
 

 
 ١- تاریخچه  رقص

حس  جنبشي  و حركت  خود اندامهاي  در فراوان ، خوشحالي  و شادي  احساس  هنگام  خویشتن ، طبیعي  سرشت  پایه  بر و خود نهاد از                        آدمیان 
 مي كنند و بي  اختیار به  جست  و خیز مي پردازند و فریادها و قهقه هاي  شادمانه  از ته دل  بر مي كشند.

بهره  بي  سرشتي ، و طبیعي  العمل ) (عكس  پادگار این  از هیچگاه  مي زیستند، غارها بن  در كه  نخستین  آدمیان  آن  نه  و ما نیاكان  نه  ما،                           نه 
 نبوده ایم ، و آدمیان  در هر جاو در هر حال ، بهنگام  احساس  خوشي  و لذت  فراوان  به  جنبش  و چرخش  و جست  و خیز پرداخته اند.

  
را انفرادي  و سرشتي  خیزهاي  و جست  و جنبش ها همین  اجتماع ، كه  معتقدند اجتماعي ، دانشهاي  و شناسي  مردم  رشته  دانشمندان  از                       گروهي 

 تبدیل  به  پایكوبیها و دست  افشانیهاي  موزون  دسته  جمعي  و فریادهاي  ناشي  از نشاط  و سرور را تبدیل  به  آواز و سرود كرده  است  .
از وحشي ، و بیابانگرد چه  و نشین  شهر چه  مردم ، براي  همواره  گوناگون ، فراورده هاي  آوردن  بدست  و كردن  آماده  محصول ، آوري                        گرد
سرزمین  چگونگي  و نیازها بنیاد بر تاریخ ، از پیش  دوره هاي  و نخستین  آدمیان  و هست ، و بوده  فراواني  ارج  داراي  باستان ، بسیار                        روزگاران 
كشتزار از یا و مي آورند چنگ  به  فربهي  و كالن  شكاري  كه  هنگام  آن  در كشاورزان  وچه  كنندگان ، شكار چه  برده اند، بسر آنها در كه                            هایي 
ناخواه ، خواه  همگي  كه  مي آورد خاندآنهاروي  و قبیله ها افراد تك  تك  به  خوشي  و شادي  چنان ، آن  مي داشتند، بر فراواني  فراورده هاي                        خود،
جست  همین  در و مي پرداختند، افشاني  دست  و پایكوبي  به  بودند، آورده  بدست  آنچه  بگرد داده  یكدیگر دست  به  دست  و برخاسته  خیز و                          بجست 
یكي  براي  دوباره  گردیده ، پدیدار ریتم  "وزن " و "ضرف " آنان  جستن هاي  و جنبش ها یكنواختي  از كه  بود همگاني  پایكوبي هاي  و خیزها                       و

 ساختن  جنبش ها و پایكوبي ها بكار گرفته  شد.
توخالي  كنده هاي  زدن  با سرانجام  و یكدیگر به  چوب  دو كوبیدن  و رانها و تن  به  دستها نواختن  زدن ) (كف  زدن  چپه  با نخست  را وزن  و                             ضرب 

 و طبل  و دهل ، نگاهداشته ، توالي  و توازن  دست  افشانیها و پایكوبیها را حفظ  مي كردند.
آمده ، در بحركت  یكدیگر، با آهنگ  هم  آدمي ، تن  گوناگون  اندامهاي  آن  در كه  شد موزوني  جنبش هاي  شامل  پایكوبي ، و رقص  ریتم ، پدیداري                          با
دوره هاي  مردمان  میان  در پایكوبي  و رقص  اینرو از مي كردند بیان  را معیني  حالتهاي  روحي  و بازگویي  را ویژه یي  هیجانهاي  و                       خواستها
بخود شهواني ، و تفریحي  نمایشي ، و تقلیدي  مذهبي ، و یي  جذبه  جنگ ، و ورزش  از گوناگوني  صورتهاي  و مفهوم  و معني  نوین ، و                         باستاني 

 گرفته ، كم  و بیش  در میان  همه  مردمان  جهان  این  دوره هاي  دگرگوني  و تكامل  را پشت  سر نهاده  است .
تن  اندامهاي  و بخشها همه  چنانكه ، آن  بود، فراخ  بسیار مي شد، گرفته  بكار رقص  در كه  حركتهایي  دامنة  باستان ، روزگاران  مردم  میان                         در
گرفته  ببازي  همه  مو، و ابرو و چشم  و چهره  عضله هاي  و انگشتان  و دستها و بازوان  و پاها و سرین  و پشت  و سینه  و گردن  سرو از                               آدمي ،

 مي شد و با در آمدن  هر یك  از آنان  بنوبت  در میدان  رقص ، منظور و معنیهاي  ویژه  یي  نمایانیده  مي شد.
و كارها محرك  متمدن ، نیمه  و وحشي  مردم  توده هاي  نخستین  در سنجیده  و موزون  و نواخت  یك  جنبشهاي  ساختن  پدیدار و                       رقصیدن 
مادي ، كارهاي  در یگانگي  همین  چون  و بود خاندان ها و قبیله ها افراد یكه هاي  یگانگي  و آهنگي  هم  زاینده  نتیجه  و جمعي  دسته                         حركت هاي 
چنانكه  مي گرفت . فرا را آنان  كوششهاي  و كار از بزرگي  بخش  و داشت  فراوان  خواستار اینرو از مي انگیخت ، بر را معنوي                        یگانگي هاي 
بگفته  و بود توام  رقص  با امیدها و بیم  و طلب ها و عزاها و عروسیها و جشنها و مقدس  چیزهاي  پرستش  و خدایان  نیایش  از كارها از                             بسیاري 



كه  هنگامي  آنها بوده ، جدي  امر یك  ابتدایي  انسان  براي  مي رود شمار به  تفریح  و بازي  ما بنظر امروزه  كه  آنچه  شناس : مردم  دانشمند                          یك 
بزمین  و آورده  در مغناطیسي  بخواب  را طبیعت  رقص  بوسیلة  و كنند تلقین  یا بیاموزند مفید چیزهاي  خدایان  و طبیعت  به  مي خاستند، بر                         برقص 

 دستور دهند تا حاصل  خوبي  ببار آورد.
در حتي  - جهان  هر در پس  است ، لذت  و شادي  و سرور آوردندة  پدید و تفریح  گستردة  معناي  براستي  رقص  چون  آنكه ، سخن                           كوتاه 
و رقصیدن  از بیشتر و بهتر كه  نیست  هنري  هیچ  كه  بگوییم  دارد جا و مي بینیم  فراواني  و بگوناگوني  را رقص  آنها- ابتدایي ترین  و                          وحشي ترین 

 رقص ، ویژگیهاي  مردم  جهان  را نشان  مي دهد.
  

