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مقدمه 
دراینمطالعهبهمقایسه»حرکاتآیینیوعرفانی«دردوبستر
به مشترک حرکتی عناصر کشف منظور به - متفاوت فرهنگی
شده پرداخته یکسان- حقیقت به رسیدن برای وسیلهای عنوان
حقیقت »جلوهبخشی در را انسان داتی نیاز شده تالش و است
راههای اینکه نشاند. تفسیر به عینی مثالی در مختلف« بهصور
ذات به عینیتبخشیدن در میزان تاچه فرهنگ دو این انتخابی
بلکههدف، نبوده تحقیق این نظر مورد است، بوده توانا حقیقی،
در علیرغم مشترک، حقیقت یک از متفاوت عینی صور بیان
یا آیینی« موزون اینجا»حرکات در یکسان، ابزاری دستداشتن

»رقصهایعرفانی«،بودهاست.
درتعریفیکلیمیتوانرقصرامجموعهحرکاتیموزون،دارای
ریتمهاییمتنوعونظاممنددانستکهدرکل،وحدتیمیآفریند
ایجاد هدف با میتواند رقص است. زیبایی ظهور آن، نتیجة و
مجموعهحرکاتزیباوموزون،ایجادشدهیاآنکهعالوهبرهدف
مذکور،بیانگراحساسیاروایتومقصودونیتیهمباشد."رقص،
نمایش به را زمان و فضا اتحاد که است دگردیسی از شکلی
ایجاد قصد به مکان در حرکت .(Cirlot, 2002:76)"میگذارد
زیباییتوسطاجزایبههمپیوستةهرحرکتباحرکتبعدیو
مجموعةحرکاتکهدرنهایتدرطیتوالیزمان،زیباییرامجسم
حرکات، معنایی داللتهای و است رقص اصلی بنیان میکند،
موضوعرقصبهشمارمیرود.اگراخاللیدراجزایتشکیلدهندة
همة وحدت به منوط حرکات زیبایی چون شود، حادث زیبایی
اجزایآنیعنیتعادل،توازنوریتماست،وحدتنهاییحرکات
در نمیکند. پیدا است،تحقق زیبایی برایخلق کههدفرقص
اینصورت،رقصمبدلبهحرکاتیدرحدزباناشاراتوپانتومیم
خواهدشد؛یعنیداللتمعناییآنباقیمانده،امابیانهنریاشاز
بینمیرود.درطولتاریخودربیناقوامومللمختلف،رقصیک
نوعشیوةبیانیوارتباطیاستکهتوسطآنمفاهیمیارایهمیشود
در پاستوری« پیر »ژان نمیگنجد. روزمره بیانی قالبهای در و
اندازه بیانیبه کتاب»سماعزندگان«معتقداست"ازهیچشیوه
باریتعالیاستفادهنشدهاست"  با رقصجهتترسیمرابطهانسان
)پاستوری،15:1383(.ساختارمشترکرقصهایآیینیواعتقادی،

اغلبنمودیازرابطةانسانباامرماوراییاست.
تمدنهایگوناگونبهویژهتمدنهایشرقیبرایرقص،سرچشمهای
الهیقایلهستند.بهعقیدةلوسین(Lucien) شاعریونانیقرن
دوم"رقصبادنیازادهشدهاست،ودرتمامنمایشهایپرانرژی
فلکی، صور ارتباطات : است بوده وحدت اصلی عامل دنیایی
به آسمانی انسجامحرکت و تمامهماهنگی و سیارات،ستارگان
.)33 )همان: بدوی"  رقصهای ازهمة است پیشطرحی منزلة
و بوده بدن حرکات تکتک آن واژههای که است زبانی رقص،
همانندابیاتشعر،عالوهبرزیبایی،برمضمونیمعنوینیزداللتدارد.
قرار توجه مورد کیهانی و کیمیاوی منظر دو از هند در رقص

بر خود حرکات انطباق با یکسو از رقصنده چنانکه میگیرد؛
مبنایحرکاتافالکونیروهایمحرکهطبیعت،نیروییجادویی
ازسوی تقویتکردهو اهریمناندرخود باسحر برایمقابله را
دیگرنیروهاینهفتهدرطبیعتخودرابهواسطةخاصیتکیمیایی
رقصبرمیانگیزاندوخودرابسترظهورقوایطبیعتمیگرداند
همگام طبیعت جریان و ریتم با گویی 258(؛ : 1362 )شایگان،
میشود.آنچهازباورهندیانبرمیآید،نخستینتجلیرقص،رقص
کیهانیشیوابودهاست؛رقصیکهنشاندهندةوحدتیبنیادینو
تجلیورونوشتیازحرکتریتمیکاجرامکیهانیاست.درکتاب
»مشرقزمین،گاهوارةتمدن«میخوانیم:"رقصهندیبهچشم
غربیانهرزهوشهوانیمینماید؛رقصغربینیزدرنظرهندیان
همینحالرادارد؛ولیدرقسمتاعظمتاریخهند،رقصشکلی
ازعبادتدینیبود،برایتعظیموتکریمخدایانکهحرکتووزن
)ریتم(زیباییرانشانمیداد.درنظرهندواناینرقصهانمایش
محضتننبود؛ازیکنظر،تجسمیازوزنهاوفرایندهایجهان
بودورقصشیوارمز بهشمارمیرفت.شیوا،خود،خدایرقص
همانحرکتجهانبودکهدرآننوعیلطفوظرافتمّواجوشعر

