رقص
پس . اندا قربانی، شکار و یا عناصر طبیعیاین مراسم معموالً در ارتباط ب. است  گرفته یا خورشید انجام می

ساکنین فالت ایران، پیش از ورود ایرانیان  میانها در  توان چنین استنباط کرد که این گونه رقص می
  .ل بوده استآریایی، همانند دیگر اقوام بشري معمو

  هاي بزمی در فالت ایران پیش از ورود هند و ایرانیان  رقص - 2-2
اما به نظر . است  میانه در این دوره مرسوم بودههاي بزمی نیز همانند دیگر هنرهاي عا شک، رقص بی
چرا که تمایل کمتري در به تصویر کشیدن آنها در این دوره . از اهمیت کمتري برخوردار بودرسد که  می

که نگارگر کهن را  است مراسم آیینی همراه با رقص از آنچنان اهمیتی برخوردار بوده. شود دیده می
 آمده دست به بزمی هاي رقص از کمی آثار میالد از پیش سوم هاز هزار. داشته که بیشتر بدان بپردازد وامی
با ). 52: 1342 ،ذکاء( است  شده می انجام مهمی شخص مقابل در و تکی صورت به بیشتر که است

 آیینی هاي رقص. ببریم پی بزمی رقص و آیینی هاي رقص تفاوت به توانیم می رقص نوع دو این همقایس
 بود، فراطبیعیمقدس که به صورت ایزد و یا وجودي  طبیعیِ صورت جمعی و در برابر یک عنصرِ  به بیشتر

 آن موجود مقدس بود؛ از خشمِ جستنري یا دوو  ها براي برخورداري از تواناییاین کار و شد  انجام می
. کردتأمین میآنان را  هاي زیستینیاز گرفت که محصول انجام میخرمن در مقابل ها همچنین این رقص

شد که به سبب  نفره و در مقابل امیر و یا بزرگی اجرا می    صورت تک  هاي بزمی به رقص ،در مقابل
 و شده پیدا »ارجان« از که ایالمی فلزي هکاس یک. است شده حک نگارهاهمیت او معموالً نقش او در 

 نشانرا  شاهی بزم مجلس از را توجهی جالب هصحن اند، زده تخمین میالد از پیش 650 را آن تاریخ
 با که کسانی و بندبازان و رقصندگان و دانانموسیقی از گروهی هوسیل  به و نشسته وسط در شاه. دهد می

 صحنه، این در) Iran Pre-Islamic زیر عنوان :2002الورگن، ( دشو می سرگرم روند، می راه چوب
 سرگرم هاي نمایش و بندبازي هاي صحنه بیشتر شود، می انجام شاه کردن سرگرم براي که هایی رقص
  .است نمایان کامالً آیینی هاي رقص با آنها تفاوت که دست است این از اي کننده
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  ایرانی و هند هدور در آیینی هاي رقص - 3
 1376 ،هاردي(است  شده می انجام آتش به واسطه که بوده قربانی دینی اعمال محور آریایی فرهنگ در
 غذاست، یک تنها نه زیرا است، جهان سراسر در بدوي نشینی کوچ زندگی مهم اجزاي از قربانی). 105:

 جشن در کهن  هاي آریایی). مانه( شود تقسیم خدایان نام به دیگر طبقات از موجوداتی با تواند می بلکه
  مذهبی  سرودهاي با همراه جوان دختران آن در که کردند می اجرا مذهبی هویژ رقص اسب، ِ قربانی

 شد می ایجادنوعی خلسه  روحانی سرودهاي با هنر این همراهی از و داشتند برمی هم به شبیه هاي گام
 قالب. باشند بوده رقص با همراه ودا سرایش ايه آیین که دانیمهمچنین می ).2: 1،1979نانیابهاو(

 مختلف هاي الیه از که است اي پیوسته ادبی پیشرفت حاصل مانده باقی ودا از امروزه که اي یکپارچه
 این با و دانند می میالد از پیش دوم ههزار آخر هنیم را آن منشأ سر و است شده تشکیل ادبی و اجتماعی