 ٢- رقص  در ایران  پیش  از تاریخ 
پشتة  در پیش  سال  هزاران  از كه  مردماني  كه  مي گردد آشكار نیك  شد، گفته  جهان  مردم  میان  در رقص  دربارة  پیشگفتار در آنچه  گرفتن  بدیده                            با
كه  نهادي  هنر این  از نمي توانسته اند هیچگاه  نهاده اند، سر پشت  را فرهنگ  و (تمدن ) شهریگري  گوناگون  دوره هاي  گرفته ، نشیمن  ایران                       فالت 

 بگفته  برخي  از دانشمندان ، ریشه  و پایة  همه  هنرهاست ، بي  بهره  باشند و رقص  را نشناسند و در برگزاري  آیین ها و جشنهاي  خود نرقصند.
گونه  چند از هایي  نمونه  گریخته  و جسته  بازمانده ، ما براي  باستاني  و كهن  بس  روزگاران  از كه  آثاري  در آورد، خواهیم  چنانكه                          خوشبختانه 
بس  سرزمین ، این  در رقص  تاریخ  بررسي  دیدگاه  از آنها همه  كه  آمده  بدست  تكي  رقص  و گروهي ) و تایي  سه  و تایي  (دو بند دسته                             رقص 

 گرانبها و پر ارج  است .
  

 رقص  در هزاره  پنجم  پیش  از میالد
بر است  رنگي  سیاه  و ساده  نگاره  مي سازد، آگاه  زمین  ایران  در پیش  سال  هزاران  در رقص  رواج  و چگونگي  از را ما كه  نمونه یي                            كهنترین 

 روي  كاسه  گل  پخته  كه  از تپه  خزینه  شوش  بدست  آمده  است 
و شده ، داده  نشان  «استیلیزه » ساده  بسیار گونه یي  به  تایي  سه  ردة  دو آدمي در تن  شش  رقص  بي زمینه ، و باز بخش  یك  در كاسه  این  روي                             در
نهاده اند، همدیگر شانه هاي  در را بازوانشان  كه  گوش  سه  بشكل  آنان  تن  نمایش  با كرده  خودداري  رقصندگان  گردن  سرو دادن  نشان  از                        نگارگر

 و با نگاشتن  دو بازو دست  كه  در دو سوي  ردة  رقص  به  باال خم  داده  شده  است .
آنرا تاریخ  كاربن  رادیو و شد) (دانسته  میالد از پیش  سال  هزار پنج  تا پانصد و هزار چهار از شناسان ، باستان  سوي  از گلین ، كاسه  این                             زمان 
بدین  و است  داده  نشان  میالد از پیش  پنجم  هزارة  از آن  بودن  بهرسان  است  داده  نشان  میالد از پیش  تا۵۵١۵ ۵٢۵٠ و ۴٩٧۵ سالهاي  میان                             در

 گونه  با شناسایي  این  نگاره  تاریخ  رقص  در این  سرزمین  تا هزاره  پنجم  و ششم  پیش  از میالد باز مي گردد.
  

 رقصي  از مردم  تل  جري  در هزاره  پنجم  پیش  از میالد
آباد عز آباد، خیر آباد تاج  نام  به  آبادي  سه  میان  در كه  جري  تل  الف  تپه  از كه  سانتیمتر سي  بلندي  به  داریست  پایه  گلین  ظرف  نمونه ،                              دومین 

 در دوازده  كیلومتري  جنوب  تخت  جمشید بدست  آمده  و باستان  شناسان  تاریخ  آنرا هزاره  پنجم  پیش  از میالدي  دانسته اند
خیز نیم  بسان  كه  شده  نگاشته  برهنه ، مردان  گروهي  نگاره  است ، رفته  میان  از و شكسته  آن  از بخشي  افسوس  كه  سفالینه  این  دروني  پهنة                            در
كه  توده یي  پیرامون  در مذهبي  خضوع  و بسامان  حالت  یك  با و نهاده اند روبرو مرد پشت  به  را خود دستهاي  و ایستاده  یكدیگر سر پشت                            در

 مي توان  آنرا آتش  و هیزم  افروخته  یا خرمني  از فراورده ها یا نشانه  و نماد خورشید پنداشت ، به  پایكوبي  مشغولند.
 نگاره  این  ظرف  سفالین  پایه  دار، دومین  گونه  از رقص  دسته  بند را در هزاره  پنجم  پیش  از میالد در جنوب  سرزمین  ایران  نشان  مي دهد.

  
 رقص  در هزارة  چهارم  پیش  از میالد

بزرگي  ظرف  از بخشي  پیداست  كه  آمده  بدست  كاشان  سیلك  تپه  از سفالي  تكه  میالد، از پیش  چهارم  هزاره  آغاز و پنجم  هزاره  پایان  سالهاي                            از
 بوده ، نگاره  چهار زن  در حال  رقص  دسته  بند نشان  داده  شده  است .

كه  پیداست  دارند، سو یك  به  كه  نگاهي  و هایشان  تن  و بازوان  چگونگي  از و بسیارند از اندكي  خود كه  تني  چهار گروه  این  سان  و حال                               از
 مشغول  رقص  مقدس  مذهبي  دسته  بند دایره  وار هستند.

ایستاده  هم  سر پشت  در برده  بازو به  بازو و بدست  دست  یا پهلو به  پهلو قبیله ، افراد آن  در كه  وار دایره  بند دسته  رقصهاي  گونه  این                               مي دانیم 
شكار، بت ، آتش ، همچون : مقدس ، و ارجدار چیزي  بزرگداشت  یا پرستش  براي  رقص  كه  اینست  از نشانه یي  مي داده اند، تشكیل  را                      حلقه یي 

 توده یي  از فراورده ها و خرمن  گندم  درختان  پر بار و كهنسال  و از اینگونه  انجام  مي گرفته  است .
قرار طرز و رقصها گرفتن  انجام  چگونگي  به  داشت ، خواهیم  گفتگو آنها دربارة  سپس  كه  دیگري  سفالهاي  و سفال  تكه  این  نگاره  بررسي                          با
و خیز و جست  و برداشتن  گام  و رفتن  راه  با بیگمان  كه  را پاها حركت  كه  افسوس  لیك  برد، پي  یي  اندازه  تا مي توان  بازوان  و دستها                              گرفتن 

 دور زدن  و جز اینها توام  بوده  است ، نمي توان  دریافت .
گرفته  آنچنان  پایین ، و پهلو در را دیگر تن  دو دستهاي  رقصندگان ، از یك  هر كه  دانست  مي توان  چنین  سیلك  سفال  تكه  نگاره  از مثال                            براي 
بهم  را رقص  حلقه  و زنجیره  بدینسان  و برده  فرو یكدیگر البالي  در وار شانه  را انگشتانشان  یا یا و افتاده  هم  روي  بر دستها كف  كه                              است 



چنداني  دگرگوني  هنوز سال  هزاران  از پس  مي بینیم  چنانكه  و مي رود بكار كردي  بندي  دسته  رقصهاي  در امروزه  كه  همانست  این  و                        پیوسته اند
 در آن  راه  نیافته  است 

  
 رقص  مردم  سگز آباد قزوین  در هزاره  چهارم 

هم  كه  آمده  بدست  داري  نگاره  سفال  تكه  است ، شده  دانسته  كاشان  سیلك  با همزمان  آن  از آمده  بدست  آثار كه  قزوین  آباد سگز كاوشهاي                            در
 اكنون  در بخش  باستان  شناسي  دانشگاه  تهران  نگاهداري  مي شود پیكرة  شماره  ٩.