مجّسمدیدهمیشود" )دورانت،662:1370(.
تفسیررقصهندیبایستیمبتنیبرماهیتوذاتخودرقصباشد
نهفرافکنیتداعیهاواحساساتوپیشزمینههایشخصیوفردی
مخاطبومفّسر.رقصهایهندی،اغلبجنبههایپیچیدهایاز
مفاهیمرابهصورتحرکاتیموزونوریتمیکبابیانیسمبولیک

اظهارمیکنند.
درآیینتصوفنیزشناختحقیقتابتنابرشهوددارد.سالکبرای
رسیدنبهحقبایدازمقاماتیبگذردوترقیکندکهاکتسابیاست
وباریاضتبهدستمیآید.دراینسیروسلوکاحواالتینصیب
سالکمیشودکهغیراکتسابیبودهوبهعنوانموهبتیازجانب
حقشناختهمیشود.ایناحواالتراهرسیدنبهحقیقتراروشن
میسازند.دربینفرقههایمختلفتصوف،مکاتبیچوننقشبندیه
شهود برای زمینهای را رقص و سماع و وجد و شور مولویه، و
ازاینوجدایجادمیشودوبه حقیقتمیدانند.حرکاتورقص
عبارتی،نتیجةاینوجداستکههرچهبیشتربهریتمهایطبیعت

نزدیکباشد،زیباتراست.
روش تحقیق :اینپژوهشمبتنیبرمطالعاتتطبیقی،محتوایی،
توصیفیوپدیدارشناسیاست.دوپدیدةمتفاوتکههردوآیینیاند.
رقصشیواـباحرکاتمنظمدرتوالیزمانمفهومیماورایی یکیـ
رابابیانینمادینمجسمکردهودیگریـرقصسماعـبهصورتی
دیگر،همانمحتواومفهومماوراییرادرنظامیازحرکاتموزون
از بایست متعالی امر تجسم یا شهود برای میکند. پیکربندی
قوای لگدمالکردن مسیر، آن و کرد حرکت مشترک مسیر یک
مادی عالیق و مینمایاند حقیقت چون را وهم که است نفسّیه
راجایگزیناصالتحقمیکند.شایانذکراست واصالتنفس
ازکارآمدترینروشهادرمطالعهوشناخت مطالعةتطبیقییکی
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استکه دیگر پدیدههای با تطبیق در پدیدهای پدیدههاست.هر
براساس نیز پدیدارشناسی میگیرد. قرار دقیقتری شناخت مورد
مطالعاتتطبیقیمسیرپژوهشراهموارمیکند.لذامطالعةتطبیقی
فرمهای مشترک وجوه براساس»بررسی توصیفی، و تحلیلی و
آیینیوداللتهایمحتواییآن«روشیبرایشناختشکلبیان
هنرِیرقصسماعورقصشیواومتناسببرایدستیابیبهوجوه

مشترکهردوآییناست.
پرسش های اصلی :آیارقصهایآیینیهمچونرقصشیواو
رقصسماع،درادوارزمانیومکانیمتفاوت،علیرغمشکلهای
متنوعبیان،معناوهدفیمشترکدارند؟آیاحقیقتیواحد،درونمایة
اصلیآیینهاییاستکههدفشان،تجسمبخشیدنبهامرمینوی
ومتعالیاست؟آیامحتواوقصدیواحددرزیرساخترقصشیوا
ورقصسماعنهفتهاستکهبامبدأومنشایییگانهصورتهای

متفاوتیراعیانکردهاند؟

رب النوع شیوا 
آیینهندویاآیینخواص1عبارتاستازپرستشسهخدا2)ثالوث(
یعنی»برهما«،»ویشنو«و»شیوا«کهآنرابهزبانسانسکریت
باید هندو سهگانه خدایان تفسیر مورد "در گویند. »تریمورتی«
اظهارداشتهندوانخداراازجنبةربوبیتوخالقیت»ایشوارا«
عبارتی به است. جالل و جمال صفات مظهر ایشوارا مینامند.
نسبتی هرگونه از که است حق حضرت اطالق مقام »براهمن«
مبراستوایشواراتعبیرازمقامربوبیتاوستکهعالمرامیآفریند،
نگهمیداردونابودمیسازد.احیاوابقاوافنا،مظاهرسهگانةقدرت
رباست.بدینترتیبایشواراسهمظهردارد:برهما،ویشنووشیوا؛
»برهما«،رمزاسممحیی)زندگیبخش(،»ویشنو«،رمزاسمحافظ
)نگهدارنده(و»شیوا«،رمزاسمممیت)میراننده(رباست" )گیتا،
اینسهخدا،برحسبفرقههای از 31:1385(.شخصیتهریک
گوناگون،بردیگریغلبهدارد.بینپیروانفرقة»شیوایی«،شیوابر
سایرخدایانمقدماستواصلمطلقومبدأنخستیناستکهبه
صورتویشنووبرهمامتجلیشدهوایندرموردفرقةویشنویی
را برهما و شیوا و است مطلق اصل ویشنو یعنی است برعکس
تجلیاتاومیپندارند.ربالنوعشیوانامهاوصفاتبیشماریدارد؛
ولیازبزرگتریننامهایاو،ناتاراجا (Nataraja)بهمعنایربالنوع

رقصندگانیاسلطانبازیگراناست.