: همان ،هاردي( است گرفته صورت آن در کمی تحریف است، برخوردار یشفاه ادبیات هاي ویژگی از که
104 .(  

 چشم به تماشاچیان و خوانندگان میان صوري پیوند از هایی نشانه ودا ادبیات در که دارد اعتقاد هرتلز
 و رقص از این، بر افزون ).13: 1908شرودر، ( داند می رقص را ارتباط نوع این شرودر و خورد می

 حال در هاي نقال به ، اشاره2ها سرود ماروت از بخشی در چهیاد شده است؛ چنان ودا در بارها انرقصندگ
 کند می خطاب رقصندگان را ها ماروت دیگر جایی در همچنین و )17: 1900، 3مولر( است شده رقص

 مراسم ژهوی  به آنها آیینی مراسم بر زیادي تأثیر خدایان دانستن رقصنده که است طبیعی). 22: همان(
 انجام خدایان خشنودي و رضایت جلب براي مراسم این برگزاري اساساً که چرا است، داشته قربانی

 همانند حرکاتی آنان رضایت و خدایان با خود همانندسازي براي قبایل این که معنی این است؛ به شده می
  .ندکرد می تکرار را آنها
   واژه رقص در ودا و اوستا - 3-1
 به nrṛitú و است آمدهو رقص  رقصیدن معنی به nṛitya و nṛittá و nṛít هاي واژه داو رودهايس در

: 1970ویلیامز،  -مونیر( رود می کار به ها ماروت و 5ها آشوین ،4ایندر وصف در که است رقصنده معنی
 معنی به »nartana«و »nartaka« هايواژه و رقص معنی به »narta« هواژ nṛit ریشه از ).568
 این به ايواژه که اوستا با قیاس در و ودا در کلمات این وجود .)529: همان( استمشتق شده  ندهرقص

 هدور هندیان ایرانیان و میان زیادي تفاوت که است واقعیت این گویاي خورد، نمی چشم به آن در مفهوم
  .در مواجهه با این هنر وجود داشته است ودایی

                                                
1- Bhavnani, E.  
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  رقص در اوستا و ودا - 3-2
چنین اشعاري ). 47: 1384 ،ابوالقاسمی( اند ضربی بودهموزون به وزن ها  ت که اشعار یشتر این اساعتقاد ب

 بر وزن هجایی  استهاي خود زرتشت  که سروده گاهان ، اما در مقابل اشعاراستبراي رقص مناسب 
 هشت هایشت همچنین و وداادبیات  این، افزون بر). 46: همان( که مناسبتی با رقص ندارد اندسروده شده

 تواند می هجا هر زیرا دانند، می رقص براي مناسب را هجایی شمار نوع این است، هجایی دوازده و یازده و
 آواهاي اساس بر ها بیت ،است شده دورترفرهنگ  این از رقص هر اندازه زمان، مرور  به اما. باشد گام یک

 اساس بر سرودها این که گفت توانمی تیب،تر بدین ).78: شرودر، همان( اند شده تنظیم شعر به مربوط
 است بدیهی). همان( اند شده تنظیم شده، می اجرا رقص با همراه روزي که اروپایی، و هند کهن هاي آیین

 دوران در که زیرا ند؛شد می اجرا رقص با همراه خود تولد ابتدایی دوران در اوستا نیز و ودا سرودهاي که
 کنندگان اجرا. است  بوده برخوردار جادویی کیفیت از نوعی به آیینی مراسم ،جوامع این گیري شکل هاولی

 همانند آنان با و نزدیکباید  خدایان به ممکن هانداز تا ها، آسیب کردن دور یا و نیکی دریافت براي مراسم
 ودا در هک رسد می نظر به شد، بیان تر پیش هچنانک اما. شوند که شواهد آن هنوز قابل بررسی و تایید است

 به مثبت نگاهی با حداقل دوران این مردمان که معنی بدین است؛ بوده مثبت همچنان رقص به نگاه
 وجود هندوان هاي آیین از برخی در رقص نیز امروز که همچنان. داشتند باور خدایانشان بودن رقصنده