طرز و پیوسته اند بهم  شانه ها برابر در را انگشتانشان  كرده  خم  آرنج  از را بازوانشان  رقص ، اجراي  حال  در كه  رقصندگان  سفالینه ، این                          در
 رقص  آنان  مانند رقص  دسته  بند سفال  تپه  موسیان  است  كه  بعد از آن  گفتگو خواهیم  كرد.

  
 رقصي  از هزاره  چهارم  و پنجم 

باز نوشته اند، میالد از پیش  سال  هزار چهار تا پانصد و هزار چهار میان  آنرا تاریخ  و آمده  بدست  شوش  سبز تپه  از كه  دیگري  سفال  تكه                              در
با نیز و است  چسبیده  بهم  شانه ها آن  در كه  سیلك  مردم  رقص  بازوان  با كه  مي شود دیده  حلقه یي  بند دسته  رقص  یك  رقصندگان  از تن  دو                             نگاره 

 رقص  مردم  سگز اباد، تفاوتهایي  دارد و گونة  دیگري  از رقص  دسته  بند را براي  ما روشن  مي سازد.
  

 رقص  جنگي  از هزاره  چهارم 
روي  از را بازوانشان  و گردانیده  چپ  بسوي  را خود روي  همگي  كه  مي دهد نشان  بند دسته  رقص  حال  در را مرد پنج  سفال  تكه                            ششمین 
نیز مردان  این  مي دهد. نشان  را پاهایشان  حركت  اندازه ایي  تا آنان  از تن  دو نگاره  و گرفته اند، سخت  را همدیگر و گذرانیده  یكدیگر                         شانه هاي 

 مانند رقصندگان  (تل  جري ) برهنه  هستند.
  

 رقص  مردم  نهاوند در چهار هزار و پانصد سال  پیش  از میالد
از پیش  سال  پانصد و هزار سه  تا پانصد و هزار چهار از آن  زمان  مي دهدو نشان  را زنان  از گروهي  وار دایره  بند دسته  رقص  كه  سفالي                               تكه 
كشیدگي  و موزوني  با زنان  پیكر سفالینه ، این  نگاره  در مي شود نگاهداري  لوور موزه  در اینك  كه  آمده  بدست  نهاوند در است ، شده  دانسته                           میالد
یك  به  همه  نگاهشان  و پیوسته اند بهم  پایین  در را خود دستهاي  سیلك ، سفالینه  رقصندگان  مانند رقصندگان  و شده  داده  نشان  تمام  زیبایي                          و

 سواست .
  

 رقص  نیایش  خورشید از سیلك 
است ، باستان  ایران  موزه  در اینك  و آمده  بدست  كاشان  سیلك  تپه  از و مي دانند، میالد از پیش  چهارم  هزاره  از آنرا زمان  كه  سفالي  تكه  روي                              بر
خم  بباال رو آرنج  از را خود بازوان  ایستاده  هم  پهلوي  رقصندگان  آن  در كه  داده اند تشكیل  بند دسته  رقص  از حلقه یي  زن  و مرد یا زن                              گروهي 
مي شود، دیده  رقصندگان  فاصله  در آبي  پرندگان  و خورشید از نشانه هایي  چون  . نهاده اند همدیگر دوشهاي  و شانه  روي  بر را دستها                        كرده ،

 گمان  مي رود.
چشم  از را هنگام  شب  هراس  تاریكي  كوهها، پشت  از خود برآمدن  با كه  گرمابخش  زاي  روشني  خداي  آن  یعني  خورشید به  نیایش  براي                           رقص 

 و دل  آدمیان  مي زدود در دشت  و چمن  انجام  مي گرفته  است .(نمونه اي  از رقص  ٣۶٠٠ سال  پیش  از میالد)
 نمونه  دیگري  از همین  گونه  رقص  و پایكوبي  را بر روي  تكه  سفالي  كه  از تپه  سیلك  پیدا شده  واز ٣۶٠٠ پیش  از میالد است  مي توان  یافت  .

  
 رقص  دسته  بند زنان  از چشمه  علي 

سفال  این  در مي شود. نگاهداري  لوور موزه  در اكنون  كه  آمده  بدست  علي  چشمه  در رقصنده  چند پیكرة  با سفالي  تكه  روزگاران ، همین  از                          باز
بر در كیسه یي  و تنگ  جامه هایي  نهاده ، سر بر بلندي  كاله هاي  یا بندها سر رقصندگان  مي دهد، نشان  را زنان  از گروهي  بند دسته  رقص                           كه 
دستمالي  یا پارچه  میان  از سو، دو هر انگاشت  مي توان  كه  دارد قرار چنان  دستهایشان  و پیداست  بخوبي  آنها اندام  برجستگي هاي  كه                         كرده اند
جست  و بازوان  و دستها حركت  بلكه  مي پیوسته ، بهم  رقص  حلقه  تنها نه  كار این  با و است  آویخته  پایین  به  دستها الي  از آن  سر دو كه                               گرفته اند

 و خیزها و بچپ  و راست  گشتن ها آسانتر انجام  مي گرفته  است .
  

 رقص  با دستمال  از سیلك 
مي دهد، نشان  نیك  است ، میالد از پیش  سال  ٣۶٠٠ به  متعلق  كه  سیلك  از دیگري  سفال  در كه  را، بند دسته  رقص  در نوآوري  و ابتكار                            این 
و گرفته  خود دستهاي  میان  در را دیگري  چیز یا دستمال  یا پارچه  رقص ، حلقه  دهندگان  تشكیل  كه  مي شود دیده  آشكارا سفال ، این  در                          زیرا
آذربایجانیها بند دسته  رقصهاي  در شد گفته  كه  گونه  بدین  دستها، میان  در دستمال  گرفتن  هم  هنوز كه  كنیم  آوري  یاد بجاست  مشغولند                         برقص 

 متداول  است ..
  



 رقصي  دیگر از چشمه  علي 
دایره  رقصهاي  از دیگري  نمونه  مي شود شده  دانسته  میالد از پیش  سال  ٣۶٠٠ آن  تاریخ  كه  آمده  بدست  علي  چشمه  از نیز دیگري  سفال                           تكه 

 وار آن  روزگاران  تاریك  را نشان  مي دهد.
كه  داشته  وجود حركاتي  رقصهایشان  در كه  دانست  مي توان  بخوبي  هستند زن  كه  رقصندگان  بازوان  و دستها آزادي  از سفال ، تكه  این  نگاره                          در

 ناچار گرفتن  دستها و بازوان  را ناشدني  مي ساخته  است .
  

