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 1رقص در ترازوي اخالق
 

  8/11/99سایت زیتون، روز چهارشنبه،مورخ:  :منبع
  

خویش از این کنش انسانیِ پر بسامد در  تلقیِ بنویسم و »رقص«مدتهاست در این اندیشه ام که درباره 
 مدعیاتم، از پی دکارت، فیلسوف فرانسويِ جهت ایضاح بیشترِ 2.گذارمطبان در میان ارا با مخ پیرامونیجوامع 

م: نوع رقص را از یکدیگر تفکیک کنیچهار  ؛ رواست»کن تا پیروز شوي تقسیم« سده شانزدهم که می گفت: 
توضیحی که  مطابق با 3( سماع). "صوفیانهرقص " و "رقص هنري "   ، "رقص شاد"، "رقص اروتیک"

 4»بدسازاوصاف اخالقیِ « ، ذیلصوفیانهرقص رقص هنري و  رقص شاد وبه روایت نگارنده، خواهد آمد، 
  .رفتارهاي انسانیِ ناموجهی از منظر اخالقی نیستندبه وصف بدي نمی گردند و  صف، متنمی گیرندر قرا

توام با برانگیختگیِ جنسی است و رقصنده ( اعم از زن و مرد)، به نیت برانگیختنِ قوايِ  رقص اروتیک
 هبجنسی بیننده، می رقصد. رقص شاد، براي شادي بخشیدن به خود و دیگران انجام می شود و می تواند 

صورت فردي و جمعی صورت گیرد؛ رقصی که رافع و دافعِ ماللت و تلخکامی است. رقص هنري، کنشی 
                                                             

اوایل دهه هشتاد شمسی که به کشور انگلستان سفر کردم... در کنار درس و مشقِ موظف در حوزه « آورده ام: » حجاب در ترازو« در مقدمه اثرِ  . 1
، دلمشغول ربط و نسبت میان دین و اخالق »لر نظر اواخالق د« و » خاص گرایی اخالقی« فرااخالق و اخالق هنجاري و تحقیق پیرامونِ مکاتب فلسفیِ 

ن مهم ایبودم و در این باب می خواندم و می اندیشیدم. پس از اتمام تحصیل و بازگشت به ایران نیز، در دوره هاي متعدد تدریس فلسفه اخالق، به 
  » پرداختم و انواع روابط میان این دو مقوله را بررسی و تبیین کردم.

ویش ر خکاوایل دهه نود شمسی، بررسیدنِ ربط و نسبت میان اخالق و فقه، با محوریت برخی از احکام فقهیِ اجتماعی را در دستور ین، از اافزون بر ا
از  پسمنتشر شد، اولین گام در این راستا بود. » حجاب در ترازو« قرار دادم. مقاالت چهارگانه ام درباره مسئله حجاب که به همراه سه جستار دیگر در 

ه روایت خویش  به توزین آنها در ترازوي اخالق برفته و در قالب مقاالت چندي، » مباهته« و » سنگسار« ، »ساب النبی« ، »ارتداد« به سروقت احکام  آن
، پرداختم. همچنین ی ندارندهمت گمارده و با وام کردن شهودهاي اخالقیِ عرفی، به نقد اخالقیِ این احکام که از قضا هیچکدام شواهد و مستندات قرآن

 ، به ربط و»اخالق باور« ، با مد نظر قرار دادنِ آموزه هاي »روایات در ترازوي قرآن: بازخوانیِ انتقادي احکام فقهی از منظر اخالقِ باور« با انتشارِ مقاله 
  از منظر خویش پرداختم.و محوریت آیات قرآن  نسبت میان روایات و آیات قرآن 

هم یاد می » ازدواج سفید« ، که از آن تحت عنوانِ »ازدواج عرفی« به مسئله  ، »ازدواج عرفی در ترازوي اخالق« تحت عنوان  دو مقالهاین، در افزون بر 
 و  هفلسفورق روشن وقت: جستارهایی در نواندیشی دینی، هنر و   اثرِدو شود، پرداختم و روایی اخالقیِ آن را به بحث گذاشتم. تمام این مقاالت، در

  دو سال پیش منتشر شده، گنجانده شده و بازنشر شده اند. ه طیِ ک وقت لطیف شن
    است. موضوعپس از اینها در می رسد و محصولِ تامالت یکساله ي اخیر نگارنده درباره این » رقص در ترازوي اخالق« مقاله 