رقص شیوا 
تجلیرقص، و نمود نخستین آوردهشد مقدمه در همانطورکه
رقصکیهانیشیوا،نادانتا(Nadanta)است؛رقصیکهنشاندهندة
بینش "در است.3شیوا کائنات ریتم از تقلیدی و بنیادین وحدتی
میسازد. متجلی را پروردگار ازلی قدرت خود رقص با هندوان
اومتعددومتفاوتاستولیبدونشکریشةاصلی رقصهای
تماماینرقصهاکموبیشیکیاستوهمانتجلیگریقدرت

ازلیپروردگاراست" )کوماراسوامی،135:1372(.
از شامله رحمت و عام فیض با کیهانی فعل "این کلی طور به
خصایصمهموبرجستةرقصاست.بنابهگفته»کوماراسوامی«،
رقصشیوا،روشنترینتجسمازفعالیت]خلقمدام[خداونداست
کههرهنرومذهبیمیتواندبهآنببالد.چونربالنوعمظهری
ازبرهمناستپسفعالیتاویکیازدههاهزارتجلیبرهمندر
جهاناست.رقصشیوایعنی:بزرگجهانیکهدرحالترقص
استیعنیسیالنبیوقفهانرژیکهدربینهایتشکلوالگودر
یکدیگرذوبمیشوند" )کاپرا،247:1368(.اینرقصنمودارپنج
فعلکیهانیخلق،بقا،فنا،تصورورهاییاستکههرکدامبهترتیب
برصفاتپنجربالنوعبرهما(Brahma)،ویشنو(Vishnu)،رودرا
(Sadashiva) ساداشیوا و (Maheshvara) مهشوارا ،(Rudra)
را شیوا رقص اصلی نقشمایة کیهانی فعالیت این دارند. داللت
شکلمیدهد(Smith, 2003: 17)."شیوادرحقیقتبرایحفظ
وابقایحیاتعالموبرایرستگاریونجاتآنانکهدرطلباو

هستندمیرقصد.اهمیتذاتیرقصشیوادرسهچیزاست:
1(صورترقصموزونوهماهنگاورمزوتمثیلمنبعومنشأ

تمامحرکتدرجهاناست.
2(غرضوغایترقصاو،رستگاروآزادکردنارواحمردمازبندو

داموهموخیالاست.
3(محلرقصاو،»چیدامبارام«یامرکزعالمدردرونقلبانساناست".4

آیین تصوف
تصوف،مصدریاستمشتقازصوف)پشم(کهبرپشمینهپوشی
داللتداردومرادازصوفیکسیاستکهردایپشمیمیپوشد
بهذکراستکهوجهتسمیههای راهحقیقتاست.الزم ورهرو
بسیاریرابرایصوفیبهکاربردهاند؛اماازمیانتماماینتعبیرات
نسبتصوفیبهصوفیاپشمینهبهحقیقتنزدیکتراست.صوفیان
تنهاوسیلةشناساییحقیقتراشهودمیدانندومعتقدندعارفبرای
رسیدنبهمقامشهودبایدریاضتهاییرامتحملشودومراحلیرا
بپیماید.راهرسیدنبهحق،راهیدرازوسختاستوکمترکسی
این خواهد که هرکس و برسد آن پایان به میتوانند سالکان از
راهرابهسربردبایداز»مقاماتی«بگذرد.»مقام«مقابل»حال«
قراردارد؛مقامهامراحلیهستندکهسالکراهحق،یکیپساز
دیگریمیپیمایدواکتسابیوماندنیاستاما»حال«درخشش
غیبیوباطنیاستکهبردلسالکمیتابد،اینموهبتالهیدیر
نمیپایدوچونبرقمیگذرد.حال،عطایحقوغیراکتسابیاست

)نکبه:انصاری،14:1386-13و36-42(.
از بعضی که است آدابی و اعمال جمله از حال عنوان به سماع
طریقتهایتصوفآنراانجاممیدهندومانندتصوفمقاماتیدارد.
"سماعدرریشةعربیازواژهَسمعکهبهمعنیمصدرواسماست
گرفتهشدهوبهمعانی:شنیدنوشنواندن،گوشدادن،سخنیکه
شنیدهمیشود،شهرتونامنیک،یادشدن،صداییکهازهرچیزی
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برآید،وترانهشنیدناستعمالشدهاست" )کیانی،428:1369(.در
»غیاثاللغات«آوردهشدهاست:"سماع)بهفتح(شنیدنوبهمعنی

رقصوسرورووجدمجازاست" )حاکمی،1:1384(.