 رقص  برداشت  محصول  و خرمن  از تپه  موسیان 
 نمونه  سیزدهم  تكه  سفالي  است  كه  از تپه  موسیان  در فاصله  سالهاي  ٣۶٠٠ و ٣٣٠٠پیش ازمیالدكه  اكنون  در موزه  لوور نگاهداری  مي شود.

در است . مي شده  تكرار بود) نشكسته  هنوز كه  (هنگامي  - ظرف  دورادور در گویا كه  شده  داده  نشان  رقصندگان  از دسته اي  سفال  این  روي                           بر
جري  تل  سفالینه  میاني  كوكب  به  مانند بي  كه  شده  نگاشته  هایي  كوكب  رقصندگان  پیشاپیش  در كه  شد داده  نمایش  بند دسته  رقص  یك  نیز                           اینجا

 نیست  و مي توان  گمان  برد كه  خواست  نگارنده  از نگاشتن  آنها، نشان  دادن  خورشید یا خرمني  از فراورده هاي  گوناگون  یا توده یي  آتش  است .
تشكیل  براي  كه  پیداست  بازوانشان  و دستها حركت  چگونگي  از و شده اند داده  نمایش  تنپوش  بي  و برهنه  رقصندگان  نیز سفال  تكه  این  نگارة                           در
هنوز رقص  گونه  این  و مي گرفته اند، شانه ها برابر در را یكدیگر كوچك  انگشتان  یا دستها باال، بسوي  آرنج  از بازوان  كردن  خم  با رقص ،                          حلقه 

 هم  در میان  ایرانیان  ارمني  و نسطوري  (سوریاني ) معمولست 
  

 رقص  نیایش  به  خدایان  از موسیان 
آسمان  به  نیایش  بحال  را خود دستهاي  و بازوان  رقصندگان  گروه  كه  مي شود دیده  است ، آمده  بدست  زمان  همان  و همانجا از كه  سفالي  تكه                            در

 گشوده اند مي توان  گمان  برد كه  طرز قرار گرفتن  كف  دستها به  یكي  از دو گونه  بوده است
  

 رقص  جذبه  و نمایش  عروج  به  آسمان 
لوور موزه  در اكنون  و مي دهد نشان  گشوده  بآسمان  بازوان  با رقص  حال  در را تن  سه  كه  موسیان  خزینه  تپه  از دیگري  سفال  تكه                            نگاره 

 نگاهداري  مي شود و از سالهاي  پایان  هزاره  چهارم  پیش  از میالد است .
بحال  نگاره  این  در و آمده  در نردباني  بشكل  رقصندگان  تنه  پایین  نخستین  نگاره  در كه  است  این  در دارد، پیشین  نگاره  با نگاره  این  كه                             فرقي 

 طبیعي  نموده  شده  است .
گمان  است ، كرده  مي شود، داده  نشان  اینجا در كه  موسیان  از دیگري  سفالهاي  تكه  و سفال  تكه  این  نردباني  نیمه  آدمیان  در نویسنده  كه  بررسي                            با
به  صعود و عروج  از یي  نشانه  رقصندگان ، تنه  پایین  نردباني  نقش  و آسمان  بسوي  بازوان  و دستها كردن  بلند رقص ، گونه  این  در كه                            مي برد

 آسمان  و نزدیك  و دست  افشاندن  بحالت  خلسه  و جذبه  در آمده  اتصال  به  مبداء را عنوان  مي كردند.
نردباني  تن هاي  كشیدگي  و مي دهد نشان  را زمین  و آسمان  طبقه هاي  است  شده  كشیده  رقصندگان  سر باالي  و پا زیر در كه  موازي                          خطهاي 
آنهاست  به  پیوستن  و خدایان  جایگاه  به  دسترسي  از نشانه یي  همانا پیكره ها، از برخي  در آسمان ، زیر به  آنها دستهاي  پیوستن  و رقصندگان                          شكل 

 بوسیله  رقصهاي  مذهبي  و جذبه  یي  دسته  جمعي .
  

 نمونه یي  دیگر از رقص  جذبه 
دوره هاي  صوفیان  سماع  همانند سخت  و شده  كنده  رقص  گونه  این  اجراي  حال  در تن  سه  پیكره  آن  روي  بر كه  شكلي  استوانه یي                          مهر

 اسالمي است ، نمونه  دیگري  از رقصهاي  دسته  جمعي  مذهبي  جذبه اي  مي باشد كه  مهرواره  آن  در اینجا نشان  داده  مي شود
  

 رقص  تفریحي  تكي  از هزاره  سوم 
میالد از پیش  سوم  هزاره  نیمه  از نهاوند»، گیان  «تپه  آدمي از بشكل  است  مفرغي  تكه  ایران ، تاریخ  از پیش  مردمان  رقصهاي  از دیگري                          نمونه 

 كه  اكنون  در مجموعة  هر تسفلد نگاهداري  مي شود.
 حالت  و طرز قرار گرفتن  بازوان  این  تندیسه  مفرغي  ما را بیاد رقصهاي  «تكي » بزمي  كه  هنوز در همه  جاي  جهان  متداول  است  مي اندازد.

براي  كه  بودند زیباروي  رقاصه هاي  و زنان  تنها وگویا مي گرفت  انجام  كم  بسیار روزگاران  آن  در بزمي تكي  رقصهاي  كه  بیاوریم  بیاد                       اگر
گونه  این  از یكي  مي تواند مفرغي  تندیسه  این  مي پرداختند، تكي  شهواني  تفریحي  برقصهاي  زورمندان ، و فرمانروایان  و قبیله ها سران                      خوشایند

 رقصها بشمار مي آید.
  

 رقص  تكي  بر روي  لوحه  سنگي  از شوش 
 و از این  رده  است  نگاره  برجسته  یك  لوحه  سنگي  مربع  سوراخ  داري  كه  از شوش  بدست  آمده  و در موزه  لوور نگاهداري  مي شود.

چهارپایه  روي  بر وچپ  راست  سوي  در فرمانروا دو كه  بزمي است  مجلس  باالیي ، نگارة  ،و شده  كنده  سنگ  تخته  این  پایین  و باال در نگاره                            دو
در كه  رقاصه اي  تحسین  و سالمتي  براي  گویي  راست  سمت  فرمانرواي  مشغولند، دلبري  و برقص  آنان  پیش  در رقاصه  دو و نشسته اند                        هایي 



رقاصه  كمر در دست  گشته  مست  سر باده  از كه  چپ  سمت  فرمانرواي  و است  نوشیدن  آماده  و كرده  بلند را خود جام  مي رقصد،                          برابرش 
 انداخته  او را به  آغوش  كشیده  است  و میگسار بزم  نیز زانو زده  جام  باده  را بدست  رقاصه  مي دهد تا به  فرمانروا تقدیم  بدارد.

بزمهاي  با را تكي  رقصهاي  همبستگي  حال  هر در لیك  است ، ناروشن  اندكي  ریختگي ، بعلت  آنكه  با شده  تراشیده  سنگي  لوحه  این                         نگاره 
روشن  مذهبي  و مقدس  بند دسته  رقصهاي  با را تفریحي  و شهواني  رقصهاي  میان  جدایي  و مي دهد نشان  نیك  زورمندان  و                       فرمانروایان 

 مي سازد.
  

