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چكيد ه
آد میان د ر گذر زمان تالش کرد هاند اند یشهها و باورهایشان را صورتی عینی بخشید ه و آن را تصویرسازی کنند .
تصاویر ظروف منقوش باستانی باقیماند ه ،که حاوی پیامهای گوناگون است ،بهترین گواه این مد عاست .مطالعه
ظروف کاربرد ی  -هنری بخش اعظمی از هویّت مرد مان سرزمین کهن ایران را می تواند آشکار کند و اطالعات ژرفی
از هنرهای د یگر این مرزوبوم را منتقلسازد  .نقوش انسانی د ر حال انجام حرکات موزون از جمله آثاری است که
د ر ورای خود سبقه فرهنگی و معنایی بارز توجهایی را متبلور مینماید  .د ر این میان حرکات موزون متفاوت و
شاخص تر از د یگر نقوش رقصند ه برظروف مشاهد ه میشود که می توان آنها را د ر یک گروه ،به «رقص با سماچه»
موسوم د انست .این مقاله با هد فی کاربرد ی د ر جهت شناخت و شناساند ن این پد ید ه انجام شد ه و مسأله اصلی آن
واکاوی و هویّت یابی تاریخی  -هنری رقص با سماچه د ر ایران میباشد  .روش تحقیق کیفی میباشد و با رویکرد ی
تحلیلی -توصیفی ،براساس گرد آوری اطالعات مکتوب کتابخانهایی انجام شد ه است .نتیجه حاصله نشان از آن د ارد
که رقص با سماچه پد ید های نمایشگونه و کهن د ر ایران است که میتوان با کاربرد ی کرد ن آن د ر هنرهای نمایشی،
راه برونرفت از بنبست های کلیشهای نمایش د ر ایران و حتی جهان را مهیا ساخت.
واژگان کلید ی

آیین ،اسطوره ،رقص ،سماچه ،پیش از تاریخ

* اين مقاله برگرفته از رساله د کتری نگارند ه اول تحت عنوان« :تبارشناسی نماد های آیینیِ -نمایشی د ر ایران پیش از تاریخ» به راهنمايي نگارند گان د وم و سوم
است.
** نويسند همسئول؛ تلفن ،021-66501214 :همراه 09122070913 :؛ ُپست الکترونیکShahrokh.amirian@gmail.com :
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مقد مه

پرد اختن به اسناد تاریخی باستان شناسان و نقوش حکاکی و نقرشد ه
بر روی سفالینه های باقی ماند ه که یکی از یاد گارهای منحصربه فرد
این تمد ّن و مرد م آن محسوب میشود می تواند موهبتی برای حفظ
و شناخت هویّتی این سرزمین باشد و هم شناسنامه ای برای معرفت
آن هویت را د ر اختیار پژوهشگران قرار د هد  ،چنانکه پژوهش د ر
مورد خاصه رقص این سرزمین ،میتواند به شناخت و شناساند ن
کم کارشد ه پژوهشِ رقص این سرزمین نیز کمک شایانی باشد  .این
مقاله قصد آن را د ارد که با تکیه بر تاریخ تمد ّن بینالنهرین و به
اسناد مکشوفات(پیش از تاریخ ،ایران) به مطالعه وجود شناسانه
«رقص با سماچه» د ر ایران بپرد ازد و د ر بخش د یگر به اهم ّیت
وجود ی این رقص ها د ر این سرزمین با تحلیل و تفسیر نقوش منقوش
نائل آید  ،تا هم گذشته ای از این سرزمین را مطالعه کرد ه و هم نقش
هنر رقص را د ر این رقص گونه مشخص کند و نیز د ر نهایت د ر
مسیر آیند ه هنری این پد ید ه ،پیشنهاد ی کاربرد ی را ارائه نماید  .از
این روی مسأله اصلی پژوهش حاضر واکاوی و هویّت یابی تاریخی
هنری رقص با سماچه د ر ایران میباشد .
اهمیت و ضرورت پژوهش
ایران سرشار از آیینها و آد اب گوناگون میباشد که ریشه د ر
باورها و اعتقاد ات ملی مذهبی این سرزمین باستانی و کهن د ارد .
د ر اسناد و آثار مکتوب و د ید اری مختلف مشاهد ه میشود این
آیینها به قلم تحریر خارجیان د رآمد ه و گاه بسیاری از این رسوم
به د یگر ملتها نسبت د اد ه شد ه است .این پژوهش با د رک تأثیر
و نقش ویژه آیینهای کهن ملی د ر جامعه و هنر امروزی از جمله
ِ
ِ
اهمیت پاسد اشت و نگاهد اشت مکتوب
ضرورت
هنر نمایش ،و
شاخصههای این آیینها از جمله رقص با سماچه صورت گرفته است.
روش تحقیق
روش تحقیق این مقاله کیفی و با رویکرد ی تحلیل -تاریخی است.
«تحقیق تاریخی ،از آن د ست تحقیقاتی است که برموضوعی  معین
که د ر گذشته و د ر یک مقطع زمانی مشخص اتفاق افتاد ه ،صورت
میگیرد  .از آنجا که د ر فاصله د و زمان مشخص د رگذشته  ،روید اد هایی
بهوقوع پیوسته و ابزاری تکمیل گشته است ،بنابراین تالش مح ّقق د ر
روش تاریخی بر آن است که حقایق گذشته را از طریق جمعآوری
صحت و سقم این اطالعات ،ترکیب
اطالعات ،ارزشیابی و بررسی ّ
د الیل مستد ل و تجزیه وتحلیل آنها ،بهصورتی ّ
منظم و عینی ارائه کند
و نتایج پژوهشی قابل د فاع را د ر ارتباط با فرض یا فرضهای ویژه
تحقیق نتیجه بگیرد »(ناد ری و سیف نراقی.)66 :1385 ،