 شکل به چیزي نیز امروزه هبلک است،  نشده رقص به اي اشاره هیچ اوستا در تنها نه که صورتی در. دارد
  .نیست رایج ایرانیان میان در آیینی هاي رقص

  
  ایزدان رقصنده در ودا و اوستا  - 3-3

 1هااسوره ان با عناوینخدای گروه از سه وجود به ایرانیان و هند نیز و اروپاییان و هند دانیم می که همچنان
 هجامع هطبق سه اساس بر و متفاوت هم با آنان ريخویشکا که داشتند اعتقاد طبیعت مظاهر و 2هادئوه و

  .ندشد می پرستیده آنان نوع سه هر ودایی هدور در و ندبود گرفته شکل اروپایی و هند
 وجود به هیچ از هستی که زمانی آفرینش، در که طوري  به است، نمایان بسیار ودا در رقص به اعتقاد

و آرو  3کاگنی( ریزد می بیرون رقصندگان همانند آنان زا غبار و ایستند می طوفان در ایزدان آید، می
 تنها ها ماروت اما است شده اشاره ودا در ها ماروت رقص به که شد بیان تر پیش). 17: 1886، 4اسمیت

او را آفریننده، هدایت کننده  هاودا در که است دیگريرقصنده  خداي ایندره. نیستند ودا رقصندگان
  . )38: 1908شرودر، ( کنندمیخطاب  رقصندهها و آهنگ
  

                                                
1- Asura 
2- Daeva 
3- Kaegni 
4- Arrowsmith 
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 خداي سوریه ).50:همان( هستند ودا در رقصنده خدایان دیگر از  2سومه و  1سوریه آشوین، اوشاس،
 جو ساکن و آسمان و جو خداي ایندره زمین؛ ساکن و آتش خداي 3آگنی است؛ آسمان ساکن و خورشید

 ایزد که چند هر شود؛ نمی دیده اوستا در یکینزد و تثلیث این). ـ د 528: 1381 ،نائینی جاللی(است 
 قدرت از ایندره پرستش رفتن بین از با همراه اما اند،شده ستایش اوستا در آتَر نامِ با آتش ایزد و خورشید

 هرقصند خدایان ترین مهم از یکی ایندر. اند گرفته قرار مزدا اهوره از تر پایین جایگاهی در و شده کاسته آنان
  :).Rv 2، 22، 4(تاس وادیی

  توست، همردان هترین ساخت این اولین و کهن
  ! اي رقصنده 

   ).368: 1889، 4گریفیت( سوي بهشت  اي به به شایستگی خوانده شده
 داراي و صـاعقه  او سـالح ). 643: همـان ( است یک درجه خدایان جزو ودا در و است باران موکل او 
 هـا  جنگ در و اوست اختیار به برق و رعد و باران جوي، غییراتت شود؛ می توصیف دراز اندازه بی هاي دست

 هـاي  دوره در کـه  ایـن  بـا  و اوسـت  بـه  خطاب سرودها بیشترِ ودا در ).همان( هستند او محافظ ها ماروت
 خـدایان  سایر بر او ریاست همچنان گرفته، قرار 7شیوا و 6ویشنو ، 5برهما هگان سه خدایان زیردست جدیدتر
 و ایرانیـان  میـان  کـه  است دئَوه خدایان جزو او ).ـ یه  505: همان( است مانده باقی عامه افکار در خدایان

 سـتوده و  همچنـان  هنـدیان  میـان  در کـه  صورتی در شده گذاشته کنار او پرستش زرتشت ظهور از پس
  .محترم بوده است

 دم  سپیده گامهن و اند شده زاییده اسب شکل به که هستند آفتاب پسر دو و دوتایی خدایان ها آشوین
 به شب تاریکی انتقال هنمایند و آسمان پزشکان ایزد دو آن شوند؛ می ظاهر آسمان در زرین هاراب با

  ).ـ ز 505: همان(هستند  روز روشنایی
  :).Rv 6، 63، 5( شوند ها چنین توصیف می آشوین ریگ ودادر 