 رقص  دسته  بند گاسوها
مي كرده اند زندگي  زاگرس  كوههاي  دره هاي  و كرمانشاهان  پیرامون  در ایالم  شمال  در میالد از پیش  سوم  هزاره  در كه  كاسیها یا گاسوها                        از

 تكه  سفالي  بدست  آمده  كه  بر روي  آن  نگاره  سه  رقصنده  درنزدیكي  چادرها یا كلبه شان  نشان  داده  شده  است 
بر را دستها گذرانیده ، یكدیگر گردن  پشت  را خود بازوان  كدام  هر رقصندگان  آن  در كه  رقص  از دیگري  گونه  نمایش  دیدة  از سفال  تكه                            این 

 روي  شانه هاي  همدیگر مي نهادند، بسیار ارزنده  است .
  

 رقص  با سماچه  از تپه  یحیي 
روي  بر و شده  پیدا كرمان  در یحیي  تپه  از كه  است  دست  در كوچكي  استوانه اي  سنگي  مهر ازمیالد، پیش  سوم  تاهزاره  دوم  هزاره  دوم  نیمه                             از

 آن  پیكره  دو آدمي با سرهایي  بشكل  پرنده  و پرهایي  كه  مانند بال  و بازوانشان  بسته  بوده  نشان  داده  شده  است .
  

 نمونه  دیگر از رقص  با سماچه  از تخت  جمشید
تاریخ  و شده ، پیدا جمشید تخت  در تسفلد هر دست  با كه  كوچكي  سفال  تكه  و نیست  (ماسك ) سماچه  با رقص  از نمونه  تنها مهر این                             خوشبختانه 

 آنرا شاید بتوان  نیمه  یكم  هزاره  دوم  پیش  از میالد دانست ، نمونه  دیگري  از رقص  با سماچه  را نشان  مي دهد.
بند، دسته  رقص  انجام  حال  در تن  دو نگاره  است ، بزرگي  سفالین  ظرف  یك  از یي  شكسته  تكه هاي  پیداست  كه  تكه ، دو سفال  این  روي                            بر
بحالت  خرما برگ  یا عر عر درخت  شاخه  همچون  است  متقارن  برگهاي  داراي  كه  را هایي  شاخه  یكدیگر، دستهاي  گرفتن  با كه  شده                          نگاشته 
خود سر و رو به  هایي  سماچه  رقصندگان  كه  مي شود دیده  سفالینه ، این  پیكره هاي  در نگري  ژرف  با نگاشته اند خود دستهاي  میان  در                         عمودي 

 نهاده  آن  كه  گمان  مي رود كلة  بز كوهي  (پازن ) را با شاخها و گوشهایش  نشان  مي دهد
و مذهبي  موضوع  یك  بیاد را ما است ، متقارن  شاخه هاي  داراي  كه  درختي  سبز شاخه هاي  گرفتن  دست  در و كوهي  بز سماچه  با                         رقص 
خداي  (نماد كوهي  بز دو نگاره  آن  و است ، شده  نگاشته  دیگر آثار و ظرفها روي  بر بارها و بارها كه  مي اندازد روزگاران  این  از                           اساطیري 

 كوهستانها) بحال  نیم  خیز در دو سوي  درخت  زندگي  را تجسم  بخشیده  و جشن  شادماني  خود را با این  رقص  مذهبي  رونقي  دهند.
در زمین  ایران  در ماسك  سماچه  كاربرد پیشینه  دادن  نشان  دیده  از باشد، چه  هر سفال  تكه  این  روي  بر شده  نگاشته  رقص  موضوع  سان                            بهر

 رقصهاي  مذهبي  و جشنهاي  قبیله یي  بسیار پرارزش  و شایان  دقت  است .
در «هاراپا» از را سفالینه اي  نگاره  جانوران ، و پرندگان  حركتهاي  با آنها همبستگي  دریافت  و رقصها گونه  این  شناخت  در بیني  باریك                         براي 
پهلوي  در نیز بزرگي  گوزن  پیكرة  و نهاده اند خود سر و چهره  روي  بر را شاخداري  گوزن  سماچة  رقصندگان  نیز آن  در كه  مي آوریم                           اینجا
و انگیزه  و شود كرده  بیان  آن  موضوع  با رقص  اینگونه  چگونگي  و انگیزه  و شود كرده  بیان  آن  موضوع  با رقص  رابطه  كه  مي شود دیده                             آنان 
بزهاي  و پرندگان  حركات  از رقصندگان  و بوده  اینگونه  از نیز باال در شده  یاد رقص  دو بیگمان  مي گردد، آشكار نیك  رقص  اینگونه                          چگونگي 

 كوهي  در رقص  تقلید مي كرده اند.
  

 رقص  سه  نفري  از تل  تیموران 
١٢٠٠ تا ١۴٠٠ سالهاي  از داري  نگار و نقش  گلي  ظرفهاي  تیموران » «تل  از زنیها گمانه  هنگام  فارس ، ارسنجان  در هـش  ١٣٣٢ سال                          به 

 پیش  از میالد پیدا شد كه  از میان  آنها، نگاره  دو ظرف  سفالین  نشكسته ، از دیده  زمینه  این  گفتار، شایسته  بررسي  است .
رقص  گونه  یك  از مجالسي  جابجا، خطها، الي  در است ، یافته  آرایش  دیگري  نگاره هاي  و موازي  خط هاي  با كه  گلي  خمره  تنه  و دهانه  دو                           در

 سه  نفري  نگاشته  شده  كه  از دیدة  چگونگي  قرار گرفتن  دستها و بازوان  درست  مانند رقص «كاسو» هاست 
یا حلقه  تشكیل  در كه  دیگر بند دسته  رقصهاي  خالف  بر اینجا در كه  است  این  در دارد، دیگر نگاره هاي  بر سفالینه  این  نگاره  كه                            برتري 
گذشته  این  و برخاسته اند پایكوبي  و برقص  تایي  سه  ردة  یك  در افكنده  بازو در بازو تن  سه  تنها - داشته اند همبازي  فراواني  گروه  آنها،                           رده هاي 
زیرا مي شود، روشن  دارند، قرار رقص  رده  آنسر سرو این  در كه  رقصنده  تن  دو بازوي  و دست  چگونگي  از پیداست ، نگاره  خود از اینكه                            از

 شكستن  بازوها از آرنج  و باال نگاه  داشتن  دستها در دو سو، نشانه  تكمیل  رده  رقص  مي باشد.
  