پیشینه پژوهش
پژوهش حاضر بد یع میباشد و تا جایی که محقق مشاهد ه و
بررسی نمود ه د ر خصوص رقص با سماچه تحقیقی صورت نگرفته
است .پژوهشهای مرتبط با رقصهای آیینی به شرح زیر است.
فخز ،غزال(« .)1390بررسی و مطالعه تحلیلی رقص آیینی «آفر» د ر
تربت جام» ،پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر ،استاد راهنما:
سعید زاویه ،استاد مشاور :ایرج د اد اشی ،د انشگاه هنر تهران .د ر این
پژوهش ،سعی شد ه تا برخی از تعاریف هنر رقص و جایگاه آن د ر
تمد ن های مهم جهان بیان گرد د و پیشینه و روند شکلگیری این هنر
د ر اد وار تاریخی ایران بررسی شود  .همچنین برخی از تعاریف آیین
و رقص های آیینی مطرحشد ه و رقص های آیینی د ر گذر د وره های
تاریخی د ر ایران بررسی گرد ید ه است .سپس با استفاد ه از تصویر،
به شرح و تحلیل و معنایابی حرکت های رقص آیینی «آفر» شهرستان
تربتجام که د ر د و موضوع کشاورزی و قالیبافی اجرا می گرد د ،
پرد اخته شد ه است .حق پرست ،معصومه(« ،)1395نشانهشناسی
رقص سماع از د یرباز تاکنون» ،کارشناسی  ارشد پژوهش    هنر،
استاد   راهنما :مهتاب مبینی ،استاد مشاور :رحمت امینی ،د انشگاه پیام
نور استان تهران ،د انشکد ه هنر و معماری« .رقص سماع تکامل یافتهی
رقصهای آیینی است» ،هد ف این پژوهش شناخت نماد ها و نشانههای
مشترک بین رقصهای سماع با یکد یگر و اشتراکاتشان با رقصهای
باستانی   میباشد  .جمشید ی ،زینب(« ،)1395بررسی نقوش آیینی و
رقص بر روی سفال د ر د وران پیش از تاریخ ایران» ،کارشناسی ارشد
باستانشناسی  -پیش از تاریخی ،استاد راهنما :فرید ه شیرانی ،د انشگاه
آزاد اسالمی واحد مرود شت ،د انشکد ه اد بیات و علوم انسانی طی
سد ههای گذشته هزاران قطعه سفال از محوطههای پیش از تاریخ
ایران از جمله تپه موسیان ،تپه سیلک و غیره به د ست آمد ه که
به نقشهای اسرارامیز انسانی مزین شد ه است .این تحقیق هد فش
بررسی پیشینه رقص و آیین ،و شناخت سفالهای د ارای این نقوش
و د سته بند ی کرد ن آنها از نظر سبک و نماد آیینی میباشد .
هاشمپور ،محسن(« .)1392مطالعهی حرکات موزون د ر نگارههای
مکتب هرات و تبریز صفوی» ،کارشناسی ارشد پژوهش هنر ،استاد
راهنما :کاظم چلیپا ،استاد مشاور ،خشایار قاضیزاد ه ،د انشگاه
شاهد  ،د انشکد ه هنر .این پژوهش که با هد ف مطالعه نگارههای
شاد ی و طرب د وره صفوی و مکتب هرات انجام گرفته است.
نتایج حاصله حاکی از آن است جنبهی آیینی و مراسمی رقصها
د ر معد ود ی از نگارهها به چشم میآید  ،مانند رقص د یوان که
نشان د هند هی یک رقص آیینی است و سماع د راویش که نوعی رقص
آیینی محسوب میشود  .امجد ی ،ستاره و د یگران(« .)1395بررسی
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نقش انسانی د ر رقصهای آیینی برروی سفالینهها» ،هفتمین کنفرانس
بین المللی اقتصاد و مد یریت هنرمند سفالگر با به تصویرکشید ن
نماد ها و اسطورههای فرهنگی که د ر بطن ساختاری جامعه شکل
گرفته د ست به ثبت و ضبط باورها و عقاید قومیتی فرهنگی و
آیینی میزند .
رقص با سماچه
اهمیت شناخت رقص با سماچه د ر ایران ،پیش از تاریخ
ّ
کنفسیوس میگوید به من بگویید که مرد م یک سرزمین چطور
میرقصند تا بگویم آنان د ارای چگونه خصوصیات ،زند گی و  فرهنگی
هستند (الولر .)24 :1964 ،مطالعة مکشوفات باستان شناسانه د ر نجد
ایران اسناد ی را برای استناد شکلی و وجود ی گونه ای از رقص  ،د ر
پیش از تاریخ ،موسوم  شد ه با «رقص با سماچه» را د ر اختیار
پژوهشگران این هنر قرار مید هد  .هرچند که باید اذعان د اشت که
پرد اخت شد ه ها به هنر رقص همواره به علل مختلف د ر این سرزمین
ناکافی است(بیضایی .)24 :1379،مسأله و اهم ّیت د یگر قابل تأمل
براینگونه از رقص ها ّتوجه به این نکته بسیار مهم است که رقص با
سماچه یک رقص آیینی با قد مت هزاران ساله د ر ایران است .بررسی
رقص های پیش از تاریخ بد ون بررسی آیین های مربوطه کاری است
ناکافی ،چنانکه محققان این زمینة هنری نیز برآن اذعان د ارند  ،که
د ر طول د وران پیش از تاریخ ،رقص و حرکات موزون ،امکان بروز
مستقل از آیین را ند اشته اند  ،از همین رو بررسی رقص د ر این د وره،
می باید به طور مد اوم با جنبه ها و منشاء آیینی آن توأم باشد (نصری
اشرفی .)11 :1379 ،حقیقت هر پد ید ه را میبایست ابتد ا د ر د وران
تاریخی -هنری خود مورد واکاوی مطالعاتی قرار د ارد  .از این رو و
د ر اد امه نگاره های تصویری پیش از تاریخی د ر ایران و چگونگی
به تصویرکشید ن و تأثیرات آن را د ر این نقوش را مورد مطالعه
قرار می د هیم تا اهم ّیت اینگونه رقص ها د ر ُبعد باوری  -مذهبی آنها
بیشتر نمایان شود .
گونه های رقص با سماچه د ر ایران ،پیش از تاریخ
بنابر مستند ات موجود « ،رقص با سماچه» پد ید ه ای است که از
د یرباز د ر بین انسان ها رواج د اشته است .پیشینه این گونه رقصواره
آیینی به د وران پیش از تاریخ و نزد انسان های اوّلیه برمی گرد د .
اوبرمایر( )57 :1930معتقد است ،چه د ر نزد اقوام بد وی زیست و
چه د ر مراسم و مناسک امروزی مرد م متمد ّن ،این رقص حضوری
مؤثر و چشم گیر د ارد  .قد مت رقص موسوم را پژوهشگران(براکت،
 ،1375ج1؛ ملک پور5 :1364 ،؛ کراوس 2537 ،ش ،)18 :.به
د وران بد و ّیت زیستی انسان های اولیه و حتی قبل از زبان گشود ن
انسان ها بازمی گرد انند  .انسان ابتد ایی برای آنکه بتواند بر ناتوانی
بیان و افکار و عواطف خود فائق آید از حرکات موزون استفاد ه
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می کند و این روند را تا مرحله هماهنگی کار گروهی پیش می برد
(آریانپور35 :1380،؛ تد شاون )1946 ،1و انسان سعی د ر د رک و
بیان و هم لذّت می کند و هم به عنوان نیایش و سخن گفتن با خد ایان
خود شروع به انجام چنین رقص هایی می کند (پاستوری:1383 ،
 .)15چنین روند ی تا ممزوج شد ن با آیین ها و مراسم های آیینی آنها
پیش میرود (الیاد ه )72 :1376 ،و د ر روند ی از باورها و اعتقاد ات
زمانه خود از آنیمیسم ،روحگرایی(جنسن16   :1379،؛  اسپور:1383 ،
 )11-27گذر می کند  .آنجاست که برای ارتباط با خد ایان و
تمسّک جویی های خود  ،نیاز به شبیه سازی را د رک میکند و با
نقاشی کرد ن صورت ،شبیهسازی ها و اکسپرسیف(شیبانی5 :1342 ،
و  )4و زد ن ماسک و نقاب هایی(ارسطو )189 :1382 ،استفاد ه از
سیماچه یا سماچه ،که د ر زبان عربی سماجه یا سماجات د رآمد ه
است(افشار ،)72 :1388 ،سعی بر تحقق نیازهایش د ارد تا بوسیله آن
بتواند تغییر هو ّیت (براکت ،1375 ،ج)145 :2د هد و از جلد خود
خارج شد ه و با تقلید از حرکات که ابتد ا حیوانات و بعد موجود ات
د یگر را نیز شامل می شد (ویل د ورانت ،ج ،)97 ،2به رقص های تمنّایی
(اسپرمن16 ،1936 ،؛ چایلد  )47 :1948 ،و جاد ویی (بورکیت،2
309-313 :1921؛ زیمر ،)151 :1648 ،شمنی و هم جنگی متوسل
میشود تا بتواند به ابهت افزونتری د ستیابد و هم جهان و
شر
طبیعت را به این واسطه به زیر سلطه خود د رآورد و نیز رفع ّ
و بالی موجود ات ناشناخته کند  .پس به هیچ روی انجام «رقص با
سماچه» کاری تفنّنی و بیهود های بمانند تمام اعمالش نبود ه است(ویل
د ورانت ،ج .)134 :1ذکاء که تحقیقهای مثمر ثمری را د ر زمینه
رقص ایران باستان و پیش از تاریخ د ر ایران انجام د اد ه است ،با این
نظریه که «مرد مانی که از هزاران سال پیش د ر پشته(فالت) ایران
نشیمن گرفته و د ورههای گوناگون شهری گری(تمد ّن) و فرهنگ
را پشت سرنهاد ه اند  ،هیچگاه     نمی توانسته اند از این هنر نهاد ی که
به گفته برخی د انشمند ان ،د سته و پایه هنرهاست ،بیبهره باشند
و د ر برگزاری آیین ها و جشن های خود نرقصند »(2537ش .ج4 :
و ،)3پژوهش خود را پیش برد ه و اثبات می کند که این مرد مان
نه تنها از هنر رقص بی بهره نبود ه اند  ،حتی انواع و گونه های آیینی
و غیرآیینی رقص ،از آن جمله رقص با سماچه ،را د ر پیش از تاریخ
تجربه کرد ه اند .
بنا بر تحقیقات د ر زمینه «رقص با سماچه» ،امروزه رقص با سماچه
را میتوان د ر رسته های ک ّلی .1 :اعتقاد ی .2 ،جاد وئی .3 ،آیینی و
 .4مذهبی جای د اد  ،از نظر نوع نیز آن رقص ها را به طور کلی
د ر انواع .1 :ورزشی .2 ،جنگی .3 ،توتمی و  .4شمنی قابل تفکیک
د انست و هم د ر زمینه مربوط به گونه د و گونه .1 :تقلید ی و .2
نمایشی قابل شناسایی هستند (همان2 ،؛ کراوس ،همان ،18 :شیبانی،
 5 :1342و4؛ الیاد ه113 :1376 ،؛ یونگ و د یگران 359 :1383 ،و
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جد ول رقص های با سماچه به سند ّیت اکتشافات باستانشناسی د رایران ،پیش از تاریخ
(مأخذ :ذکاء43-59 :1342 ،؛ همان 2537 ،ش.الف2-12 :؛ همان ب38-41:،؛ افشار:1388 ،
52-80؛ نصری اشرفی ،1383 ،ج،)28-44 :3
سند مکشوفه توسط
باستانشناسان

محل اکتشاف

تپه الف
نگاره بر ظرف گلین پایهدار.
تصویر  2و 1

«تل جری»
 12کیلومتری
جنوب تخت

اجمالی از نشانهها بر روی سند مکشوفه

نوع رقص –
رسته رقص

قدمت تخمینی
توسط
باستانشناسان

گروهی مردان برهنه – نیمخیز – پشت سر
یکدیگر – دستها را با حالت خضوع

گروهی دسته بند –

مذهبی پشت مرد روبهرو گذاشته – در

توتمی ،جشن آتش،

پیرامون آتش افروخته یا خرمنی از

جشن خرمن ،شمنی،

فرآوردهها یا نشانه و نماد خورشید به

مذهبی.