  براي هنر جادویتان شهره بودید،
  ! اي جادوگران 

  ).413: 1890گریفیت، (  در میان نسل ایزدان، اي قهرمان رقصنده
 و اشکال به و مرداد و خرداد هاي نام به اوستا در دوتایی ایزدان. نیست اثري اوستا در ایزدان این از

   .ها متفاوت است شوند که کامالً با آشوین می ظاهر متفاوتی هاي خویشکاري

                                                
1- Surya 
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شیوا نیز  القاب از یکی است، ودایی اصلی هگان سه خدایان از یکی هک این بر افزون خورشید، خداي سوریه
 او فرزند دیگر جایی در و او زن جایی در است دم سپیده خداي که اوشاس). الف ـ 529: همان( است

 نه قدرتی با اما ستایش شده است، نیز اوستا در 1بام اوش نام تحت ایزد این). همان( شمار رفته است به
 یاد به را ما نزدیکی این و دارند پیوند آسمان و نور و آفتاب با نوعی به خدایان این همگی. زیاد چندان

از اهمیت آن  زرتشت و داشت رواج بسیار اروپاییان و هند میان در زمانی که اندازد می مهر پرستش آیین
 در که نیست این هنگارند منظور البته. شد کمرنگ ایرانیان میان در آیین این قدرت که طوري  به ؛کاست

 اي دوره دررود احتمال می بلکه ند،ودب مهرپرست ها آیین این کنندگان برگزار و پرستندگان ودایی هدور
  .داشت پیوند پرستش مهر به مربوط رسوم با ها آیین این تر، متقدم

به عنوان  و نوشیدند می براهمنان را آن سکرآور هشیر که است سومه گیاه هو نمایند ماه خداي سومه
 کنار زرتشت توسط نیز 2هوم ایرانی نام با سومه پرستش). 538: همان( کردند می تقدیم خدایان به نذر

 در اما بردند،  بهره آن از نثارها در و کردند استفاده همچنان هوم گیاه از ها مغ که چند هر شد و گذاشته
 شده مهیا تو براي سومه این«: شده است معرفی هسوم هنوشند ایندره ودا در. شد  کاسته او قدرت از اوستا
 ).38: 1348 ،نائینی جاللی(» !بنوش ایندره، اي است،

 و نیامده خاص اسم صورت به ودا در استا شیو که هند هرقصند ایزد ترین مهم و ترین شده شناخته اما
 موکل طوفان، خداي ودرهر). ـ ب 527: 1381 ،نائینی جاللی( است شده ذکر 3رودره براي لقبی صورت به

سومه  هنوشندمانند ایندره  نیز او است؛ مرتبط آگنی و ایندره با او هاست؛ ماروت و ها رودره پدر و فنا موکل
). همان( است پزشکان پزشک هم و قهرمانان هکشند هم او شود؛ می چندان دو نیرویش کار این با و است

 را آن و مخالف باشد، نابودي و فنا به مربوط که عنصري هر با ایرانی هشد زرتشتی هاندیش کلی طور  به
 روند از بخشی فلسفی شکلی به را انهدام و مرگ همسئل هندیان که صورتی در داند می اهریمنی یکسره
  .دانند می عالم حرکت

 به و ودا از پیش هدور به شیوا به اعتقاد که باشد دلیل این به شیوا خاص نام هدربار ودا سکوت شاید
 از هم و آورنده پدید هم رودره همانند نیز شیوا اما). 196: 1375 ،بهار( رسد می سند هدر کهن هنگفر

 گساري باده و قربانی با همراه شیوا به مربوط مراسم همیشه حال هر به اما ؛)198: همان( است برنده میان
  . دارد مغایرت کامالً زرتشتی اعتقادات با که) 196: همان( است بوده عیاشی و

  
  ایران فالت به ایرانیان و هند ورود از پس آیینی هایی رقص - 4

 یکدیگر کنار در ایرانی و هندي هقبیل دو که دهند می نشان شناختی زبان نیز و شناختی اسطوره شواهد
 اما. دداشتن مشترك رسوم و آداب و مشترك زبان مشترك، هاي اسطوره دوران آن در و دزیستن یم