 رقصي  دیگر از تل  تیموران 
شیوه  همین  با دوتن  رقص  پیكره  آن  بیروني  لبه  در جا دو در كه  همانجا، از دیگري  ظرف  نگاره  است ، ظرف  این  نگاره  همزمان  و                           همانند
با كرده  داري  خود سرها نگاشتن  از نگارگر كرده ، تالقي  ظرف  دور متوازي  خطهاي  با رقصندگان  سر چون  یكي ، این  در لیك  شده ،                         نگاشته 



سه  آن  كه  دریابیم  نمي توانستیم  نگاه  نخستین  در بود نشده  نگاشته  دستها اگر آنچنانكه  است  داده  نگاره  به  مطلب  آرایشي  جنبه  آن ، كردن                          ساده 
 گوشه هاي  شطرنجي  پیكر آدمي را نشان  مي دهد

آنها یاد این  از پیش  كه  تكي  و بند دسته  رقصهاي  از گذشته  كه  مي آید بدست  چنین  فارس ، تیموران  تل  از ظرف  دو این  نگاره هاي  بررسي                             از
دست  در دست  یا بازو در بازو سه ، به  سه  بدو، دو رقصندگان  آن  در كه  است  بوده  زمین  ایران  از دیگري  رقص  از دیگري  گونه هاي                             كردیم ،
از بیش  رقص ، مجلس  یك  در دوتایي  و تایي  سه  رده هاي  شماره  سفالینه ها، این  نگاره هاي  بگواهي  نیز و مي خاسته اند بر پایكوبي  به  انداخته ،                         هم 

 یكي  دو تا بود است  و در این  رقصها اگر چه  از نگاره ها چیزي  فهمیده  نمي شود
 - شاید در هر رده  سه  تایي : یك  مرد و یك  زن  یا دو مرد یا دو زن  با هم  مي رقصیده اند.

  
 نمایش  رقص  در سر پرچم 

نگاهداري  لوور موزه  در زاره  پرفسور مجموعه  در اینكه  كه  آمده  بدست  مشبكي  مفرغ  پرچم  سر میالد، از پیش  یكم  هزاره  از لرستان                          در
پایه  در باز است . شده  داده  نشان  نو، تركیبي  و زیبا و استادانه  یي  شیوه  با تن  چهار بدست  دست  رقص  پرچم ، سر این  حلقه  درون  در                             مي شود

 همان  سرپرچم  كه  جاي  گذاشتن  چوب  یا میله  پرچم  بوده  تندیس  دو فرد در حال  رقص  دست  بدست  نمایش  داده  شده  است.
از یكي  رقصندگان  از یك  هر كه  پیداست  و دریافت  مي توان  بخوبي  رقص ، حال  در را دستها و پاها حركت  مفرغي ، نمونه  این  در                          خوشبختانه 
مي داده  انجام  دیگر پاي  با را كار همین  و مي نهاده  بزمین  دیگر جاي  در سپس  سر، پشت  در كردن  خم  از پس  كرده  بلند زمین  از را خود                              پاهاي 

 تا رفته  رفته ، حلقه  رقص  بدور خود چرخیده  و جاي  رقصندگان  عوض  مي شده  است .
در آن  از ما و است  زمین  ایران  در رقص  دربارة  ارزش  پر بسیار مدارك  از یكي  دیگر، دیدة  از و رقص  اینگونه  نمایش  دیده  از پرچم  سر                              این 
پرچم هاي  سر در بزرگ  نشانه یي  همچون  آنرا كه  است  داشته  بها و ارج  اندازه  چه  تا رقص  باستان ، روزگاران  مردمان  میان  در كه                          مي یابیم 

 خود بنمایش  مي نهاده اند.
  

 رقص  خدایان  در آسمان 
خدایانشان  كه  مي پنداشتند چنین  مي خاستند بر افشاني  ودست  پایكوبي  به  زمین  روي  در خودشان  كه  سان  همان  - تاریخ  از پیش  روزگاران                         مردم 

 نیز در آسمان  یا در زیر زمین ،برقص  بر مي خیزند.
روي  در آنان ، از تقلید به  كه  آدمي است  این  و است  خدایان  كارهاي  از رقصیدن  اصوال كه  داشتند باور چنین  باستان ، روزگار مردمان  از                          برخي 
هفتم  سده  به  زمانش  كه  لرستان  از دیگري  مفرغي  سنجاق یا پرچم  سر را پندار این  و مي كند تكرار را آنان  خیزهاي  و جست  و ها جنبش                              زمین ،

 پیش  از میالد مي رسد، و در مجموعه  ج . ل . وینتر وپ  نگاهداري  مي شود، براي  ما بازگویي  مي كند.
پا واالترست  دیگر تاي  دو از پایگاهش  كه  میانین  خداي  كه  شده  داده  نشان  شاخدار النوع  رب  خدایا سه  تندیس  مشبك ، مفرغي  سرپرچم  این                           در
سر این  برندگان  بكار گویي ، تو رقصند، مشغول  هم  دست  در دست  نهاده ، غران  شیر دو پشت  بر پا دیگر تاي  دو و خورشید قرص  روي                             به 
سنجیده  و موزون  رقصي  همچون  غرب  به  شرق از خاوران  به  باختران  از آسمان  در را خورشید گردش  و چرخش  خواسته اند راه  این  از                          پرچم 
توجه  شایان  زمین ، ایران  مردم  میان  رقص در مذهبي  و خدایي  جنبه هاي  نمایش  دیدگاه  نیاز پرچم  سر این  سان  بهر بدهند، نمایش  كرده ،                        بیان 

 بررسي  بیشتر است .
پهناور سرزمین  این  در كه  گوناگوني  آثار روي  از فراوان  بررسي هاي  با نویسنده  كه  تاریخ  از پیش  ایران  در رقص  از نمونه هایي  است                          این 
بي  اینكه  با هخامنشیان ، و مادها شاهنشاهي  دورة  تا تاریخ  این  از لیك  است ، پرداخته  پژوهش  به  درباره آنها و آورده  گرد است ، آمده                          بدست 
ندیده  آنرا نویسنده  یا نیامده  بدست  باشد، داستان  این  روشنگر كه  اثري  و نمونه  افسوس ، است ، داشته  رواج  ایران  مردم  میان  در رقص                          گمانیم 
كه  هست  امید و است  ارج  پر و گرانبها بسیار ایران ، در رقص  چگونگي  و پیشینه  ساختن  روشن  دیدة  از اندك ، نمونه هاي  این  همه  این  وبا                            است 
زمینه  این  خواستاران  و پژوهندگان  بر را ایران  هنر از رشته  این  بررسي  كه  آید بدست  تندیسه هایي  و نگاره ها و نمونه ها آینده ، كاوشهاي                          در

 آسان  گرداند و تاریخ  آنرا روشن  تر و كاملتر سازد.
  