 5000ق.م.

بنـا بـه آنچـه گفتـه شـد چنـد کلیـد واژه می توانـد
ذهـن را برای کنکاشـی د وباره د رگیر نمایـد  :به مانند
آییـن ،زند گـی ،حـرکات موزون آیینـی ،حـرکات
نمایشـی ،آیین های مذهبـی -اعتقاد ی ،جشـن .د ر اد امه
جسـتار سـعی شـد ه اسـت بـه ایـن کلید واؤه هـا توجه
ویـژه گرد د .

پایکوبی مشغولند.
رقص های مذهبی و استناد ات آن د ر رقص با سماچه
«تپه سیلک»
نگاره روی تکه سفال.
 3600ق.م.
به مانند قبلی
نشانهها به مانند سند قبلی
بنا براستناد به مستند ات پژوهشگران د ر زمینه
کاشان
تصویر 3
رقصندگان زن سربندها یا کالههای بلندی
بر سر دارند – پارچه یا دستمالی از میان دسته بند زنان – رقص  4000ق.م .رقص د ر ایران ،پیش از تاریخ ،تا قبل از شکل گیری
نگاره بر روی تکه سفال.
«چشمه علی»
گرفتهاند با این کار حرکت
تصویر 4
است.برایشان آسانتر دینی – مذهبی 3000 .ق.م .امپراتوری ایرانیان و د ر اد وار تمد ّنی مختلفی از د وران
میشده
رقص با «سماچه» –
نوسنگی که از  8,000ق.م .تخمین آن م ّیسر است ،د ر
نزدیک رقصهای
پیکره دو آدم با سرهایی به شکل پرنده و
 3000ق.م.
«تپه یحیی»
بر روی مهر سنگی
استوانهای کوچک .تصویر  5در کرمان پرهایی که مانند بال پرندگان بر بازوانشان شمنی ،توتمی– رقص  2500ق.م .مناطق مختلف د ر نجد این سرزمین کهن به فراخور از
مذهبی توتمی یا
بستهاند.
شمنی.
«تپه خزینه» شوش ،تپه «تل جری» د ر نزد یکی تخت
دو تن از اجراکنندگان رقص دسته جمعی
– دستهای یکدیگر را گرفته – شاخههای
جمشید  ،تپه «سیلک» کاشان« ،سگزآباد » قزوین« ،تپه
رقص با «سماچه»–
برگهای متقارن در میانشان – ماسکهایی
رقص با «سماچه» بز
مذهبی  2000ق.م .سبز» شوش ،نهاوند «،چشمه علی»« ،تپه موسیان»« ،تپه
به مانند بز کوهی با شاخ و گوش بر چهره
کوهی – رقص
تخت جمشید
بر روی تکه سفالی تصویر  7و 6
زدهاند(یاد موضوع و عقیده مذهبی
با سماچه بز کوهی در
خزینه»« ،تپه یحیی» د ر کرمان ،منطقه تخت جمشید ،
«بز کوهی» و «درخت زندگی» آن دوران
آئین جشن ملی.
به ذهن خطور میکند) .گویا جشن مزین
«ارسنجان» فارس و لرستان د ر 700ق.م .از تمامی
شده با اینگونه رقص.
تمد ّن های مستقر د ر این ناحیه که امروزه جزئی از
تنظیم :نگارند گان
سرزمین ایران کنونی محسوب میشود  ،که بخشی از فالت ایران را
)358؛ بنابراین رقص با سماچه را می توان رقصی مذهبی  -نمایشی
شامل میشد ه ،رقص های متنوّعی را می توان د ر آثار باقی ماند ه از
تمسک به باورها ،اعتقاد ات و جاد وگرایی
تعریف کرد که د ر آن با ّ
نقوش منقوش به یاد گار ماند ه شناسایی نمود (ذکاء 43-59 :1342؛
مرد مان زمانه خود  ،بهصورت مناسک آیینی برای تقویت نیروهای
افشار .)52-80 :1388 ،این رقص ها د ر رسته و انواع گوناگونی د ر
جسمانی ،روحانی ،تشفّی و نمایشِ خواسته کاربرد ی میشد ه است.
د وران های مختلف قابل د سته بند ی هستند که همگی آنها را میتوان
با کاربست این پد ید ه ،مستعمالناش ،به نمایش و تقلید د ست
از رقص های مذهبی برشمرد ؛ چنانکه د ر د وران نوسنگی از رسته
می زد ه اند و سعی می کرد ند با انجام این گونه از حرکات موزون،
گروهی مذهبی با انواع د سته بند  ،توتمی  -شمنی ،د سته بند زنان و
زند گی را بیشتر د ر تس ّلط خود گیرند .
همچنین رسته د ایره وار مذهبی شامل د سته بند د ایره وار(تصویر ،)8
با ّتوجه به اکتشافات و مطالعه آثار به جای ماند ه د ر ایران و
د ایره وار زنان(تصویر ،)4د ایره وار با حرکات تند و د ست های آزاد
بررسی موشکافانه نقوش بر روی آنها ،نتیجه حاصله چنین است که
و نیز رسته حلقه ای مذهبی با تفکیک انواع د سته بند حلقه ای و
پنج نقش از آن نقوش را مستقیماً می توان به تصویرکشید ن «رقص
د سته جمعی با د ستمال(تصویر  ،)4قابل شناسایی است.
با سماچه» مربوط د انست .بسیار جالب ّتوجه است که این نقوش
هم چنین رسته آخرین مرسوم شد ه با د سته های مذهبی که با انواع
د ر پراکند گی د ر جایگاههای مختلف د ر د رو ن مرزی کنونی ایران
نیایش خورشید  ،برد اشت محصول و خرمن ،نیایش به خد ایان،
اکتشاف شد ه است .این امر نشان می د هد که بین عموم مرد مان
جذب های عروج به آسمان شناخته شد ه است.
مسکون د ر ایران این گونه رقص شناخته شد ه ،کاربرد ی و د ارای
د ر د وران ّاکد ی نیز رسته رقص های توتمی ،شمنی که از انواع
اهمیت فراوانی بود ه است .قد مت ّاولین سند که د ر ت ّپه تل جری،
رقص با سماچه است قابل تمیز است و د وران نو-سومری رسته
یافت شد ه است خود قابل تأ ّمل است و قد مت این گونه رقص را د ر
رقص های با موضوعهای اعتقاد ی ،د ینی و مذهبی که رقص های با
ایران تا بیش از حد ود هفت هزار سال قبل ،به عقب برمیگرد اند ؛
سماچه بزکوهی و د رخت زند گی(تصویر ،)6از انواع آن است و د ر
حد ود  5.000ق.م .تخمین این ظرف گلین پایه د ار برآورد ه شد ه
د وران بابل انواع رقص های  3نفری و  2نفری که از رسته رقص های
است .د ر  جد ول زیر می توان به تفکیک پنج سند مکشوفه را که
د سته جمعی مذهبی د ر مجالس است از اسناد قابل تفکیک میباشد .
از چشمه علی تا کاشان و کرمان و از سوی د یگر تا تخت  جمشید
از این میان عاشوریان نیز از رقص بی بهره نبود ه اند و رقصهای انواع
کشف شد ه اند را مشاهد ه کرد :
جمشید

صفحات 60-49
تصویرسازی حرکات موزون با سماچه در سفال نگاری های ایران پیش از تاریخ

تصویر  .4منقوشات سفالی از چشمه علی رقص با سماچه،
قد مت تخمینی 3000 :ق .م 4000- .ق.م(مأخذ :افشار)62 :1388 ،

تصویر  .8نقشمایه های انسانی افق سفالی چشمه علی د ر تپه اسماعیل آباد
نمونههایی از رقص های د ایره وار(مأخذ :طالیی.)353 :1392 ،