                                                
1- Ušbām 
2- Haoma 
3- Rudra 
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 و مراسم در موسیقی و رقص به آنان نگاه در زیادي تفاوت کنیم، مقایسه یکدیگر با روزهام را هاآن چهچنان
 شود می اجرا ها آیین و مراسم در موسیقی و رقص همچنان امروزي هندوستان در. یافت خواهیم ها آیین

 تنها امروزي ایران در که صورتی در گردد؛ می باز ودایی هدور هرقصند ایزدان به مشخصی طرز  به که
 بررسی با دیگر، طرف از. شود می دیده تاریخ پیش از هاي دوره در ها آیین این وجود از  پراکنده شواهد
فالت ایران  در گذشته در موسیقی و رقص با همراه هایی آیین که شود آشکار می ایران فالت کهن تاریخ
شده  دیده منطقه این به اروپایی و دهن ایرانیانِ مهاجرت از پیش تا تنها آن شواهد است؛ اما داشته وجود
 ایران فالت به مادها و ها پارس ها، پارت آمدن اقوام آریایی مانند از پس آوري، شگفت صورت به. است

  .اند گزیده خاموشی آیینی رقص هدربار نگاره،  سنگ صورت  به چه و مکتوب صورت  به چه تاریخی، شواهد
  
  ن و اشکانیانهاي آیینی در دوره هخامنشیارقص - 4-1

 مربوط هاي نگاره ،انهخامنشیروي کار آمدن  و آریاییان به فالت ایران ورود طور که گفته شد، با همان
 و یرطااس اشاراتی به مانده است، باقی هخامنشیان از که هایی نگاره در. شوند می ناپدید ناگهان رقص به

هیچ  آنها در ، اماشود می دیده ،است اهانش و بزرگان به مربوط عموماً که خاص مراسم از هایی گزارش
 گونه این به را هخامنشیان عالقگی بی ،سکوت این. ندارد وجود آیینی رقص ویژه  به و رقص از اي نمونه
 نیامده دست  به دهد نمایش را آیینی هاي رقص که اثري نیز اشکانیان هدور از. دهد می نشان ها آیین
  . است

  ساسانیان هیینی در دورهاي آ رقص - 4-2
 خاص حرکاتی با را ها رقاصه که باقی مانده است بزمی هاي رقص از تعدادي اثر تنها ساسانیان هدور از

» رقصیدن« يامعن سنسکریت  هایی که در زبان از واژههمانگونه که پیشتر اشاره شد  .دهد می نشان
براي انتقال مفهوم رقص  این دورهدر . اثري نیست هاي ایرانی، از جمله پهلوي ساسانی، زباندر  داشتند،

 هاز واژ خسرو قبادان و ریدكدر متن  .کردند استفاده می )wāzīg: فارسی میانه(» بازي«واژة از 
   .است استفاده شده رقص بزمی ادن حرکاتد  براي نشان »پابازي«

ه و نیز پیواژه هر گونه سرود، چکام) در سرودن(ون و بربط و تنبور و کنار و ) نواختن(ها در  به جشن«
  ). 56: 1382عریان،( »استاد مردي هستم) رقصیدن(گفتن، پاي بازي کردن 

بازي و واژگان ترکیبی ، سپر بازي، تیر بازيهایی چون زنجیر بازي، دار در این متن همچنین واژه
 بهروشنی   ها به استفاده از این واژه. دهد آمده است دیگري که معنی رقصیدن با اشیاء خاصی می

  .اند شده هاي جشن و سرور و براي سرگرمی انجام می که در برنامه اشاره داردهاي بزمی  رقص
 به تمایلی اند، شده وارد ایران فالت به که آریایی ایرانی قبایل که کند می ثابت طوالنی سکوت این

  .ده استهاي آنان با رقص همراه نبو که آیین اند یا این نداشته رقص با همراه هاي آیین انجام
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  دیدگاه زرتشت به مراسم همراه با رقص - 4-3
 از معموالً که است کهن هدور ایزدان پرستش به مربوط ایرانیان آیینی مراسم بیشتر است، مسلم آنچه