  عالمانه خود را با من در میان نهادند، صمیمانه سپاسگزارم.  نظراتو  دندنرا خوا مقاله سوم ِ و دوم ،از همه دوستان و عزیزانی که ویراست اول.  2
 ت.سا تقسیم بندي یاد شده، به حصر منطقی نیست و علی االصول می توان شقّ دیگري بدان افزود. چنانکه در می یابم، اهم شقوق رقص از این قرار.  3

که  اقیوجه افتر نه، به رغمِمیان رقص هنري و رقص صوفیا مثال، .است» عموم خصوص من وجه« قص، رچهارگانه  رابطه میان شقوقِطقیون، به تعبیر من
   نیز سراغ گرفت.  را وجود دارد، می توان وجه مشترکی

4. wrong-making feature 
  عنوان نمونه نگاه کنید به: در ادبیات فلسفه اخالق معاصر، به » اصاف اخالقیِ بدساز« و » خوب ساز قیِاوصاف اخال« براي آشنایی با 
 . فصل اول. 1388، تهران، هرمس، عام و خاص در اخالقسروش دباغ، 
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هنر خویش را پیش چشم دیگران قرار می دهد. رقص باله، پاتیناژ( رقص روي یخ) است و رقصنده،  1هنري
اتصال آسمان   منِمتضرقص صوفیانه، سویه عرفانی دارد و  4.از جمله رقص هاي هنري اند 3و رقص در آب 2

 به واسطه بدن و توسطو  5به زمین، به نحوي که گویی صوفی با یک دست تحفه هاي آنجهانی را می گیرد
  6.دست دیگر آنرا به زمین منتقل می کند

شت، اسالمیِ پسِ پ-سنت ایرانیدر  رقص می پردازم.حاء دیگر ، به انرقص اروتیک فارغ از این نوشتار، در 
 رقص قص شاد و، رو چهارم ناي دوم و سومو فیلسوفان و متکلمان، درباره رقصیدن در مع برخی از عارفان

ی ف رقص عارفانه، نوشته و آنرا روا انگاشته اند؛ هر چند این سخنان چندان طنین انداز نگشته است.هنري و 
به ؛ شودرقص یافت می که آهنگی در آن نیست در تنها ایقاعِ « می گوید:» فن شعر« رساله ابن سینا در المثل،

ن سیاق، خواجه نصیر طوسی یبر هم  7»گذارد.نفس اثر میبر و شود این دلیل رقص با همراهی آهنگ بهتر می
 8اساس االقتباس پفصل دومِ  زي می کنند، در یدر بحث از اموري که در در شعر ایجاد محاکات و خیال انگ

  می نویسد:  

                                                             
1. artistic 
2. figure skating 

3. artistic swimming  

شتر با نایی بیشبراي آ می کشد. صویرقص هنري را به زیبایی به تر، »پینا؛ برقصید، برقصید، وگرنه از دست می رویم «فیلم ویم وندرس تحت عنوان .  4
  یر: ر لینک زد» رقص؛ پاسخی جادویی به زیبایی زندگی« مد، نگاه کنید به مطلب آاین فیلم که چند سال پیش در جشنواره برلین به نمایش در

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C-
%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-
%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/a-6429875-
0  

5 .  دیوان شمس اشاره به بیتی از یکی از غزلهاي لطیف :  
  اف نیزـــکز سایه ات پر یافت کوه ق ااي هم

  اشـــاي هماي خوش لقاي آن جهانی شاد ب
  ه دمــــتحفه هاي آن جهانی می رسانی دم ب

  می رسان و می رسان خوش می رسانی شاد باش
  
 هسازهاي موسیقی عجین گشت شرکت کرده ام؛ سماعی که با نواهاي خوشِصوفیانه   طی ده سال گذشته، چند بار در لندن و تورنتو در محافل رقصِ.  6

 .  نگاه کنید به دو اثر محققانه ذیل: ونه، ، به عنوان نمسماع)رقص صوفیانه (با ر تبیش براي آشنایی .مدرا نصیب بر یخوش احوال و بود

  .1372، نشر نی، تهران، اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن: سماع نامه هاي فارسیجیب مایل هروي، ن
، 1381، مرکز نشر دانشگاهی، رازيدو مجدد: پژوهشهایی درباره محمد غزالی و فخر ، »اباحه سماع: متن و تحلیل فتوایی از غزالی« نصر اهللا پورجوادي، 

  . 3-18صفحات 
  در لینک زیر:» در کوچه رندان« بوك امیر مازیار،  نقل از صفحه فیس.  7

https://www.facebook.com/abuemaad 
 الت نهم؛ فصل؛ جلد یکم: متن اساس االقتباس؛ مق1397نصیر طوسی؛ تهران: نشر مرکز، چاپ دوم  خواجهاساس االقتباس انوار، سیدعبداهللا؛ تعلیقه بر  . 8