حلقهای  4نفری و 2نفری و رقص خد ایان د ر آسمان را د ر رسته
رقص های مذهبی ،مقد ّس و اعتقاد ی خود با اسناد ی باقی گذاشته اند .
د ر این زمینه پژوهشگران غیربومی ایران نیز به فراخور ضمن مطالعه
ِ
زیست مرد مان د ر تحقیقات خود به آنچه مح ّققان
تاریخهنر و هم
ایرانی اذعان کرد ه اند مهر تأئید زد ه اند (اسپور .)32 :1383،د ر جد ول
زمانی رخد اد های مهم د ر فرهنگ بین النهرین به رقص های د ینی بین
هزاره های8,000ق.م .تا  3,000ق.م .د ر د وران نوسنگی اشاره د ارد
و د ر سال های بین  1000ق.م .تا  700ق.م .که مصاد ف خواهد بود
با امپراتوری آشور نیز به رقصهایی تحت عنوان ک ّلی «رقصهای
اجتماعی و د ینی -جشن د ینی» تحقیقات خود را بسط د اد ه است؛
کراوس( 2537ش )2 ،.نیز به گونه هایی از رقص مقد ّس که به
شیوه های گوناگونی د ر سومر اجرا می شد ه میپرد ازد  ،که د ر یکی
از آنها گروهی خوانند ه با وقار خاص راه می افتاد ند و شاید به د ور
مذبح می گشتند و مطابق آهنگ مذهبی که با فلوت نواخته می شد
گام برمید اشتند  .د ر شیوه د یگری رقصند گان د ر برابر محراب یا
شیء مقد ّس د یگری به عنوان پرستش به خاک می افتاد ند (بک من،
 .)2:1952معتقد است که د ر بابل د ر نزد اکد ّیان ،وجود رقص های
پرستش گاهی تأئید شد ه است و مجد د اسپور با استناد به چند نقش
برجسته آشوری ،رقصگونههای رقصند گان د ر زمینه های د ینی و
غیرد ینی را تأیید می کند (اسپور ،.43 :1383 ،هارپ،)14 :1994 ،
همچنین د ر تحقیقات خود اشاره به این موضوع د ارد که د ر آشور
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قد یم آثاری یافت شد ه که مرد ان و زنان را د ر پایکوبی نشان می د هد
و چنین مینماید که رقص د ر میان ایشان رسمی د ینی و نیز اجتماعی
بود ه است و زاکس ( ،)27 :1927این اشاره را چنین توصیف میکند :
گروه  هایی که به رهبری مرد ان چنگ نواز گام برمی د اشتند گویا
که برابر آتش فروزان و پرشعله عشتاروت ،بانوی باروری که هر
بهار مراسمی به افتخار آن برگزار می شد و ر ّقاصان بسیار مست از
باد ه لعل  گون با کارد ها و د شنه به پیروی از آهنگ نواخته شد ه
خود را زخمی و پاره  پاره می  کرد ند .
نگاه اجمالی به وضع ّیت د ینی و رابطه آن با حقیقت زند گی
د ر نزد مرد مان بین النّهرین د ر اینجا بجاست ،زیرا که می تواند
موارد رقص های مذهبی گفته شد ه را توجیه پذیرتر کند ؛ چنانچه
اسپور( 31 :1383و )30معتقد است د ر سومر د ین و حکومت
رابطه تنگاتنگ د اشتند  .د ین سومریّ -اکد ی زند گی اجتماعی،
سیاسی و اقتصاد ی جامعه را افزون بر زند گی روحانی و اخالق
آن فرامی گرفت ...فهرست ایزد ان د راز بود ه است ...کمابیش تا پیش
از2.250ق.م .سومریان گروه ایزد ان نیک پرورد ه ای د اشتند  ،د ر
سراسر سومر پرستش گاه ها به پا کرد ند تا قربانی های بایسته برای
حصول اطمینان از محصول خوب د ر آنها نیاز کنند  .پیرنیا(35 :1392
و )34نیز د ر همین زمینه اشاره د ارد که د ر کنار انواع ربالنوع های
سومری که می پرستید ند  ،اعتقاد شان به گروهی از ارواح بد و
عفریت ها و جن ها اهم ّیت به سزایی د اشت ،و این خود میتواند
اعتقاد به نشئه بعد از مرگ را د ر باور فراروایتی مرد مان عصر
تمد ّن بینالنهرین توجیهپذیرتر کند  .کمال اینگونه جهانبینی را د ر
اسطورههای بهجای ماند ه می توان د ر گفتاری از ساند رز()99، 1382
از نبرد نینورتا ،3باد جنوب که با طوفان نخستین د ر جنگ هرساله
است برای جلوگیری از مرگ د نیوی؛ بیشتر میتوان د ریافت .حاصل
پیروزی او همواره برکت بخشی ،باروری و چیزهایی مانند گیاهان،
شراب ،عسل ،د رختان ،گله ،طال و نقره د ر زمین نزد مرد مان تصور
می شد  .کاسیان و آشوریان نیز ارباب انواع خد ایان را می پرستید ند .
د ر زمان اقتد ار کاسیان که به اعتقاد ساند رز (همان ،)94 ،مرد مان
بیگانهای بود ند که به مانند سومریان و بابلیان ،د ارای اعتقاد ات و
باورها مشترکی بود ند .
اکنون اگر رجعتی به اسناد رقص با سماچه خود د اشته
باشیم(جد ول رقص های با سماچه) و نشانههای روی آن اسناد را
واکاوی بیشتر کنیم(اجمالی از نشانهها بر روی اسناد ) ،جنبه تصویر
مذهبی بود ن این رقص ها ،بیشتر د ر ّیافت خواهد شد د ر نگاره ظرف
سفالین «تل جری»(تصویر      1و   )2گروهی مرد ان برهنه خمید ه ،د ستان
را پشت شانه خود گذاشته اند و با حالت خضوع مذهبی د ر پیرامون
تود ه ای که می توان آن را آتش و هیزم افروخته ،یا خرمنی از
فرآورد ه ها یا نشانه و نماد خورشید  -که هرکد ام د ر اد وار مختلف
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نماد زند گی ،باروری و یا خد ایان زمانه خود بود ه اند   -پند اشت،
به رقص و پایکوبی مشغولند (ذکاء ،)48 :1342 ،برهنه بود ن ،حالت
خضوع ،د ایرهوار بود ن ،گرد یک چیز رقصید ن و اتصال های حلقه ای
و د سته جمعی حول یک چیز موارد ی است که تمامی نشانههایی
تمسک و خضوع
می تواند باشد از یک اجرای حرکت مذهبی ،برای ّ
د اشتن نسبت به آن چیز ،که قاعد ت ًا د ر زمره مقد ّسات آن د وره بود ه
است.
مطالعه و نمود بیشتر د ر مورد اسناد پنج گانه موجود از رقص با
سماچه پیش از تاریخ د ر د رونمرزی ایران ،نشان از آن د ارد که
تمامی رقصند گان د ر محور د ورانی به مرکزیت یک نقطه ،د ایرهوار،
گرد ش میکنند و میرقصند  .این چرخید ن د ایرهوار ،که از مشترکات
منقوشات رقص با سماچه د ر آن اد وار است ،میتواند حفظ نماد د ایره
و یا چرخید ن حول یک چیز(شیء) و غیر آن؛ محسوس یا معقول)
باشد  .اگر تحقیقات نماد شناسانه کوپر( ،)177 :1391د ر رابطه با
نماد گرایی اعتقاد ی مرد مان بینالنهرین و فالت ایران را به بحث
خویش بی افزائیم این نکته بیشتر نمایان خواهد شد که ،رقصید ن د ر
پیرامون یک شیء آن را د ر د ایره سحرآمیز قرار مید هد و آن شیء
را هم حفظ و هم تقویت می کند ؛ همچنین د ایره به مانند خورشید
نمایان است ،خورشید مظهر قد رت است ولی به عنوان روح یا روان
و آب های د ربرگیرند ه ،د ارای اصل ماد ینه ماد رانه است؛ د ایره یا
«بی آغاز و انجام» نماد ی ماد ینه است که د ر مقابل با «محد ود یت»
مستقیم که نرینه و قد رت آفرینند ه ی پد ری است؛ یونگ(:1383
 )368این مبحث را با پژوهش های خود د ر این زمینه چنین کامل
میکند که ،د ایره ها و تصاویری که د ر یک سری از اماکن مذهبی
امروز و نقاشی های د وران کهن به آن برخورد می کنیم ،ریشه د ر
د وران بت پرستی د ارد که آن نماد چرخ خورشید است .وی معتقد
است این که نماد وحد ت اضد اد د ر آن نشان د اد ه میشود  ،یعنی
وحد ت د نیای شخصی فناناپذیر «من» با د نیای غیرشخصی فناناپذیر
«غیرمن» که این اتّحاد هد ف غایی تمام اد یان است ،یعنی وحد ت
روح با خد ا؛ بیهود ه نیست که ویل د ورانت( ،1343ج )134 :1معتقد
است «هنگامی که [مرد مان پیش از تاریخ] می رقصید ند نه تنها
قصد شان خوشگذرانی و لذت نبود  ،بلکه میخواسته اند به طبیعت و
خد ایان چیزهای مفید ی را بیاموزند و تلقین کنند و به وسیله رقص،
طبیعت را به خواب مغناطیسی د رآورد ه به زمین د ستور د هند که
حاصل خوبی به بار آورد » و یا گارود ی که رقصید ن را به معنای
احساس و بیان رابطه ی انسان با طبیعت ،یا جامعه ،با آیند ه و با
خد ایان می د اند  ،با حد اکثر کشش و ّقوت ممکن و رقصید ن را قبل از
هرچیز به معنای استقرار رابطه ای فعال بین انسان و طبیعت معناپذیر
و به معنای شرکت د ر حرکات کائنات و تسلّط بر آنها(گارود ی،
 .)18 :1389گارود ی(همان )11 :د ر این راستا می گوید که د ر

تصویر  .6رقص بز کوهی و د رخت زند گی ،رقص با سماچه ،قد مت تخمینی:
 2000ق.م(مأخذ :نصری اشرفی()1379 ،مأخذ :ذکاء.)55 :1342 ،

تصویر  .1بازسازی شد ه ظرف سفالین «تل جری» رقص با سماچه،
قد مت تخمینی 5000 :ق.م(مأخذ :ذکاء.)48-49 :1342،