رقص سماع
درارتباطبااصلسماع،اختالفاتیوجوددارد؛گروهیچنینگفتهاند
"اصلسماعازآنجاستکهحقتعالیگفت:»الستبربکم«.اول
خطابیکهازحقتعالیشنیدند،اینشنیدندوخوشترینسماع،
آناستکهازدوستشنوی.چنانکهخوشتریننظرآناستکه
بهدوستنگری.باآنکهدرآنسماعلطیفهایبودوآنآنستکه
خودرابهایشانمضافکردودرلذتآنسماعهمهوالهگشتندو

»بلی«جوابدادند" )مایلهروی،47:1372(.
تکوین خطاب لذت از سماع اصل که معتقدند هم "گروهی
)آفرینش(استکهخدایتعالیچونخواستموجوداترابیافریند
هست[ ]همه، همدست آنها و باش« »به یعنی »کن« : فرمود
شدند،واوللذتیکهبهچیزهارسید،لذتاینخطاببودوچون
مستمعگشتند،سماعایشانراغذاگشت.پساصلآفرینشهر
که است نغمهای منزله به آفرینش همه لذا و نداست این چیز

آفریدگارنواختهاست" )حیدرخانی،24:1376و23(.
بهطورکلیچهکسانیکهاصلسماعرادر»ندایمیثاق«دانستهاند
وبهسماعشنیدنانسانونزولوصعودروحتوجهداشتهاندوچه
کسانیکهاصلسماعرادرخطاب»کن«دیدهاند،هردودستهبه
ترتیباتومناسباتهارمونیایکهدرخلقتهست،نظرداشتهاند.5
ایجادمیکندکهخودحرکاتی را بهقول»غزالی«سماعوجدی
راموجبمیشود.چنانچهاینحرکات،ناموزونباشد»اضطراب«
نامندواگرحرکاتموزونوهماهنگباشد،»کفزدنورقص«
در عرفانی سلوک و سیر نمایش سماع، رقص اجرای مینامند.
قالبینمادیناستومانندهرسفرعرفانی،حضورسالکومرشد
برایهدایتاوضروریمینماید.سالکاندررقصسماعدرقالب
سماعکنندگانومرشددرقالبشیخنمایشدادهمیشوند.مراسم
و آداب بخش هر که است شده تشکیل بخش هفت از سماع
مراسمویژةخودرادارد.دراینمقالهبهدلیلمحدودیتوخالصه
نگاشتن،تنهابهبرخیازبخشهایمراسمپرداختهمیشودکهبا

رقصشیواانطباقدارد.

شکل و داللت های معنایی رقص شیوا و رقص سماع
هم که است پایهای مباحث مهمترین از وجود« »وحدت نظریة
اساس تصوف، آیین در هم و حماسی6 دوران هندی مذاهب در
است. آیینهایتصوف و هند ادیان و فلسفی پایةمکتبهای و
کتاب»گیتا«ازمکتوباتدورهحماسیمعتقداستماورای"او" چیز
دیگریوجودنداردوتمامموجودات،کائناتوجهانهستی،تجلی
صفاتبیحدوحصر"او" هستندوبااینکهتمامجهانهستیاز
آِن"او" است؛اودرعینحالورایمقوالتهستیونیستینیز

است.اهلتصوفنیزبیشازیکحقیقتدرجهاننمیبینندوآن
حقیقترا»اهلل«،»حق«و«واحد«میدانندومعتقدندآنحقیقت
درورایهمهموجودات،مخفیاستوعالمباهمهکثرتخوداز
جماد،نباتوحیوانوانسانباخدایکیاستزیراعالم،فیضی
استکهازاوصادرشدهاستبدونآنکهکثرتیدرحقراهپیدا
کندیادروحدانیتشخللیپدیدآید.اجمالایننگرشرامیتوان

دراینذکرمشاهدهکرد:یاُهویامنالُهَوااّلُهو7.
درهردوجهانبینیباوربهواحدبودنحقیقتوغیرحقیقیبودن
را حقیقت از پایی رد موجوداتهستی، تمام و دارد وجود مابقی
و حضور خاطر به موجودات موجودیت عبارتی به دارند. خود در
تجلیحقدرآنهاست،لذاتمامیموجوداتبهگونهایباحقدر
ارتباطندوهرکدامبنابرمرتبهوظرفیتوجودیخودازاینحقیقت
دستیابی حس موجودات، تمام در ترتیب این به جستهاند. بهره
عبارتیحضور به دارد؛ واالتروجود و متعالی وحقایق مراتب به
است انگیزهای خود وجودیشان، رتبة بر بنا موجودات در حقیقت
وحدت کاملتر. حقیقتی بهسوی موجود حرکِت و شناخت برای
درکثرتوکثرتدروحدتازهمینجاناشیمیشودیعنیواحد
استکهکثرترابهوجودمیآوردوکثرتهاهستندکههمواره
میلرسیدنبهوحدترادارند.کثرات،اعتباریاند.وحدت،حقیقت
همةکثراتاستوکثراتتجلییکوحدتانددرصورمختلف.
وحدت کند، پیدا بسط کثرات، وجودی ظرفیت که میزان هر به
امکانظهورمتعالیتریراپیدامیکند.زیبایی،نتیجةاینوحدت
رقص اصلی زیربنای وجود، وحدت بحث است. آن محصول و
دایرهای شکل در نمودش که است سماع رقص و شیوا کیهانی
هردورقصمتجلیمیشود.ازمفهوموحدتوکثرتمیتوانیم
گفته چنانچه کنیم. تعبیر نیز دایره و نقطه به نمادین، قالبی در
شدهاست:"دایرهدراصلیکنقطهبسطیافتهاست:نقطهدر
دایره،مختصات با ودرضمن دایرهمشارکتمیکند کاملشدن
نمادینمشترکیداردازجملهکمال،همگونی،یکدستیونداشتن