  دوم در تحقیق تخییل و محاکات و بیان وجوه استعمال آن.
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]، به نفسِ کالم...و این هر سه که ن و نغمه [آواها]، به وزن [ایقاعو شعر محاکات به سه چیز کند: لح «
مثال محاکات به لحن تنها ...و به وزن تنها در ایقاعات که به دست زدن و . بود فتیم مجتمع و متفرّق تواندگ

گ هم لحن یعنی آهن ،اگر عالوه بر ایقاعات ،در رقصدر ادامه خواجه تاکید می کند که   ».رقص ایجاد کنند
ت حاکاکه م می شود تریکوتر و آسانآهنگی ن/ رقص به سبب آن با لحنی ؛ چرا کهشودبهتر می باشد رقص

  1د.گردانمی نفس را مستعدتر  لحنیِ
م، در قرن پنجعارف از فیلسوفان و متکلمانِ شیعیِ یاد شده که در گذریم، ابوحامد غزالی، فقیه، متکلم و

 چنین می نویسد:     کلمه ، درباره رقصیدن در معنايِ عرفییندال احیاء العلوم »سماعِ« کتاب 

رقص سبب تحریک شادي و نشاط است و هر شادي که مباح است تحریک آن رواست و اگر حرام و « 
  2» به حبشیان ننگریستی با پیامبر در حال پاي کوفتن ایشان. -اهللا عنهارضی -بودي عایشه 

 احیاءالعلومص و فارسی شده ي ملخّ ، که صورتکیمیاي سعادت ی درروایت دیگري از این امر را غزال
رسول مرا  ،کردندزنگیان در مسجد بازي می ،عید روز کند کهعایشه روایت می« ت، چنین آورده است: اس

بر در بایستاد و دست فرا پیش داشت تا من زنخدان بر دست وي  گفتم : خواهم. ؟گفت : خواهی که بینی
  3».نه :و من گفتم ؟کردم که چند بار گفت که بس نباشد ن نظارهو چندا ،نهادم
دن و نتیجه می گیرد که رقصی ندآمد، استدالل می ککیمیاي سعادت و  احیاء العلومزالی، بر اساس آنچه در غ

و بر آن  نشست رقص حبشیانپیامبر به اتفاق همسر خود به تماشاي  حرام نیست؛ که اگر چنین بود، چطور
   4.تخرده نگرف

از این قرار است که رقصیدن در معناي بم، لب سخن بوعلی سینا، خواجه نصیر و غزالی، چنانکه در می یا
کوچه و بازار که شادي  رقصِ مردم که متناسب با رقص شاد و رقص هنري به روایت نگارنده است؛  متعارف
  و نشاط آور است، علی االصول خالی از اشکال است. گستر 

، ا کردن، چرت زدن، شنچرخیدننظیر افعال طبیعی دیگر: دویدن، درازکشیدن، طبیعی است،  رقصیدن، فعلی
مادامی که  ن اعضاي بدن به نحوي موزون به حرکت در می آیند.آفعلی که در  . ... فریاد زدن و لیز خوردن

نگرفته، مشمول ار قر 5»مفاهیم اخالقی ستبر« و » عناوین اخالقی«  وزه افعال طبیعی است و تحتفعلی در ح
داوري اخالقی قرار نمی گیرد. فرض کنید نوجوانی در حال کتک زدنِ برادر کوچک خود است. فعل کتک 

ی ذیلِ عنوان . وقتف به اوصاف اخالقی نمی شودصزدن، نظیر افعالی که آمد، فعلی طبیعی است و فی نفسه، مت

                                                             
    ان هم .1
  »در کوچه رندان« نقل از صفحه فیس بوك امیر مازیار، . 2
  . 475مجلد اول، صفحه  به کوشش حسین خدیو جم، انتشارات علمی و فرهنگی،، کیمیاي سعادتابوحامد غزالی . 3
   شافعی مذهب، آنرا دلیل بر مباح بودن رقص گرفته اند. شهرتی دارد و برخی از فقهاي اهل سنت، ت مورد استناد غزالیروای. 4

5. thick moral concepts  
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 پیدا می کند و به تعبیر دیوید راس، 2»القیاخ ربط«قرار می گیرد،  1» آسیب رساندن به دیگران«  اخالقیِ
وصفی  و قرار می گیرد 3»وظایف اخالقیِ در نظر اول «ي  در زمره فیلسوف اخالقی انگلیسیِ سده بیستم،
ي در سیاق یاد شده در میان نباشد،  کتک خالقیِ دیگرامر و مالحظه ا نادرست ساز می شود، به نحوي که اگر