تصویر  .2ظرف سفالین از «تل جری» رقص با سماچه ،قد مت تخمینی:
 5000ق.م(مأخذ :ذکاء.)48 -49 :1342 ،

رقص مذهبی ،هنرمند یک انسان تنهاست که د ر برابر د نیای پر از
مجهول و ناشناختی به بیان احساس اضطراب و د لهرهاش می پرد ازد
و پاستوری رقص را د ر شیوه مخصوص ارتباط انسان با خد ایان ،د ر
جوامع مذهبی(جوامعی که د ر آن تقد ّس رواج د ارد ) از سه جنبه
قابل بررسی می د اند :
به عنوان وسیله ارتباط با مافوق طبیعت
به عنوان زبان خد ایان

صفحات 60-49
تصویرسازی حرکات موزون با سماچه در سفال نگاری های ایران پیش از تاریخ

به عنوان هد یه ای که ارزش تقد یم به خد ایان را د ارد (پاستوری،
 23 :1383و .)22
با ّتوجه به آنچه گذشت اکنون تعمیم القاء و انتقال مذهبی-
اعتقاد ی مرد مان پیش از تاریخ ،د ر ایران بیشتر نمایان است و این
مقوله د ر نگارههای مستند  ،قابل استناد تر میشود ّ .توجه به نگاره
یافته شد ه د ر تختجمشید (تصویر  ،)7که به رقص با سماچه با
مهم را بیشتر
بزکوهی و «د رخت زند گی» موسوم شد ه است ،این ّ
آشکار میکند ؛ رقصید ن د سته جمعی حول محور د رخت زند گی که
به اعتقاد افشار( )74 :1388د و بزکوهی حالت نیم خیز د ارند و آنان
نماد خد ایان کوهستان اند و رقصید ن حول د رخت زند گی(تصویر
 ،)6یک د استان و باور مذهبی و همگانی مرد م آسیای غربی بود ه
است .اهم ّیت این سند گذشته از انجام و رقصید ن د ر هنگام اعمال
مذهبی ،نکته حائز اهم ّیت د یگری نیز به جهت د استانی -نمایشی
د ارد که د ر جای خود د ر همین مقاله پرد اخت بیشتری خواهد شد .
رقص با سماچه ،رقص آیینی
محفوظ( ،)180 :1388رقص را به حرکت د ر آورد ن هماهنگ
اند ام های بد ن به همراه موسیقی که براساس کشش و نیازی طبیعی،
به منظور احساس های فرد ی و اجتماعی و نیز برگزارکرد ن آیین ها
اجراشود  ،تعریف میکند .

تصویر  .5مهر سنگی استوانهای «تپه یحیی» رقص با سماچه،
قد مت تخمینی 2500 :ق.م 3000 - .ق.م(أخذ :افشار.)73 :1388 ،

مشخصه آیین ،مراسم و مناسک آن است که بروفق نظمی
مطلوب انجام می شود و د ر تشریفاتی که هیچ چیزی بیسبب نیست؛
آن تشریفات اعمال ساد ه ای هستند که بازسازی رفتارهای طبیعی
محسوب می شوند که به نحو خود جوش باعث برانگیخته گی د ر
افراد می شود (الیاد ه و د یگران)129-142 :1379 ،؛ پس آیین د ر اصل
مب ّین چیزی است که بر وفق نظم انجام میگیرد (همان )49 ،و بنا
به نوشته ای از کنفوسیوس ،اراد هها را به هم می پیوند د و کارها را
رهبری می کند و جان ها را هماهنگ می کند (نصریاشرفی،1383 ،
ج)264 :1؛ نکته حائز اهم ّیت د یگر د ر این مورد اخیر آن است که
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همه این اعمال بد ن ِی ریتمیک -رقصگونه -به وسیله افراد د ر جمع و
با جمع انجام می گیرد  .جوزف کمبل آیین های مرد مان ابتد ایی را د ر
سه بعد هد فی مشخص لذت ،قد رت و وظیفه قابل تمیز می د اند که
ُبعد وظیفه د ر مقابل خد ا ،قبیله ،آد اب و ارزش های جامعه اشاره
د ارد (افشار)13 :1388 ،؛ مشاهد ه مجد د رقص های مورد مطالعه این
مقاله نشان از آن خواهد د اشت که تمامی آنچه از نظر گذشت قابل
تعمیم به رقص های با سماچه ،پیش از تاریخی کشف شد ه د ر ایران،
نیز خواهد بود ؛ اگر توّجه ویژه ای شود به رقص های بزکوهی با
د رخت زند گی(تصویر )6؛ اجراکنند گان رقص د سته جمعی مذهبی
را انجام می د هند که جهت نگاه صورت یک جانبه آنها نشان
از آن د ارد که آنها به یک سو می نگرند و د ر همان جهت د ید
خود چرخش منظم را حول محور ّیت آن د ارند و این اتصال آنها
نیز نشان از حرکات جمعی و ّ
منظم آنها است .این اجتماع و انجام
حرکات موزون د سته جمعی آنجائی نمایان تر می شود که رقصند گان
د سته جمعی د ر رقص با سماچه «تپه یحیی»(تصویر  ،)5همگی به
یک شکل واحد سماچه های پرند گان را بر صورت زد ه اند و د ر
یک رد یف که مجد ّد همه نگاه ها به یک سو است نمایان است؛
این نگاه های به یک سو خود نشان از همسویی همه د ر یک جهت
و به سمت یک چیز مقد ّس رقصید ن است؛ و جهت شان د ر یک
سوی واحد است که رسید ن به وحد ان ّیت برای مد د از آن چیز
واحد را میتواند گواهی د هد  .این نکته مهم آن جایی بیشترین شکل
ممکن را به خود میگیرد که قد یمی ترین سند  ،سند  5,000ق.م.
«تپه تلجری»(تصویر  ،)2را مشاهد ه می کنیم که سرتاسر بیرون و
د رون ظرف را حلقه اتّحاد ی و حول یک محور مقد ّس رقصید ن با
ماسک های خود و برهنه و خضوع وار ،رقصی را با سماچه انجام
می د هند .
نکته حائز اهم ّیت د یگر که د ر رقص های با سماچه د ر پیش از
تاریخ بسیار بارز است و سند ّیت آن نیز با اسناد بررسی شد ه رقص با
سماچه د ر ایران ،پیش از تاریخ(تصویر  ،)5قابل تأئید  ،وجود  ،انجام
و چگونگی آیین شمنیسم است .که د ر اد امه به آن پرد اخت بیشتری
خواهد شد .
رقص با سماچه ،آیین شامانیسم
نمونه ای از این رقص های با سماچه که د ر آن رقصند گان(د وآد م)
از سماچه های به شکل پرند ه استفاد ه کرد ه اند و بر روی د ست و
بازوان خود پرهایی را برای شبیه سازی به پرند ه د ارند را د ر نقری از
مهر استوانه ای سنگی مکشوف د ر اطراف «تپه یحیی» از حاشیه های
جنوبی کرمان می توان د ید (تصویر  ،)5که برطبق تخمین و گمانه های
باستان شناسان 2,000و 3,000ق.م .نقر شد ه است .د ر این مهر آنچه
شایان بررسی است این است که رقصند گان سماچه های پرند ه
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را زد هاند و رقصی با حرکات پرند گان انجام می د اد ه اند (افشار،
 .)72 :1388آیین شمنیسم که برخی آن را د نباله ای از توتمیسم و
تقد ّس گرایی حیوانات د ر د وره خد ایان حیوانی مید انند  ،د ر قالب
و حد فاصل آنیمیسم(روح گرایی) و جاد وگرایی تعریف پذیر است.
به گفته اوبرمایر( ،)70:1930به د رستی تاریخ و مکان تشکیل د قیق
آن آیین معلوم نیست ولی همو قد مت فراوان و وجود آن را به آسیا
نسبت می د هد  .چنین گفتارهایی محققان آسیایی را قانع میکند که
یکی از اعتقاد ات مرد م پیش از تاریخ د ر نجد ایران شمنیزم بود ه
تصرف قوای روحی و
است(مهد وی)12 :1392 ،؛ مقصود از شمنیزم ّ
غیبی جهان است؛ د ر این طریق یک نفر(شمن) که د ارای چنین قوایی
است د ر بد ن انسان د یگر تأثیر می گذارد  .کوپر( ،)73 :1391معتقد
است که د ر نزد اقوام بین النهرین پرند ه ،عروج به آسمان را به واسطه
و سحر مهیّا می کند و برای همین است که شمن ها که واسطه هستند
و خود بیمار ،گاه هر د و ،ملبّس به لباس پرند گان می شوند و بر خود
حتّی بالوپر می بند ند  .د ر این عروج ،حرکات و رقص ها ،برعروج
این روح ،کمک شایانی د ارند ؛ الیاد ه( )113 :1376معتقد است که
اقوام شمنی مذهب میان خد ایان بزرگ و ارواح نیکوکار د نیای
غیب تمیز مید هند و شمن برای سفر د ر آفاق به حیوان نیازمند
است و آن حیوان راهبر او به عالم ماوراء میشود  .معمو ًال شمن با
همه پیکر خود رفتار و کرد ار حیوا ِن یار و همسفر خود را بیان
می کند  ،شمن عالم صغیر است و حیوانات د ر آن می زیند و شمن
د ر این حالت(رقص) بر روح ،یعنی حیوانش سوار می شود و به سیر
و سفر می رود  .یونگ نیز د ر عین پرد اختی روانشناسانه این نظر را
تأیید میکند که وجود واسطه برای بازکاوی روحی و ذهنی افراد
و د رمان های ذهنی و روانی بیماران این د ست کاربرد ی است(یونگ
و د یگران .)226 :1383 ،بنابراین با نگاهی به آیین شامانیسم به این
باور میرسیم که رقص قاد ر است با د مید ن نفخه ی حیات ک ّلی و
جهانی د ر فرد  ،وی را معالجه کند (گارود ی.)28 :1389،
تشریفات نمایشی و رقص با سماچه
اعتقاد ات و باورها د ر پیش از تاریخ د ر آیینها و مناسک ،منجر
به اعمال آیینی خاص د ر طول زمان خواهند شد  .رقص با سماچه
هم از اینگونه است؛ چنانچه جنسن(34 :1379؛ نک :ملکپور،
 ،)1364آورد ه است که انسان بد وی د ر سروکار خود با عالم ارواح
تنها راضی به این نبود که آیین و مراسم برپا د ارد یا قربانی ها و
پیشکش هایی را د ر برابر «د ام های ارواح» تقد یم کند  .بلکه د ر پی
آن بود که با اجرای رقص ها و تشریفات نمایشی د یگر روابطی با
عالم ارواح برقرار سازد و ضمن این مراسم بود که وی با استعمال
صورتک ها(ماسک) و جامه های پرنقش و زینت ،تغییر هیئت
می د اد و موقّتاً نقش د ام روح را برعهد ه می گرفت تا روح مورد