  به بعدي زمانی هاي الیه در سپس، و د،بو شده گرفته دوره آن مردمان اطراف دنیاي و طبیعی عناصر
 را هایی شباهت توان می هنوز نظر این از. دش می تکرار سال از خاصی هاي زمان در آیینی مراسم صورت

 با که چند هر. مشاهده کرد ،داشتند اروپایی و هند ابتدایی قبایلریشه در  که مختلفی ملل مراسم بین
 بعضی در که طوري  بهاست  شده کمتر و کمتر شباهت این تدریج  به دنیا مختلف نقاط به آنها مهاجرت

 آن منطقه بومیان با مردم این مهاجرت، جریان در زیرا شود، می سخت بسیار آن تشخیص موارد
 در زیادي تأثیرامر  این که گرفتند می قرار نو هواییِ و آب و جغرافیایی شرایط تأثیر تحت و آمیختند می
 زیرا است؛ تر مشخص یکدیگر به هندیان و ایرانیان شباهت میان، این در. داشت آنان رفتار و فکر طرز
 مورد ایزدان. پرستیدند می را یکسانی ایزدان و کرده بودند زندگی یکدیگر کنار در طوالنی مدت آنها

عقاید  زمان، پس از ظهور زردشت گذر در اما. شدند می تقسیم هاَاسوره و ها دئو گروه دو به آنان پرستش
 تنها و کردند رها را دئوها پرستش رتشت،ز هاي آموزه تحت ایرانیان ؛این دو گروه از هم دورتر شد

 و زندگی  روش فکر، طرز در بسیاري هاي تفاوت که اینجاست از و پذیرفتند خدایی سریر در را ها اَسوره
  .شد نمایان آنان هاي آیین و مراسم نیز

 نآ در که قربانی مراسم با را خود خالفتم گاهان از 3، بند 32رسد که زرتشت در قطعه  به نظر می
  .کند می بیان کنند، می شادمانی مردم و شوند می قربانی حیوانات و شود می نوشیده هوم

huuō mā nā srauuẳ mōrəṇdaţ 
yə ̄acištəm vaēnaŋhē aogədā 
gąm ašibiiā huuarəcā 
yascā dāθə̄ṇg drəguuatō dadāț 
yascā vāstrā vīuuāpaț   
yascā vadarə ̄vōiždaț ašāunē 

  
کند او که بدترین سخنان را هنگام دیدن گاو و خورشید با  د سخنان درست را تحریف مینها آن مرد بد«

کند و جنگ افزار  فریبد و کشتزارها را ویران می راند اوست که درستکاران را می دو چشم خود به زبان می
 ) 41: 1994هومباخ و ایکاپورا،( »گیر خود را علیه مرد پارسا به کار می

 آن در که مهري آیین با زرتشت 32 یسن از دهم بند در کهاند  عقیده این بر داندانشمن از بسیاري
 با ترتیب بدین). 141: 1383 ،رایشلت( است برخاسته مخالفت به، شده می نوشیده هوم و قربانی گاو
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 است، بوده رقص با همراه قربانی رسوم دانیم می که این به توجه با و مراسم نوع این با زرتشت مخالفت
  1.است داشته هاآن هاي آیین از رقص حذف در بزرگی نقش ایرانیان شدن زرتشتی که کرد استنباط توان می

  
  گیري نتیجه - 5

 اجرا خاص هاي رقص با همراه ،است بوده قربانی به مربوط عمدتاً که اروپاییان، و هند آیینی مراسم
 به خود همراه را  آیین این اولیه مینسرز از جدایی از پس نیز ایرانیان و هند شکل همین به و شد می

 هدهند نشان کهاست  هایی ویژگی داراي اوستا هم و ودا هم که است دلیل همین به. بردند نو سرزمینِ
 ورود از پیش ایران فالت در آیینی هاي رقص که دانیم می این افزون بر. است رقص با همراه هاآن سرایش
 هاي نشانه هخامنشیان، گرفتن قدرت با ویژه  به و آریاییان ورود از پس اما است؛ بوده متداول آریاییان

 به بسیاري هعالق هخامنشیانکه  این به توجه با. خورد نمی چشم به رقص با همراه آیینی مراسم انجام