اضافاتوزواید" )شوالیه،165:1382(.
»خاتمسلیمان«8،نمادرقصکیهانیشیوادرهنداستکهدرون
یکمانداالی)بهمعنایاعمیعنیدایره(آتشینقراردارد."مرکز
مانداالمحلنزولمحورعالماستوهرکهبهمرکزوجودیعنی
انسانو اتصالمبدأ نقطه بهمرکزهستیکه راهمییابد مانداال
مبدأعالماست،میپیوندد" )شایگان،193:1383(.درشمایلهای
ازدومثلث،یکیروبهباالویکیروبه ناتاراجا،خاتمسلیمان،
ستاره یک آنها پیچیدگی درهم از که است شده تشکیل پایین
تمثیل تودرتو مثلثهای "واژگونی میشود؛ تشکیل گوشه شش
هست"  جهان آفرینش تصاعدی و نزولی متضاد حرکت دو
)همان:192(؛)تصویر1(.عالوهبراینها،آتشینبودنحلقه،خود
است" پایدار انرژی "تجسم و است پیشین مفاهیم بر تأکیدی
تجدید زندگیبخش، نیروی نماد "آتش .(Cirlot, 2002:76)
حیات،ویرانی،تبدیلیاگذرازمرحلهایبهمرحلةدیگراست.در
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تفکرهندونیز،آتشنمادنورومعرفتمتعالی،انرژیحیاتیخرد
استودرضمنآتشباقوایویرانگرِیرهانندگیوبازآفرینیکه
تحتسلطهشیواهستندنیزیکیدانستهمیشودوحلقةمشتعل
گردشیوامظهرچرخهکیهانیآفرینشوویرانیاست".9شایدبه
گونهایعرفانیبتوانچنینتعبیرکردمرادازگلهایآتشینیکه
فنایی و بقا میشوند، روشن و خاموش گویی دایره این روی بر
استکهازایجادواحیایکائناتناپایدارحاصلمیشود)تصویر2(.
بهطورکلیباتوجهبهمطالبیکهذکرشد،دایرهآتشینیکهمحیط
برخاتمسلیماناستنمادکثرتوایجاد؛ومرکزآن،نمادوحدت
اینهاهمگییادآورنظریةوحدتوجودیاستکه افناستکه و
درابتدایاینمبحثازآنسخنگفتیم.درمقابلمشابههمین
مفاهیمرادرمراسمرقصسماعدرویشانمیتوانمشاهدهکرد.

تصویر1.خاتمسلیمان،نمادرقصکیهانی
از برگرفته عادلوند. پدیده : ترسیم شیوا.

توصیفاتشوالیهوگربران،1382.
Fig. 1. Solomon's seal, the symbol 
of Shiva's cosmic dance. 
Drawing: Adelvand Padideh From 
the descriptions of knights and 
Gerber, 2003. 

تصویر2.شمایلرقصکیهانیشیوا.مأخذ:
www.lotussculpture.com

Fig. 2.  Icon of Shiva’s cosmic dance. 
Source: www.lotussculpture.com

تصویر3.راست:حرکتدایرهایسماعکنندگانبههنگاماجرایدورولدیمراسمسماع.
 www. Mesnavi.info:مأخذ

چپ:جهشحرکتصعودیونزولیسماعکنندگان.ترسیم:پدیدهعادلوند.
Fig. 3. Right: The circular motions of whirling dancers when performing 
the "Valadi turn" of Sema ceremony. Source: www. Mesnavi.info 
Left: The upside and downside leaps of whirling dancers. 
Drawing: Padideh Adelvand.

»درویشان به سماع مراسم درویشاِن میدانیم، که طور همان
مربوط آنها دورانی حرکت به که هستند معروف زن« چرخ
میشود."حرکتوگردشدرنزدصوفیهوباالخصدرنظرموالنا
اهمیتبسیارداشت.زمینوجمیعستارگان،ازثوابتوسیاراتو
کهکشانها،بهطوردائمدرحرکتودرَدَورانند.هریکازآدمیان
ازخاکبرونآمدهودرخاکخواهدشدواینگردشوچرخشتا

ابدادامهدارد" )تفضلی،138:1375(.
همهذراتجهاندررقصندرونهادهبهکمالازنقصند
)عقدسیوچهارمازسبحهاالبرار،دیوانهفتاورنگجامی(
شمایل آتشیِن حلقه تفسیر در که است نظری نقطه همان این
ناتاراجانیزگفتهشد."رقصچرخشیدرویشان،ازرمزگراییکیهان
سودبردهوتقلیدیاستازگردشدوازدهسیارهپیرامونخورشید
:آنانبرمحورخویشمیچرخندبسانصورفلکییاصورکواکب
ودرعینحال،همةگروه،دوردرویشیکهدرمرکزمیرقصدو