به حساب می » آسیب زدن به دیگري« اقی از د؛ چرا که مصمی گردداموجه بد و نکنشی  زدنِ برادر کوچک،
  4.آید

قرار گرفتن در ترازوي اخالق و توزین شدن، باید ذیل یکی از رقصیدن، جهت  بنا برآنچه آمد، فعل طبیعیِ
دهد، واهی می بر آن گ 5و شهودهاي اخالقی عرفی قرار گیرد. چنانکه در می یابم شناخته شده عناوین اخالقیِ

یفانه عفبه تعبیر دیگر، اگر رقصیدن متضمنِ نقض رفتار 6.»عفت«عنوان اخالقیِ مرتبط با رقصیدن عبارتست از 
در . هن غیر اینصورت غیر اخالقی انگاشت، در و آنرا کنشیمتصف به وصف بدي کرد باشد، می توان آنرا 

، کنش هایی غیر عفیفانه »رقص عارفانه« و  »رقص هنري« ، »رقص شاد«گانه یاد شده،  چهار میان شقوق
 ، رقص عربی،گیلکی، رقص ترکی، رقص 7نیستند. در کشور ما، کثیري از رقص هاي قومی، نظیر رقص کردي

 همچنین رقص هایی که پسین گشته، حلی و نواحی عج، رقصهایی که با موسیقی هاي مهاي خراسانی....رقص
 8، هم نشانه ي همبستگی قومی و ملی.هم شادي آور است ؛گیردی م تیم هاي ورزشیِ ملی صورتاز پیروزيِ 

ممکن است برخی استدالل کنند که  9.نیست ي که از مقومات زندگی انسانی است و گریز و گزیري از آنرام

                                                             
1. harming others 
2. moral relevance 

3. prima facie duties 
  براي آشنایی بیشتر با آراء دیوید راس در زبان فارسی، به عنوان نمونه، نگاه کنید به :.  4

  ، چاپ دوم، بخش دوم. 1392، تهران، صراط، درسگفتارهایی در فلسفه اخالقدباغ، سروش 
5. common-sensical moral intuitions 

وي دارن آ گنجاندم و درباره » عفت« ، پوشاندنِ موي سر و گردن، به عنوان فعلی طبیعی را ذیل عنوان اخالقیِ هشت سال پیش، هنگام نوشتنِ مقاالت حجاب.  6
  عناوین اخالقی گنجاند.  جهت داوري اخالقی، ذیلِهنجاري کردم. عناوین اخالقی محدودند؛ اما افعال طبیعی متعدد و متکثرند و باید آنها را  اخالقی و

  زي: الدین شیرخواندنی ذیل، نوشته قطب ا ، نگاه کنید به مطلبِبراي آشناییِ با شکل، معنا و کارکرد رقص کردي .7
http://www.faratab.com/news/11344/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-
%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-
%D9%87%D9%87%E2%80%8C%D9%84%D9%BE%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DA%A9%DB%8C-
%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C%21 

عالوه بر این، رقص  .آداب و رسوم و فرهنگ ملت ها ریشه دارد و از سنن و زندگی مردمان و اقوام مختلف سخن می گویددر  "صرق"به طور کلی، .  8
ناسان تحقیقات و پژوهش هاي نسبتا مفصلی درباب این و رقصیدن در تاریخ ملل هم جزئی از مناسبات اجتماعی بوده است. مردم شناسان و جامعه ش

رجوع  ،. براي بررسی این مقاالتستده امنتشر کر» تاریخ رقص در ایران«یحیی ذکاء، سلسله جستارهایی را درباره  اند. براي مثال موضوع انجام داده
  پرتال جامع علوم انسانی، به نشانی زیر: کنید به

ensani.ir  
 هاین کنگراشاره کرد.   1815الز در کنگره  صلح وین به سال به استفاده از رقص و می توانسیاسی،  همبستگیِرقص در  کاربستنمونه اي از  به عنوان .9

 .شد تیجه مین براي ایجاد یکپارچگی بین شاهزاده نشین هاي اروپایی در مواجه با ناپلئون تشکیل شد اما منافع متضاد شرکت کنندگان مانع از دستیابی به
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و لعب است و از اینرو ناموجه و فرونهادنی. در پاسخ به این پرسش مقدر،  لهو این نوع از رقص، مصداقی از
ر سوره به تعبیر قرآن د .بازي، فی نفسه عملی غیر اخالقی نیستشد که اشتغالِ به سرگرمی و  ذکرمت باید