نظر را به قالب وجود خویش د عوت کند  .خاستگاه این رقص های
آیینی تا عصر پارینه سنگی به عقب می رود و نیز نشانهها و مد ارک
موجود د اللت بر آن د ارد که تغییر هیئت به شکل جانوران از
همان زمان معمول بود ه است .این تشریفات نمایشی د ر ایران خود
موضوع مشابهی از همینگونه است؛ نصری اشرفی( ،1383ج)340 :1
نیز د ر مورد رابطه اینگونه رقص ها با نمایش مطرح می کند که،
مطالعه د ر رقص ها و حرکات موزون ملل نیز حاکی از آن است
که رقص ها خود بسترساز نوعی نمایش پیشرفته ترند  .د ر عین حال
حرکات موزون نیز د ر بستر حرکات و اعمال آیینی بروز نمود ه اند .
نمایش ،رقص با سماچه و آیین های جشن
تشابه یابی عناصر میان پد ید ه رقص با سماچه و هنر نمایش این
نتیجه حاصل می آید که رقص با سماچه میتواند بهترین و د قیق ترین
خاستگاه این هنر باشد  .تشابهات عناصر این د و پد ید ه به اند ازه ای
است که وابستگی آن د و به یک د یگر انکارناپذیر است .همان
طور که د ر این جستار نیز پرد اخت شد  ،رقص با سماچه ،پد ید های
د ر پیش از تاریخ است که د ر د رونمرزی ایران هم ،قابل رد یابی
است که بُن ریشههای قابل پیگیری د ر جهان بینی اساطیری  -آیینی
د ر گذشته های د ور این سرزمین نیز د ارد و به واسطه جهانبینی
اساطیری انسان های ابتد ایی برای پاسخگویی به پرسش های به مانند
پید ایش انسان ،طبیعت ،هستی و چگونه زیستن مربوط می شد ه
است(بورکیت309-313 :1921 ،؛  )1925عناصر و عوامل د یگری
چون زد ن ماسک ،پوشید ن پوست ،نقاشی کرد ن بر پوست بد ن و
چهره و یا هر وسیله ای د یگر که وجود عینی شخصی را د ر پس خود
مخفی نگه د ارد و به هیئت و شخص ّیت د یگر تبد یل شوند را انجام
می د اد ند تا د ر قالب شخص د یگر که معمو ًال خد ایان بود ند د رآیند و
از مسیر توتمیسم و روح گرایی(آنیمیسم) گذر می کرد ه اند تا به روح
و خود خد ایان مد نظرشان احاطه کنند و د ر این کاربست ،تقلید
حرکات بد ن و رقص را برای تشابه بیشتر به آن میافزود ند  .تشابه یابی
بین این عناصر گفته شد ه د ر مورد رقص های با سماچه و هنر نمایش
نیز صد ق می کند  ،بررسی عناصر نمایش به خوبی نمایانگر آنست که
تمامی عناصر رقص های با سماچه بر آنان قابل تعمیم است .د ر این
راستا صاحب نظران هنرهای نمایشی(براکت1375 ،؛ برشت1967 ،؛
تد شاون ،1946 ،بیضایی1379 ،؛ ملک پور1364 ،؛ هولتن1364 ،؛
مکّی ،1388 ،نصری  اشرفی )1383 ،هم به اثناء مختلف به این مهم
که میتوان رقص های مذهبی را اصلی ترین خاستگاه هنرهای نمایش
د انست اذعان د اشته اند ّ .توجه ویژه و د وباره به رقص های با سماچه
استناد شد ه د ر این مقاله نیز ،خود گواه بر تأئید این اد عاهاست که
می توان اکنون گفت که رقص های با سماچه خاستگاه هنر نمایش
د ر ایران نیز می تواند باشد ؛ هنرپژوهان این رشته(ناظرزاد ه کرمانی،
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98 :1382؛ غفّاری )1984 ،نگاه ویژه ای به رقص با سماچه یافته شد ه
د ر تخت جمشید (تصویر  ،)7د اشته اند .
همراستای بحث کنونی ،اشاره ای به این مهم د اشتهاند که پیش از
گسترش اسالم ،د ر د رون مرزی ایران ،شماری نمایش واره آیینی و
سورگانی برگزار می شد ه اند و به تد ریج با کنار گذاشتن فرهنگ
کهن ایرانیان به فراموشی سپرد ه شد ه اند  .از آن جمله اند رقص های
جانور سیماچه ای که به نوشته غ ّفاری( ،)58-65 :1984د ر شماری
از حوزه های جغرافیایی -فرهنگی ایران معمول بود ه است .همو
و همانجا(نک :ناظرزاد ه کرمانی)98 :1382 ،؛ اشاره می کند که
کاربرد د یگر چهره نمایی ،برای نمونه با سیماچه بز کوهی و
شاخه ای آن انگار که ایزد ی را نمود ار می سازند  ،یا مرد م را سرگرم
می کنند  ،د ر ایران پیش از تاریخ رواج د اشته است.
وی پیشینه این رقص های جانور سیماچهای را ،د ر ایران به
باورها و اعتقاد ات مرد م آن د وره و هم جشن های با پیشینه «هزاره
چهارم پیش از میالد » نسبت مید هد  ،که با جستار کنونی بیراه
نیز نمی نماید ؛ وی د ر اد امه به ماسک های استفاد ه شد ه د ر ایزد
فرقه میترا و آیین های آنها نیز اشارتی د ارد که اصطالح به نام
«د یکسوزی» 4را که به بد ل پوشی ها به واسطه سماچه و نقاب ها
است را مطرح میکند که ،کاربرد ی شد ن آن با پرد اخته ای کنونی
به عنصری مهم د ر پید ایش هنر نمایش د ر این سرزمین برمی گرد د
که مهم ترین اثر آن را د ر جشن ها که به گفته روح االمینی()1376
ریشه آن عباد ت و مفهوم آن را د ر اوستا به صورت یسن(یسنه) و
د ر زبان پهلوی ،یزشن و د ر سانسکریت به صورت ینجه که د ر کل
به معنای ستایش و نیایش است ،می توان معنا کرد ؛ جا د ارد که برای
د ریافت بیشتر این مهمّ ،به گوشه ای از اعتقاد ات و باورهایی اشاره
مجد د شود که منجر به آن شد ه است که چنین رقص هایی د ر آیین
و زند گی مرد م جایگیر شود تا پیوند این مفاهیم و پد ید هها   -باورها
و اعتقاد ات ،جشن ها ،رقص با سماچه و هنر نمایش -بیشتر آشکار
شود  .بهار( 28 :1390و  )29معتقد است نقطه مرکزی د ر آد اب
د ینی جوامع بسیار کهن و ماد رساالر ،از آسیای میانه تا به غرب
آسیا و مد یترانه شرقی ،ستایش الهه ماد ر بود ه است که تا به د وران
5
پد رساالری بعد ی د ر منطقه اد امه یافته است .ایزد بانو اینین(اینانا)
همراهی نیز د ارد به نام د موزی 6که خد ای برکت بخشند گی و
باروری است .د ر جوامع کهن بین النهرینی هرساله آیین خاصی که
محتوای آن شهاد ت و برکتبخشی د موزی بود  ،برگزار می شد .
پیشینه این آیین را می توان تا سه هزار سال پیش از میالد مسیح د نبال
کرد  ...عید نوروز د ر آغاز بهار بازماند ه کهن این آیین بومی فرهنگ
آسیای غربی است .قد رمس ّلم اینانا و د موزی همسران یکد یگر
بهشمار میآمد ه اند  .اعتقاد به ازد واج این خد ای برکت بخشند ه ]
د موزی[ با اینانا د ر آغاز بهار و شهاد ت بعد ی او د ر همان سال که
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مظهر حیات و مرگ و جهان نباتی شمرد ه می شد د ر مرکز اعتقاد ات
بین النهرین جای د اشته است.
د ر پی تمد ّن سومر بابلیان نیز د ارای منظومه آفرینش به مانند
سومریان بود ند که به گفته ساند رز( 15 :1382و  ،)14د ر این
منظومه آفرینش ایزد ان اصلی بود ند و تیامت ایزد بانو یا الهه ماد ر
که همه هستی را تغذیه می کند  ،همسر آپسو ...فرمانروای آب ها
می شود  .برابر اعتقاد ات سومری آن ،آننینتو(کی) است .همو د ر
این مورد میگوید “ :آپسو؛ شوهر تیامت ...فرمانروای همه ایزد ان
و آب های شیرین ،برابر سومری آنو (آن) .د ر منظومه آفرینش بابل،
طرح اوّلیّۀ زمین از نظر یک زمین شناس برپایۀ کنشی گازها و
مایعات استوار است .از د ید بابلیان جهان آپسو و تیامت ،جهانی
هنجارمانند  ،آبگون و مبهم بود (همان)94 ،؛ د ر سال نو بابلی ،پیش
از هرچیز ،نوشد گی کیهان مطرح است که د ر خالل آنّ ،
کل نظام
طبیعی و ایزد ی خورشید  ،ماه ،ستارگان و همه ایزد ان -سرشت و
کارکرد آنان تأیید می شد و این لحظه ای بود زمانمند یا بیزمان
که د ر آن ،نظام کیهانی با شراکت شهریار ،کاهنان و د ر مرحله ای
فروتر ،با شراکت مرد م پاسبانی می شد ؛ اینها خود سازگاری بیشتری
با زند گی مرد مانی که امورات خود را از کشت و زرع زمین و
به واسطه باروری آن ،به قد رت آب ها به د ست میآورد ند  ،د اشته
است .آریانپور( 128 :1380و  ،)127معتقد است که مرد م کشاورز
د ر باستان هرساله فرارسید ن بهار را جشن می گرفتند و احیای
مجد د طبیعت را د ر قالب قصّهها و نمایش واره ها بیان می کرد ند ...
7
بنابر افسانه های بابلی ،ایشتار ،الهه طبیعت ،د لد ار خود  ،تموز
را که به وسیله گراز به هالکت رسید ه است ،به جهان زند گان
بازمی گرد اند  .ساند رز( 112 :1382و  )111به جشن های سال نو
بابلی اشاره میکند که د ر هنگام اعتد ال بهاری ،د ر ماه نیسان ،برابر
با فرورد ین /ارد یبهشت برگزار می شد  .وی همانجا میگوید که
جشن های سال نو ،از یک نوع یا انواع د یگر ،از آن مرد گان د وران
کشاورزی است که صاحب کهن ترین سنت ها بود ه اند .
اکنون با رجعت به اسناد باقی ماند ه از رقص می توان اد راک
بیشتری از آن د اشت که چگونه رقص ،آیین و زند گی د رهم تنید ه
شد ه بود ند و به گفته ذکاء( 2537ش.ب ،)38-41 :گوئی که آنان
جشن خود را به این گونه رقص ها مز ّین کرد ه و به گفتاری د یگر
زند گی ،اعتقاد و باور د ست به د ست هم می د هند که پد ید ه رقص با
سماچه د ر کنار جشن ها ،که جزئی از زند گی مرد مان آن د وران بود ه
است ،و آیین های نیایش و ستایش جزء الینفک آنها تعریف شد نی
است ،برای زیستن گروهی بهینه تر کاربرد ی مشخصیابد  ،که هم با
رقصگونههای نمایشی خود  ،اعتقاد ات خود را به بارنشانند و هم د ر
نهایت با ثبت آنها اسناد ی را ضبط و نگهد اری کنند .
ّتوجه و تأمل د ر این نگارة اخیر(تصویر  6و  ،)7باورها و اعتقاد ات
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تصویر  .7تکه سفال نقش د ار از تخت جمشید  ،رقص با سماچه ،قد مت تخمینی:
 2000ق.م(مأخذ :نصر ی اشرفی()1379 ،مأخذ :ذکاء)55 :1342 ،