نمودگارخورشیداست،چرخمیزند" )دوبوکور،88:1373(.
درزوایایطربخانهجمشیدفلک

ارغنونسازکندزهرهبهآهنگسماع
)حافظ(
مشابههمینتعبیررادرموردخاتمسلیمانداشتیمکهرئوسآنبا
نمادپردازیهاییدرقالبسیارگانبهدورمرکزکههمانخورشید
بودمیچرخیدندتابتوانندبهآنمبدأهستی،متصلشوند.عالوه
براینهامعادلحرکتمتضادصعودیونزولیخاتمسلیمانرادر
"سمت آنجا در شاهدیم. ولدی«10 »دور بخش در سماع مراسم
راستدایره،نمادنزولازذاتالهیاستوسمتچپ،نمادعروج
ازماهیتمادیبهالهیاست.سمتراستمبیندنیایمعلومو
مشهودوسمتچپمبینعالمنادیدنیونامرئیاست".11)تصویر3(.
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آالت موسیقی در رقص شیوا و مراسم سماع         
اسرافیل صور از است "جلوهای سماع مراسم در نینوازی
آنها و میدمد مردگان کلیة کالبد در جان رستاخیز، روز در که
نینوازی، اتمام از بعد .)113 : 1375 )تفضلی، برمیانگیزاند"  را
قدومزنباشیباضربههایکوتاهومقطعبرطبلکهامینوازدو
شیخوسماعکنندگانبرزمینبوسهمیدهندوهمزمانویکباره
دوکفدسترابرزمینمیکوبندوازجایبرمیخیزند.ضربههای
در است. کائنات تکوین بر دال خالق فرمان از نمادی »قدوم«،
زنده صور صدای شنیدن با که است مردهای درویش، حقیقت
"بهعقیدة این، بر آغازمیکند.عالوه میشودو»دورولدی«را
مولویانصدایکوبیدندستهابرزمیننیزنمودیاستازصور
اسرافیلوقیاممردگاندرروزرستاخیزکهبایدازرویپلصراط

بگذرند" )فریدلندر،119:1382(.
درشمایلهایناتاراجادردستراستشیواطبلیبهنام»دامارو«
قرارداردوتمثیلیازهمانطبلیاستکه»کوماراسوامی«براساس
ازنوایآنبرخاستهواینطبل منابعهندومعتقداستآفرینش
  (AUM)عالمتصوتواشارهبهوحیالهیوکالممقدساوم
است.اوم،درصدرالفاظآوازیآیینیقرارداردواولینومعروفترین
َدِم از است چکیدهای "اوم، است. هندو مذهب در »مانترا«12
پروردگاریودرتفکرهندو،اینصدا،درعینحالخداست،مبدأ
همهچیزوهمةموجوداتاست.کلمهایکهبایکصوتبیانگر
هستیاستودرعینحالخوداینهستیاست؛همانهستیکه
همهچیزازآنناشیاستوهمهچیزدرآنجذبمیشود.بیان
صوتخداوندورسیدنبهالوهیتاست.مفهومکلیکلمه»اوم«
بااینواقعیتکاملمیشودکهسهحرفتشکیلدهندهآن،شامل
ضرباهنگیسهتاییاستکههمانقدردرتفکرهندواهمیتدارد
کهدرسازمانیافتنجهانوکیهانشناسیهندو.دراینبابباید
بیانداشتباریتعالیسهوجهیاستوبهصورتبرهما،ویشنوو
شیواظاهرمیشود" )شوالیه،285:1385و286(.بهطورکلیاین
هجاودرشکلنمادینشطبلبهمفهومآفرینشواحیااشارهدارد،
کهشیوادررقصشباضربهزدنبهآن،ضرباهنگاینآفرینشرا

بهخوبیبهنمایشمیگذارد.
مفاهیمنمادینآالتموسیقیراچهدررقصشیواوچهدرمراسم
سماعمیتوانیمبهدوگروهتقسیمکنیم:یکینمادمرگودیگری
هست. حیات و آفرینش نماد شیوا طبل باززایش. و احیا نماد
باآلت نمادسازیمفهوممرگ،فناوویرانگریرادررقصشیوا
موسیقینمیبینیمبلکهآنرادرشعلهآتشیمشاهدهمیکنیمکه
رادررقص اینمفاهیم دارد.درمقابل، شیوادردستچپخود

سماعباسازهاییچوننیوُقدومشاهدهستیم.
بهاینترتیبمیتوانیمبگوییم»دامارو«شیواباساز»قدوم«در
و ضربی سازهای از هردو ظاهری نظر از است؛ متناسب سماع
کوبهایهستندبااینتفاوتکهقدومبادوکوبهنواختهمیشودو

تصویر4.تطبیقطبلنوازیشیواوقدومنوازیمراسمسماع.
www.lotussculpture.com:مأخذراست

www.whirlingdervishes.org:چپ
Fig. 4. Matching of the Shiva drumming and Sema stepping ceremonies. 
Right Source: www.lotussculpture.com 
Left: www.whirlingdervishes.org 

کاسههایآنچونساعتشنیبههمچسبیدهنیست.اماازنظر
مضمونکاماًلشبیههمهستندوهردوبرنوایآفرینشوخلقت
)مردنو قیامت نمادگراییمرگو تفاوتدرظاهر دارند. داللت
دوبارهزندهشدن(استکهدررقصشیواباشعلهآتشنمادپردازی
شدهدرحالیکههمینمفهومرادرمراسمسماعدرنینوازیشاهد

هستیم)تصویر4(.