                                                
یران، این مراسم در ا. شوند بشري مراسم جادویی به منظور دفع اشرار وجود داشته است و حتی امروزه نیز اجرا می هاقوام اولی هدر بین هم -1

اند صورت  گویند از بدن اشخاصی که به آنها گرفتار شده معموالً براي دور کردن ارواح شر و یا اجنه و یا موجوداتی که به آنها باد یا گوات می
ات یکنواخت شود نیز رقص و حرک در مراسم مولود که در مناطق ساحلی بلوچستان اجرا می. گیرد و با آداب و رسوم خاصی همراه است می

در خانقاه ). 21: 1364 ،مسعودیه(شود  اي چون فرو کردن تیغ کارد و خنجر به اعضاي بدن، انجام می جسمی، همراه با اعمال خارق العاده
بازگشت او به این دنیا با فریادي جیغ آسا همراه است  شود و اصلی پس از رفتن به عالم خلسه نقش بر زمین می هقادري سنندج، رقصند

هاي ایران پرخوان یا شامان به عنوان طبیب جادوگر با آواز، نواختن ساز و رقص ارواح پلید را که جسم بیمار را  در میان ترکمن). 22: مانه(
ترین این رسوم که در جنوب ایران و در سواحل خلیج فارس  یکی از معروفاما ). 73: 1383 ،مسعودیه(کند  اند از بدنش خارج می تسخیر کرده

ترین  کند و یکی از خطرناك می ها را گرفتار زار یکی از انواع مختلف بادهایی است که انسان. شود به مراسم خروج زار معروف است ا میاجر
شود و همیشه با  خواند، اجرا می زنی، با لباس مخصوص که اورادي خاص را می همراسم خروج زار به وسیل). 51: 2535 ،ساعدي(هاست آن

اند و در طی این مهاجرت رنگ  ساعدي اعتقاد دارد که بادها از آفریقا به ایران آمده). 41: همان(قص و قربانی همراه است کوبیدن دهل و ر
اند و حتی سازها و موسیقی و رقص  مراسم اهل هوا هنوز رنگ و بوي آفریقایی خود را حفظ کرده). 30: همان(اند  و شکل اسالمی گرفته

اي از رقص زار هست که امروزه بیشتر در مراسم عیش و  خارك نیز شکل دگرگون شده هدر جزیر). 31: همان(آنان هنوز آفریقایی است 
هر چند پژوهشگران در آفریقایی بودن این مراسم هم عقیده ). 108: 1342 ،خسروي(شود  ها انجام می خصوص در عروسیه عشرت و ب

اند اعتقاد دارند که  خارك بوده هها در جزیر کسانی که شاهد انجام این نوع رقص ، )123: 1391 ،مقصودي(دانند  نیستند و آن را مبهم می
اند  اند و بومیان آن را به دلیل نبودن تفریح اخذ کرده که به این منطقه مهاجرت کرده استها و سیاهپوستانی  هاي زنگباري اینها از نوع رقص

هاي همراه با وجد و رقص زیادي چون  ي عمان افزون بر مراسم زار آییندر نواحی اطراف خلیج فارس و دریا). 109: 1342 ،خسروي(
چنین مراسمی که به منظور طبابت، با نوعی اعمال جادویی، همراه با رقص و ). 38 :1381 دورینک،(شود  ا و دمالی انجام میگواتی، لو

یرانی با بومیان ایرانی آمیختگی بیشتري دارند دیده ن غیر افالت ایران و مناطقی که مهاجرا هشوند در حاشی موسیقی خاص، اجرا می
شوند  جوامع ابتدایی یافت می هو در هم اندداراي نیروهاي جادویی مذهبیداند که  ها، جادوگران و ساحران را افرادي می الیاده شمن. شود می

: 1392 الیاده،(شاعر و یا عارف نیز باشند  و ممکن است کاهن، استکه افزون بر پزشکی و انجام معجزات هادي روح به دنیاي مردگان 
شناسی دین  لحاظ ریخت ، اما به)42: همان(خلسه است  ههاي جادویی آنان استفاده از آتش، پرواز جادویی و استفاده از تجرب ویژگی). 39-40