     Folkloric dances٣- رقصهاي  فولكلوریك 
به  مناطق  این  ساده  مردم  بي آالیش  موسیقي هاي  این  اوج  در و بوده  مشخصي  و منظم  ریتمهاي  داراي  روستایي  عامیانه  ترانه هاي                       ملودیهاي 
مشاهده  ایران  عشیره اي  مختلف  مناطق  در را آنها مي توان  و داشته  كهن  ریشه اي  منطقه  هر در رقصها گونه  این  مي پردازند، پایكوبي  و                        رقص 
پر حركات  این  در تعمق  با و بوده  منطقه  هر مردم  زیست  چگونگي  و ،روحیات  فرهنگ  نگرش ، نوع  گویاي  واقع  در محلي  رقصهاي                          كرد.
مورد مي تواند و مانده  باقي  نخورده  بكرودست  مقوله  این  تاكنون  ما كشور در كه  داشت  اذعان  باید برد پي  قوم  هر ارزشهاي  به  مي توان                           شور
بلوچي ، لري ، آذري ، احمدي ، بویر بختیاري ، كردي ، رقصهاي  به  مي توان  محلي  رقصهاي  انواع  گیرد.از قرار فن  اهل  و پژوهشگران                      توجه 

 جنوب  خراسان ، شمال  خراسان  یا بجنوردي  و قشقایي  اشاره  كرد.
  

 هوربورگ  رقصهاي  فولكلوریك  را به  چهار دسته  تقسیم  مي كند:
 ١- رقصهاي  اصیل  كه  از گذشته هاي  دور بدون  هیچگونه  تغییري  باقي  مانده اند.



 ٢- رقصهاي  محلي  كه  با تغییراتي  اندك  جنبه  صحنه اي  یافته  و به  وسیله  گروه هاي  رقصندة  تعلیم  یافته  روي  صحنه  به  نمایش  گذارده  مي شوند.
جنبة  فولكلوریك  رقصهادي  وبه  شده  اجرا رقص  استادان  بوسیله  سیستماتیك  بطور و بوده  محلي  رقصهاي  هنري  آرانژمان  كه  رقصهایي  -٣                    

 هنري  مي بخشد.
 ۴- رقصهایي  كه  بر اساس  كمپوزیسیون  و ساخت  رقص هاي  محلي  با تكنیك  جدید اجرا مي شوند.

  
 تقسیم بندي  رقصهاي  كردي 

 رقصهاي  محلي  كردي  را به  دو دسته  مي توان  تقسیم  نمود:
 ١- رقصهاي  مذهبي 

 ٢- رقصهادي  محلي  كردي  (عشیره اي )
  

 الف  - رقصهاي  مذهبي :
در دراویش  رقص  نوع  این  در مي شود اجرا تكایا در و بوده  معروف  سماع  به  كه  مي باشد اوایش  در شور پر حركات  رقصها، این  از                           منظور

 عالم  بیخودي  حركات  سر و گردن  خود را موسیقي  ریتمیك  هماهنگ  كرده  اصطالحًا در وجد به  سماع  مي پردازند.
  

 ب  - رقصهاي  محلي  كردي  عشیره اي :
با صرفًا گذشته  در كردي  رقص  یا كردن ) (حمله  پرین  هل  دانست . رقصها كهن ترین  و دارترین  ریشه  از مي توان  را كردي  محلي                         رقصهاي 
چندان  نه  گذشته هاي  در مناطق  این  مردمان  كه  چرا مي شد انجام  كردنشین  مناطق  مردم  روحي  و جسماني  نیروي  تقویت  و سازي  آماده                         هدف 
جنگها بین  وقفه هاي  در مناطق  این  مردمان  لذا مي كرد طلب  را همیشگي  آمادگي  و حفظ  امر همین  و بودند قبیله اي  جنگهاي  شاهد همواره                          دور

 و به  مناسبتهاي  مختلف  دست  در دست  یكدیگر آمادگي  رزمي و شور و همبستگي  پوالدین  خویش  را به  رخ  دشمنان  مي كشیدند.
ادوار تمامي  در غیور مردمان  این  یكپارچگي  آور یاد و بوده  خاص  متانتي  و صالبت  داراي  كه  رزمي مي دانند رقص  یك  را كردي                         رقص 

 مي باشد.
 امروزه  مجموع  این  رقصها را چوبي  مي گویند كه  معموًال به  صورت  دسته  جمعي  اجرا مي شوند.

یكدیگر دست  وار دایره  ابتذال  از دور به  شادي  مراسم  در عشایر مردان  و زنان  معموًال و داشته  ابدي  پیوندي  كردي  موسیقي  با محلي                           رقصهاي 
َرشَبلك  آن  به  مهاباد منطقه  در مي نامند( جو) و گندم  جو(یعني  و گنم  را حالت  این  محلي  اصطالح  در مي پردازند، پایكوبي  به  گرفته                          را

 مي گویند.)
ابتداي  در و گرفته  عهده  به  را رقصندگان  گروه  رهبري  نقش  مي شناسد دیگران  از بهتر را رقص  حركات  كه  نفر یك  معموًال رقصها این                           در
آنان  الزم  هماهنگي  ایجاد ایجاد در و كرده  منتقل  گروه  به  را ریتمها دارد راست  دست  در كه  دستمالي  دادن  تكان  با و مي ایستد رقصندگان                            صف 

 را یاري  مي دهد. این  فرد كه  سر چوپي  كش  نامیده  مي شود با تكان  دادن  ماهرانه  دستمال  و ایجاد صدا بر هیجان  رقصندگان  مي افزاید.
نفر راست  دست  چپ  دست  با یكي  هر كه  مي گیرند قرار گونه اي  به  كش  چوپي  سر كنار در ردیف  به  دستمال  بدون  افراد دیگر هنگام  این                             در

 بعد را مي گیرد اصطالحًا این  حالت  را گاواني  نامیده  مي شود.
به  را دار ریشه  قوم  یك  یكپارچگي  و وحدت  خاصي  هماهنگي  ایجاد با و دوخته  چشم  گروه  سر به  رقصندگان  تمامي  كردي  رقصهاي                          در
رقصها از برخي  در و مي شوند اجرا ومردان  زنان  از گروهي  توسط  و بوده  خاصي  ملودیهاي  داراي  كردي  رقصهاي  برخي  مي كشند                       تصویر
رنگي  دستمال  دو رقصنده  معموًال حالت  این  در و مي پردازند هنرنمایي  به  تنهایي  به  جمع  وسط  در و شده  اجرا دیگران  از رقصندگان  از                          یكي 

 در دستها نگه  داشته  و با آنها بازي  مي كند كه  اصطالحًا به  این  نوع  رقص  دو دستماله  مي گویند و بیشتر در كرمانشاه  مرسوم  است .
  