کوتوله  شدن  لگدمال  و  سماع  در  پای کوبی  و  خرقه افکنی 
فراموشی در رقص شیوا

تخته خودـ جایگاه در سماعکنندگان که زمانی سماع، مراسم در
پوستهایسفیدرنگ-مستقرمیشوند،»خرقهافکنی«آغازمیشود؛
بهاینصورتکهدرویشانخرقههایسیاهرنگخودرابهصورت
(Z)تاکردهوبهزیرپامیافکنند."اینخرقهافکنیازنظرمولویهرمز
رهاشدن و دنیوی و مادی دورانداختنعالئق به از است اشارتی و
.)150 :1382 )تفضلی، خالق"  به قربت قصد به خود خودی از
میشود. آغاز سماع مراسم سالِم چهار خرقهافکنی، از بعد
معنایی وهرکدام مراسمسماعهستند در آغازچرخیدن سالمها
و پایکوبی با درسالمها سماعکنندگان چرخیدن میکنند. القا را
دستافشانیهمراهاست."صوفیانیکهبهوجدمیآمدندرقصو
چرخراباکوبیدنپایبرزمینآغازمیکردند:»افالکی«مینویسد
موالناوقتیبهوجدآمدباگفتن»هی«پایرابرزمینمیکوفت
و خانقاهها کلیه در قرنها، طول در میپرداخت. چرخزدن به و
مولویخانههامرسومچنینبودهاستکهموقعشروعبهچرخیدن،
هم قونیه در مولویه سماع در بکوبند. زمین بر راست پای ابتدا
قاعدهبراینجاریاستکهبهوقتچرخیدن،پایچپراثابتدر
یکنقطهقرارمیدهندوپایراسترابلندکردهچرخیمیزنند
سپسبرزمینفرومیآورند" )همان:45و46(.مجدالدینفریدون
»رساله« کتاب در سلجوقی( دولت سپهساالران )از سپهساالر
حال، آن در سالک که است بدان اشارت کوفتن :"پای میگوید
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نفسرامسخرگردانیدهوماسویرازیرپایهمت،پستگردانیده
است" )مایلهروی،288:1372(.بهعبارتدیگرپاکوفتناشاره

بهپامالکردننفسامارهدارد.
بهزیرپایبکوبیدهرچهغیرویاست

سماعازآِنشماوشماازآِنسماع
)مولوی،دیوانشمس،غزل1295(
درشمایلناتاراجانیزشیوادرحالرقصبررویپیکردیوینمایش
دادهمیشودکهآنرادیوفراموشی(Apasmara)خواندهاندکهبه
نظرمیرسدایندیوواهریمِنفراموشی،میتواندنماد»مایا«باشد؛
تعبیرشدهاست.در نیرنگوحیله بهمعنی چراکه“ازکلمةمایا
واقعاشکالوصوراستکهمایةفریبمیشودوموجبدلبستگی
وتوجهبهپراکریتی13وعالمکثراتمیشود.درواقع،مایا،عبارت
توجه و براهمن از آدمی غفلت مایة که وصورت ازشکل است
رقص این در شیوا .)38: 1385 )گیتا، میشود"  پراکریتی به او
بالگدمالکردنکوتولهفراموشیدرحقیقتبهمانشانمیدهد

www.whirlingdervishes.org:چپwww.lotussculpture.com:تصویر5:تطبیقپایکوبیدرویشاندرمراسمسماعباپایکوبیشیوادررقصندانتا.مأخذراست
Fig. 5. Matching of Dervishes hoofing in whirling dance with ritual dance of Shiva. Right Source: www.lotussculpture.com 
Left: www.whirlingdervishes.org.

کثرتوصورتهایجهانیتوهمیبیشنیستندوتنهاباعثغفلت
میشوند؛ است، )برهمن( مطلق ذات همان که حقیقت از آدمی
لذاالزمهرسیدنبهحقیقتکههمانرستگاریاست،گذشتناز
ایناشکالوصورتهااستکهباحقیقتپنداشتنآنهاموجبات
فراموشیوغفلتاز»او«رابرایآدمیفراهممیکنند."رهاسازی
اوجهان بهشمارمیرود. اهدافرقصشیوا از بندخیال از روح
راخلقمیکندوزمانیفرامیرسدکههمةنامهاوشکلهارابا
و سیر تمام در .(Grimes, 1996: 202) میکند"  خراب رقص
سلوکهایعرفانی،گذشتنازکثرتها،اولینقدمدرراهرسیدن
این با نیز دررقصعرفانیشیوا بهشمارمیآیندکه بهحقیقت

تمثیلگرایی،نمودارمیشود.
بهنظرمیرسدپایکوبیدرویشاندرمراسمسماعهمبهلحاظ
کوتوله کردن لگدمال به بسیار محتوایی لحاظ به هم و صوری
است نزدیک ندانتا رقص در شیوا راست پای توسط فراموشی

)تصویر5(.