زمانه که به آن اشارتی شد را د ر کل زمانه بینالنهرین ساری و جاری
میکرد ه است .اشاره بی جایی نیست که مجد د گفته شود که مرد مان
با تغییر هیئت و رقص های خود میخواستهاند د ر قالب خد ایان خود
روند و هم افسانههای مذکور خود را د ر قالب مذهبی و باوری زند ه
و پویا نگهد ارند و هم ،از آنها د ر نیایش ها(جشن ها) منفعتی را برای
شر و بد ی
زند گی اجتماعی و حیات خویش د اشته باشند ؛ هالکتّ ،
را با اجرای رقصهای با سماچه که به اشکال خد ایان چون آپسو و
شکلی چون مرد وک و یا اِآ که خود هر کد ام د ر تمد ّن بینالنهرین
نماد ینه با بز کوهی میشد هاند (کوپر60 :1391 ،و )59و نیز باروری
نرینه را نهاد ینه میکند (اسپور   ،)90   :1383،موارد فوق به وضوح د ر
نگاره یافته شد ه د ر نزد یکی تختجمشید  (تصویر  ،)7قابل تحلیل و
تفسیر است .گویا که آن مرد مان
جشنهای خود را با آیینهای
نمایشی تکمیل میکرد ند .
بسیار بجا آژند ( )9 :1373اشاره
میکند که نمایش د ر ایران [د ر هر
زمان] تنها نمایشهای شاد یآور و
تعزیه گریهآور نمیتواند باشد و
این جای تأمل و تعمق بیشتر است
تصویر  .3ظرف گِلین پایهد ار «تپه
که میتواند د ر مسیر آیند ه نمایش ،سیلک» رقص با سماچه ،قد مت
تخمینی 3600 :ق.م
نمایش -رقص و ح ّتی تئاترهای
(مأخذ :کامبخشفرد .)543 :1379 ،
تقلید ی امروز نیز با شناخت بیشتر
و رجعت به گذشته و استفاد ه آن   -با د ر نظرگیری هنجارهای
زمانه -هم به شناخت حقیقت وجود ی آن نمایش رقص ها نائل آمد
و هم با تمهید ات و اجراهای ابد اعی به سبکهای تأثیرگذار جهانی
نیز د ست یافت.
نتیجه گیری
تصاویر تجسمی ارائه شد ه و استناد به پژوهش های علوم مختلف که
د ر این مقاله مطرح گرد ید  ،نشان از آن د ارد که انسان های منقوش