 نمایشها و رقصهاي  كردي  را مي توان  به  چند قسمت  اصلي  ذیل  تقسیم  كرد:
 ١- گه  ریان  ٢- پشت  پا ٣- هه  لگرتن  ۴- فه  تاح  پاشا۵- لب  الن۶ - چه  پي  ٧- زه  زنگي  ٨- شه  الیي  ٩- سي  جار ١٠- خان  امیري 

  
 گه ریان 

 گه ریان  در زبان  كردي  به  معني  گشت  و گذار و راه  رفتن  بوده  و حركات  مختص  این  رقص  نیز معناي  گشت  و گذار در ذهن  تداعي  مي كنند.
خاص  لطافتي  با و آهسته  و نرم  رقص  این  مي باشد شهري  مناطق  دیگري  و روستایي  مناطق  به  متعلق  یكي  كه  بوده  مقام  دو داراي  ریان                            گه 

 شروع  شده  و به  تدریج  تندتر مي شود. ملودي  مربوط  به  این  رقص  با تنوع  در ریتم  و نوساناتي  در اجرا تا پایان  ادامه  مي یابد.
در كه  است  تجربیاتي  گویاي  رقص  این  در ریتم  تنوع  و مي شود گذاشته  نمایش  به  كردها زندگي  در گذار و گشت  تاثیر واقع  در رقص  این                             در

 گشت  و گذار به  دست  مي آیند و مي توان  گفت  این  رقص  زیبا تبلیغي  است  براي  خوب  نگریستن  در اشیاء و طبیعت 
پر رودخانه  با رویارویي  براي  تجربه  كسب  و بینایي  ضرورت  بر و شده  كشده  تصویر به  هایش  بم  و زیر و نشیب  و فراز با زندگي  رقص                              این 

 تالطم  زندگي  تاكید مي شود. این  رقص ، رقصندگان  را براي  رقصهاي  پر تحرك  تر بعدي  آماده  مي كند.



حركت  و شد آغاز چپ  پاي  با حركت  نخستین  رقص  این  در و مي شود نواخته  یكسان  شكلي  به  رقص  این  ملودي  كردنشین  مناطق  كل  در                           تقریبًا
 پاي  دیگر همواره  با سر ضربهاي  دهل  كه  معموًال باریتم  دو تایي  اجرا مي شوند عوض  مي شود.

  
 پشت  پا

كه  همانطور پا پشت  رقص  مي باشد مردها مخصوص  كردنشین  مناطق  بیشتر در و شده  اجرا ریان  گه  از تندتر كمي  كه  است  رقصي  پا                          پشت 
 از نامش  پیداست  انسان  را به  هوشیاري  و به  كارگیري  تجارب  مي خواند تا مبادا شخص  در زندگي  از كسي  پشت  پا بخورد.

  
 هه لگرتن 

جوش  و جنب  و شور با كه  مي شود اجرا شاد و جوش  و جنب  پر بسیار رقص  این  مي باشد. چیزي  كردن  بلند معناي  به  لغت  در لگرتن                              هه 
هدفمندي  و نشاط  اهمیت  بر و كرده  نفي  را خمودي  و كسالت  گونه  هر رقص  این  مخصوص  ملودي  تند ریتم  است . روانه  هدف  سوي  به                            بسیار

 در زندگي  تاكید دارد.
  

 فتاح  پاشایي 
 فتاح  از نظر لغوي  به  معني  جنبش  و پایكوبي  است .

بیشتر مي باشد جوش  و جنب  پر بسیار رقص  این  لذا و مي شود اجرا تند ریتمي  با و یكنواخت  شكلي  به  كردستان  تاسر سر در رقص  این                             ملودي 
خداوندي  نعمتهاي  از استفاده  و موفقیت ها كسب  شكرانه  به  كه  است  انساني  نشانگر رقص  این  مي كنند. استقبال  رقص  این  از كردستان                        مردم 

 خوشحالي  خود را به  نمایش  گذاشته  است .
  

 لب  الن 
جنب  پر اجراي  از پس  كرد. مشاهده  را زندگي  در تنوع  لزوم  آن  در مي توان  و مي شود اجرا پاشا فتاح  از پس  آهسته  و نرم  ریتمي  با رقص                               این 
كنند قوا تجدید و كرده  استراحت  كمي  تا مي رقصند الن  لب  رقصندگان  ضرورت ، به  پاشا فتاح  و لگرتن  هه  پا، پشت  ریان ، گه  رقصها جوش                            و
دور تفكر قلمرو به  مستي  و شور ضروري  مرحله  طي  از پس  را وي  كرده ، نهي  زودگذر احساسات  غلبه  از را انسان  واقع  در الن  لب                             رقص 

 اندیشي  و باز نگري  رهنمون  مي سازد در این  رقص ، شركت  كنندگان  آرامش  خاصي  را احساس  مي كنند.
  

 چه پي 
جمله  از كردنشین  مناطق  بیشتر در و شده  اجرا تایي  دو وزن  با آهنگ  این  ملودي  مي باشد چپ  معناي  به  پیداست  اسمش  كه  همانطور                          چه پي 

 كرمانشاه ، كردستان ، سنجابي ، بسیار از آن  استقبال  مي شود.
به  و داشته  كمتري  نقش  روزمره  امور انجام  در بدن  چپ  قسمت  معموًال كه  چرا مي باشد بدن  چپ  قسمت  به  بخشیدن  قوت  رقص  این                           فلسفه 

 مرور زمان  تنبل  مي شود و براي  استفاده  متعادل  از تمامیت  جسماني  همواره  باید بكارگیري  اعضاء سمت  چپ  بدن  آنها را تقویت  كرد.
این  از زنها بیشتر كرمانشاه  منطقه  در میگردد. خارج  خمودگي  از و یافته  بیشتري  تحرك  بدن  چپ  قسمت  پي  چه  رقص  در منظور همین                           به 

 رقص  استقبال  مي كنند.
  

 زه  نگي  یا زندي 
ضرورت  رقص  این  در مي یابد ادامه  پایان  تا حالت  این  و مي روند عقب  به  قدم  یك  سپس  و گذاشته  جلو به  قدم  یك  رقصندگان  رقص  این                             در
تبلیغ  برداشتن  گام  سنجیده  رقص  این  در واقع  در مي شود. كشیده  تصویر به  انسان  جانب  از عملكرد تحلیل  و تجزیه  و اندیشي  دور                         احتیاط ،

 مي گردد.
  

 شه  الیي 
در شكست  تا مي شوند برداشته  لنگان  لنگان  قدمها رقص  این  در دانست  شكست  تراژدي  یك  مي توان  مي شود اجرا لنگ  ریتم  با كه  را رقص                           این 

 برابر چشمان  حضار ترسیم  گردد و در ترسیم  این  مصیبت  كسي  زبان  به  سخن  نگشاید.
  

 سه  جار
آن  در كه  است  كردي ) الخط  رسم  در (سێ  بار سه  معني  به  مي آید بر اسمش  از كه  طور همان  كه  است  تند گاهًا و آرام  ریتم  با رقص  نوع                                 این 

 سه  حركت  پا و سه  حركت  به  جلو وجود دارد و به  گونه اي  یاد آور عدد مقدس  ٣ در فرهنگ  فلكلوریك  كردهاست .
  

 خان  امیري 



تناسبي  بیشتر و مي سازد فراختر و تر باز حلقه اي  و مي گیرد قرار باال در و باز هم  از دستي  آن  در و است  همراه  تند ریتمي  با نیز رقص                                این 
پرندگان  پرواز و پیروزي  كننده  تداعي  مي شود دیده  نیز خاني  غرور و نمایي  خود گونه اي  آن  در كه  رقص  این  پاها و دستها حركت  بین                            است 

 را در خاطر مي آورد.
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