نتیجه گیری
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وماوراییبرایدرکوتبیینجهاناست.اینتشابهاتنشانمیدهدیکمطلوبواحد،منشأتمامکششهاوکوششهایبشربرایدرک
وتوصیفومحسوسکردنحقیقتیواحدوماوراییاستکهبهجهانصورتومعنیبخشیدهوخود،ماورایجهاِنصورتهاومعانیاست.
همچنینالزممیداندبهماهیتمطالعهمقایسهایبهعنوانرویکردیصرفًاپژوهشیکهبالیدهفضاهایآکادمیکاست،اشارهشود.بدیهی
استاینپژوهش،باورهایمذهبیوماهیتراههایرسیدنبهحقیقتمطلقرابهچالشنکشیدهاست.آنچهپذیرفتهاست،حقیقتیک
زاییده نیستندچهرسدبهصورتهایمتفاوتکه باورهاییکسان آیینه لزومًا بهظاهریکسان وجودمطلقاستکهصورتهایحتی
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فرهنگهاوآیینهایمتفاوتاستکهدراینمطالعهدستمایهتحقیققرارگرفتند،بتواندراههاوباورهاییکسانرابهتصویربکشد.
اینجستاربهدنبالواکاویگرایشذاتبشریدرقالبهایمتفاوتدربسترهایزمانیومکانیمختلفبرایبرقراریارتباطباحقیقت
وذاتبیانتهاست؛دراینمطالعهازعناصرحرکاتموزونبهعنوانعنصریبرایمقایسهاستفادهشدوارزیابیاعتقادیموردنظرنبوده
است.یافتنتشابهاتالگوهایآیینیبیانگراینهمانینیستبلکهنشانهایازحضورتقالیعنصریکسانحقیقتجوییدرجوهرهذات

بشریاستکهصورتهایگوناگونیافتهاست.
رقصشیواورقصسماعمولویاننیزازاینقاعدهمستثنینیستوباوجوداختالفاتظاهری،درمضامینیبنیادینواصلیمشترکند،گویا
معانیایواحدندکهبهدوزبانمتفاوتعرضهشدهاند.گفتوگویتمدنهابرپایةایناصولمشترکاستکهشکلگرفتهومعنیپیدا
میکند.یکحقیقتواحد،بالذاتایننیرورادرخودنهفتهاستکهمیتواندبهاشکالگوناگونومتنوعظاهرشودوباظهوروتجلیمدام،

عرصههایزمانومکانوتاریخوجغرافیارادرنوردد.
ایننکتهحاکیازآناستکهحقیقتمقولهایفرازمانیوفرامکانیوغیرشخصیاست.بااینتأکیدکههرشخصیدرهرزمانومکان
بابررسیشباهتهاوتحلیلمحتوایِیرقصسماعورقصشیوا،میتوانهمبستگیایمعنویکه وموقعیتیمیتواندواجدآنشود.
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برایتحقیقدرتمامدستاوردهایفرهنگیوهنریازجملهمطالعاتتطبیقیدراساطیرجهان،توسعهپیداکندوهمبستگیاندیشهوهنر
وفرهنگوتمدنهایسراسرتاریخبشرازفرهنگهایبدویتافرهنگهایتوسعهیافتهوجهانیرانشاندهد.شایدبتوانجوهرةاین
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Abstract
Art in traditional, religious and ritual cultures is a suitable context for manifestation of theosophical (mystical), spir-
itual and narrative implications, thereby researching these artworks can lead us to the exploration of encoded content 
will and perception of symbolic meanings.
The symbolic expression in ritual dances is one of the most important branches of art studies that can be researched 
from sociological, religious and theosophical aspects generally as cultural studies, aesthetic characteristics and the 
contents of artworks. 
Ritual dances are among the most attractive areas containing mystical, religious and narrative concepts in addition 
to having aesthetic aspects of movement forms which could be realized in consecution of time and space. They are 
formed based on different civilizations and mystical knowledge or narrative themes, mythology and history which, in 
some instances comprise similar meanings as it seems the same meaning is expressed in two or more forms. 
The important thing here is the presence of diversity in forms of shapes and aesthetic aspects of expression to manifest 
the meaning. 
Art, as the most beautiful form of expression could provide the greatest appearance for manifestation of meaning and 
the intention of artist. 
Most of the religious, sacred and traditional art due to the dominancy of content over appearance, have found sym-
bolic and mystic expression; these symbolic characteristics, per se does not resemble art symbols but beyond this, 
the symbolic features must convey artistic concepts not only in gestures and movements but also in writing as well. 
The conceptual function of these symbolic and metaphoric features in form and appearance is considered merely as a 
subordinate affair, otherwise the intention and purpose of the artist could not be emerged at higher and transcendental 
level. This rule applies in all areas of the arts, especially dance and music.
The Shiva dance in India and the Sufi whirling dance among the followers, comprise a set of movements with aesthet-
ics features both arisen from their equilibrium with nature, as these two dances in from and shape are categorized as 
cosmic dances so that the mystical concepts are associated with their contents, although in terms of appearance they 
are quite apart from each other.
This article is based on the premise that such a ritual dances as Shiva Dance and Sufi whirling dance despite appearing 
in different times and places and having distinct characteristic features in appearance both express a common fact and 
reality which represent symbolic and mystic characteristics with conceptual and celestial contents.
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