شود  ایش آتش در هر دو دیده میگان و ست و اروپاییان است و اهمیت خداي بزرگ آسمان یا فضا، فقدان الهه آنان نزدیک به دین هند
رسد که پس از جدایی هندیان و ایرانیان و ظهور زرتشت از این شباهت در میان ایرانیان کاسته شده  با این حال به نظر می). 49: همان(

. شود دیده نمیاي ایران هست  هاي مرکزي فالت ایران مراسم شمنی و جادویی به شکلی که در مناطق حاشیه امروزه نیز در قسمت. است
   .جا از جادوان به عنوان نیروهاي شر نامبرده شده است در اوستا نیز در همه
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 مراسم گونه این ندادنِ نشان که رسد می نظر  به داشتند، ها نگاره سنگ در خود اعتقادات و مراسم بازتاب
  . است شده  نمی حمایت حکومت طرف از شده می اجرا عوام میان در هم اگر و است ودهب عمدي
 و ودایی هاي آیین برگزارکنندگان فکر طرز میان اي عمده تفاوت که یابیم می در اوستا و ودا همقایس با

 در اند شده خطاب رقصنده که خوریم برمی ایزدانی به ودا در که چرا وجود دارد؛ رقص هدربار اوستایی
 ایزدان هاي ویژگی و ها نام بررسی با. است نیامده اوستا در اي به معناي رقص کلمه حتی که صورتی
 هاندیش در گروه این. است ارتشتاران گروه ایندره از نها آ ترین مهم از یکی که بینیم می ودا در رقصنده

 رقصنده، ایزدان سایر که آن یگرد. ندنداشت قرار پرستش قابل ایزدان جزو زرتشت ظهور از پس ایرانی
 با همراه آنان هاي آیین که پیوند داشتند مهرپرستی به مربوط عناصر و گاه صبح و نور با نوعی به همگی

 توسط دلیل همین به و کرد مخالفت شدت  به آن با زرتشت بود و خونین هاي قربانی و سومه نوشیدن
  به زرتشت توسط هندیان و ایرانیان میان آیینی و دینی رویکرد رتغیی بنا بر این. شدند گذاشته کنار ایرانیان

 و دانست نادرست را ها آیین از بخشینهاد،  کناري به ها وهدئ عنوان تحت را ایزدان از گروهی که اي گونه
 ،ترتیب بدین. کند ایجاد گروه دو این میانِ مراسم این در پایدار تغییري توانست ،کرد منسوخ را آنان انجام

 گرفتن پایان با که صورتی در. ماند باقی همچنان هندیان میان در ایزدان این پرستش که همچنان
 رویکرد تفاوت اینجا از .شد سپرده فراموشی به آنان به مربوط مراسم ایرانیان، میان در ایزدان این پرستش

 بود موثر و عمیق آنچنان فاختال این و شد آغاز رقص با آیینی همراه مراسم هدربار آریایی گروه دو این
  . دارد ادامه نیز تاکنون که

سایر  دربارهها  چنانچه این پژوهش. پرداخته شدتفاوت دیدگاه ایرانیان در مورد رقص  بهاین مقاله در 
 و هندبر باورهاي ي زرتشت ها میزان و چگونگی تأثیر اندیشه گیرد،آداب مذهبی و غیر مذهبی انجام 

  .شودهاي ایرانیان بیشتر روشن می اندیشهسیر تکامل و  ایرانی
  
  تصاویر -6

  
  42: تا زاده بی حافظ: ، منبع1شکل
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  4: الف1357 ذکاء: ، منبع2شکل

 

  
            5: الف1357 ذکاء: ، منبع3شکل

  
                       

  
   138: 1968پور، آریان :، منبع4شکل

  
  

  
  136: 1968پور، آریان :منبع ،5شکل
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  136: 1968پور، آریان :، منبع6شکل

  

 
  11: الف1357ذکاء  :، منبع7شکل

                                  
  

     
                                  12: الف1357ذکاء  :، منبع8شکل

  
  

                                   
  3: ب1357اءذک :، منبع9شکل                                   
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