بر روی این مصنوعات با این حرکات ویژه د ستهجمعی ،منقش به
تزئین بد ن یا چهره و یا هر د و ِکرد ه ،مشغول به حرکات آیینگونه
موزو ِن رقصی آیینی هستند  .به واسطه همان ماسک ها ،نقاب ها و
تزئینات که بر چهره و بد ن د ارند میتوان د ر مجموع به این پد ید ه
«رقص با سماچه» گفت .بنا به همان پژوهش ها باید افزود که د ر
ایران ،پیش از تاریخ ،پد ید هایی فرهنگی-هنر ِی فراگیری وجود د اشته
است ،که بخش مهمی از زند گی آیینمد ارانه و اجتماعی آنان را د ربر
اهمیتی نزد ایشان بود ه ،که نه تنها آن را
د اشته است و د ارای چنان ّ
برای ضبط و ثبت بر روی مصنوعات خود شان انتخاب نمود هاند ،
بلکه د ر نیایش های ایشان و براساس جهانبینی فراروایتی اسطورهای،
د ر کنار سور و تعزیت ها شان ،آنها را کاربرد ی میکرد ند  .بنابراین
مطالعات د ر مورد این پد ید ه ابعاد مختلفی را میتواند د ر بر بگیرد
اهمیت هستند  .مطالعه وجود ی این
که هر کد ام به نوبة خود حائز ّ
پد ید ه آنجایی گستره بیشتر مییابد که ماهیت آن پد ید ه نیز مورد
واکاوی قرار گیرد  .کاوید ن ماهیت این پد ید ه انسانی نشان از آن
د ارد که با پد ید های د ر نزد مرد مان پیش از تاریخ د ر د رونمرزی
ایران مواجه هستیم که پد ید های است آیینی  -اعتقاد ی ،اجتماعی و
فرهنگی  -هنری ،که بعد از گذشت هزاران سال ،حد اقل7.000
تا  8.000سال ،آثار و تشابهات بسیاری را د ر پد ید ههای مختلف
د رزمان معاصر نیز میتوان اد راک کرد  .همین مورد اخیر لزوم
پرد اخت این موضوع را ویژهتر میکند  .مطالعه اهمیت انجام رقص
با سماچه د ر پیش از تاریخ د ر ایران فراتر از آنست که بد انیم که د ر
ایران ،پیش از تاریخ مرد مانی میزیستهاند آیینمد ار که بنا بر باورها
و اعتقاد ات خود آیینهای د ستهجمعی برپا مید اشتند  ،د ر فضای باز
د ر کنار زند گی ،باورهای اعتقاد ی را با رقصهای شبیهساز  -رقص
با سماچه -قابل تحملتر میکرد ند  ،د ر گرد همآئی های نیایشی و
سورگانی باورهایشان را باورپذیرتر میکرد ند و جشن ها و آیین های
خود را با اینگونه رقصهای نمایشگونه و روایتی پذیراتر؛ هرچند
که همه آن موارد بجای خود بسیار مفید میآید ولی الزامآور
نیست؛ آنچه پژوهش هایی از این د ست را ویژهتر میکند استفاد ه
بنیاد ین و کاربرد ی این مطالعات ،پس از شناخت و شناساند ن ،د ر
مسیر معاصر و آیند ه از آنهاست؛ بطور مصد اقی عالوه بر همه
اهمیتهای مذکور ،پد ید ه رقص با سماچه پد ید های نمایشگونه
ّ
است که میتواند خاستگاه مناسبی برای نمایش د ر ایران باشد و
کاربرد ی کرد ن آن د ر هنرهای نمایشی ایران میتواند به نوبه خود
راه برونرفت از بنبست های کلیشهای نمایش د ر ایران و حتی جهان
د ر آیند ه را فراهم سازد  .بطور کلی میتوان د ر این زمینه گفت ،که
به پشتوانه هزاران ساله «رقص با سماچه» و کاربرست آن ،ابد اع
ژانر نمایشی نوین و مؤثری د ور از د سترس نخواهد بود .
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آزاد ي ،ج ّاول ،انتشارات مرواريد  ،تهران.
براكت ،اسكار .گ( ،)1375تاريخ تئاتر جهان ،ترجمه هوشنگ
آزاد ي ،ج د ّوم ،انتشارات مرواريد  ،تهران.
بهار ،مهرد اد ( ،)1390اد يان آسيايي ،چاپ نهم ،نشر چشمه ،تهران.
بهنام ،عیسی(“ ،)1347پد ران ما که بود ند و از کجا به این سرزمین
آمد ند ” ،مجله هنر و مرد م ،انتشارات وزارت فرهنگ و هنر ،تهران،
شماره هفتاد  ،صص . 8-13
بهنام ،عیسی(“ ،)1352آثار هفت هزار ساله د شت قزوین ،نمونه
د یگری از همبستگی هنری د ر فالت ایران” ،مجله هنر و مرد م،
انتشارات وزارت فرهنگ ،تهران ،شماره صد و بیست و هشتم ،صص
.2-7
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بيضايي ،بهرام( ،)1379نمايش د ر ايران ،چاپ د وم ،نشر روشنگران
و مطالعه زنان ،تهران.
پاستوري ،ژانپير( ،)1383سماع زند گان،ترجمه حميد رضا شعيري،
نشر قطره ،تهران.
پورد اوود  ،ابراهیم( ،)1336فرهنگ ایران باستان ،جلد ّاول ،بی جا.
پيرنيا ،حسن و همکاران ( ،)1392تاريخ ايران ( ،)...چاپ چهارم،
انتشارات صد اي معاصر ،تهران.
جنسن ،هـ .و ،)1379(.پژوهشي د ر هنرهاي تجسمياز سپيد هد م تا
سوم ،شركت
تاريخ تا زمان تاريخ هنر،ترجمه پرويز مرزبان ،چاپ ّ
انتشارات علم فرهنگي ،تهران.
د ورانت ،ويل( ،)1343تاريخ تمد ّن كتاب ّاول مشرق زمين :گاهواره
تمد ّن،ترجمه احمد آرام ،ج ،1چاپ د ّوم ،انتشارات اقبال ،تهران.
د ورانت ،ويل( ،)1340تاريخ تمد ّن كتاب د ّوم،ترجمه احمد آرام،
ج ،2چاپ د ّوم ،انتشارات اقبال ،تهران.
ذكاء ،يحيي(“ ،)1342رقص د ر ايران پيش از تاريخ” ،مجله
موسيقي ،انتشارات هنرهاي زيباي كشور ،تهران ،شماره ،79-80
سوم مرد اد    -شهريور ،صص .43-59
د وره ّ
ذكاء ،يحيي( 2537ش.الف)“ ،تاریخ رقص د ر ایران” ،مجله هنر
و مرد م ،انتشارات وزارت فرهنگ و هنر ،تهران ،تیر و مرد اد ماه،
شماره  ،189-190صص . 2-7
ذكاء ،يحيي( 2537ش.ب)“ ،تاریخ رقص د ر ایران” ،مجله هنر و
مرد م ،انتشارات وزارت فرهنگ و هنر ،تهران ،شماره ،91-192
صص .38 -41
ذكاء ،يحيي( 2537ش.ج)“ ،تاريخ رقص د ر ايران” ،مجله هنر
و مرد م ،انتشارات وزارت فرهنگ و هنر ،تهران ،سال شانزد هم،
شماره صد و هشتاد و هشتم ،خرد اد ماه ،صص .2-12
ساند رز ،ن .ك ،)1382(.بهشت و د وزخ د ر اساطير بين النهرين،
ترجمه ابوالقاسم اسماعيل پور ،چاپ د وم ،انتشارات كاروان ،تهران.
شيباني ،منوچهر(“ ،)1342هنرهاي بد وي” ،مجله موسيقي ،انتشارات
سوم ،صص
هنرهاي زيباي كشور ،تهران ،تيرماه ،شماره  .78د وره ّ
.1-9
کامبخشفرد  ،سیفاهلل( ،)1392سفال و سفالگری د ر ایران :از
ابتد ای نوسنگی تا د وران معاصر ،چاپ پنجم ،انتشارات ققنوس،
تهران.
کوپر ،جی   .سی ،)1391(.فرهنگ نماد های آیینی ،ترجمه رقیه
بهزاد ی ،نشر علمی ،تهران.
كراوس ،ريچارد (2537ش“  ،).رقص :رقص های فرهنگ های پیش
از مسیحیت”،ترجمه مسعود رجب نيا ،مجله هنر و مرد م ،انتشارات
وزارت و فرهنگ و هنر ،سال شانزد هم ،شماره يكصد و هشتاد و
هفتم ،ارد یبهشت ماه ،تهران .صص .7-18

 هنرهای تجسمی/رهپویه  هنر
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"Drama" as an art is a universal category and "display" is

identity on this land and convey more in-depth information

a very old phenomenon among human beings. Today, the

on other arts. Part of these motifs show human motions in

play as a text (art made by humans) has a special position

rhythmic motion. Among these rhythmic motions on the

in art history. One of the topics discussed in art history is

utensils and instruments, there are distinctive motions than

theories about the emergence of a phenomenon until it

the other dancer motifs, which today can be described as a

becomes definable and accepted in the form of a special-

"dance with Samacheh"."Samache" has not ceased in its

absolute art. In this evolution, the identification of the

pre-historic past and is still present in many cultural,

origin, factors, and elements affecting the formation of that

artistic, social and religious contexts in most societies and

art is of great importance, because theorists have justified

cultures. It will also reveal the origin, base, process and

their ideas by referring to them and using the various

factors associated with its formation and consequence of

sciences, and, on the other hand, it can influence their

its continuation and use. the social and religious contexts

application in the present and future condition of arts. In

of this pervasive phenomenon in the culture of the ancients

order to approach the origin of this phenomenon, we

will show that "dance with Samacheh" is an integral part of

should analyze the life of primary man; in particular, we

the life mixed with metanarrative world view of pre-

should consider their rituals in two social contexts and

historic people. Samacheh dance can be the very origin of

beliefs, both of which have fundamental use in movement

arts such as drama and drama-dance. Accordingly, this

ritual symbols. the present study is based on a descriptive-

article aims to explore this phenomenon and its course in

analytic and deductive similarity design and seeks to

Iran in order to study the importance of recognizing and

recognize "dramatic art" as a historical-social and religious-

introducing this phenomenon for historical and artistic

artistic phenomenon and it attempts to review the ignored

identification in this land by historical-analytical method.

parts of the history of this art in the past and also analyze
their role in the creation and formation of ritual-theatrical
movements and subsequent theatrical traditions and
dramatic art. Civilizations have their own existential status

Keywords
Ritual, Iran, Myth, Art, drama-dance, Samacheh, and
Prehistory

and expand in their particular circumstances. The land
known today as Iran has a long history. The historicalartistic study of Iran in its distant past will lead to a wider
section of present-day Iran, i.e. the Iranian Plateau and its
native Najd people. The prehistoric documents of the
formation of Iranian empire on the Iranian plateau and in
the present-day Iranian interior testify to the civilization's
complete control over their art history.The remaining
stacked dishes are the best proof of that. Study of appliedartistic dishes can reveal both a large part of the people's
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