ستن این اُ« که:  2؛تجویى در اموال و فرزندان اسو فزون1بازى و سرگرمى  از جنس  دنیا زندگىِ ،»حدید«
 عالمِ اخالقیبلکه از منظر ؛ ستصرف اشتغال بدین امور، اخالقا مذموم و ناروا نی 3».عالم اي جان غفلت است

می توان فراهم می کند.  را  پرداختنِ به کارهاي جدي در زندگی لِمجا ،رخصت هایی اینچنینچون غزالی، 
از پیِ غزالی روان شد و رقصیدن در معناي متعارف کلمه را، کنشی در راستاي تسلیم نشدن به سختی ها و 

که از آن بوي زندگی و آري گفتنِ به  رفتاريقلمداد کرد؛  راندیگتالطم هاي زندگی و امید بخشی به خود و 
اژگان بدن، جایگزین و زیستنِ بر روي کره خاکی به مشام می رسد؛ وقتی کلمات به پایان می رسند و حرکات

   براي انتقال معنا و مخاطبه می گردند.   
می هم ساخته شده؛ فیلمی که با یلف که از روي آن زورباي یونانی  نیکوس کازانتزاکیس، در اثر درخشانِ

بازي آنتونی کوئین ماندگار شد؛ رقصی را به تصویر می کشد که زمانی براي اربابِ جوان موضوعیت پیدا می 
 ، ارباب جوانکند که تمام سرمایه ي خود را از دست داده و بین آسمان و زمین معلّق است. در این موقعیت

 تیدارم که برا زیها هزار چمن ده !ارباب«. زوربا می گوید: ا یاد دهدر دناز زوربا می خواهد که به او رقصی
اصر است. زبانم ق یول میبگو تیدارم برا زیام. هزارها چکس را تا کنون به اندازه تو دوست نداشته چی. همیبگو

  4.»برقصم تیرا خوب باز کن تا همه را برا تیهاپس چشم
، نگرش اربابِ جوان  به زندگی عوض می شود وچگونه زیستن باوردر واقع، در انتهاي همسفر شدن با ز

 5.»بهترین چیز رسیدن به نگاهی ست که از حادثه عشق تر است« و » ما هیچ، ما نگاه« را از او می آموزد، که: 
براي دقایقی، او را رها می سازد را در رقصیدن جستجو می کند؛ رقصیدنی که  و رهایی ارباب جوان، آزادي

                                                             
میان شرکت  گیبه نوعی جو همدلی و همبست ،شبها بعد از مذاکرات سیاسی ،الزبرگزار کنندگان پروسی به ابتکاري دست زدند تا با برپایی مجالس و

  د.اروپا به کنگره رقصان یاد ش این کنگره بعدها در ادبیات سیاسیِ از کنندگان ایجاد نمایند.
  آورده است: » حدید« آیه سوره با عنایت به همین  مقاالت شمس تبریزي در .1
د است، فریضه است. اکنون اگر ا. گفتند: دنیا لعب است و مزاح است در نظر رجال؛ در نظر کودکان لعب نیست، جِیکی شکایت می کرد از اهل دنی« 

خمی از شراب     :نقل از». ت نه گریهمکن. و اگر بر می تابی می زن و می خور خندان. که بازي را نمک او خنده استابی بازي  بازي و مزاح برنمی
  . 150، صفحه 1388انتخاب و توضیح: محمد علی موحد، تهران، انتشاران سخن،  س،االت شمقزیده مربانی: گ

 20، آیه سوره حدید. 2

  : مثنوي معنويدفتر اولِ  اشاره به ابیاتی از. 3
  اُستن این عالم اي جان غفلت است

  ت استــهوشیاري این جهان را آف
  هوشیاري زان جهان است و چو آن

  انـــغالب آید پست گردد این جه
  .1398یر، چاپ یازدهم، ، ترجمه محمد قاضی، تهران، انتشارات امیرکبزوباي یونانییکوس کازانتزاکیس، ن. 4
  ».شب تنهایی خوب«؛ شعر »حجم سبز«؛ دفتر شت کتابهسهراب سپهري، . 5
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ش را خوش می کند و آري گفتن به زندگی را در وضعیتی که زبان قاصر است، برایش رقم می زند. اتوقو ا
بلیه عالمگیر کرونا، ویدئوهاي رقصی از پرستاران و دیگر اهالیِ  شیوعِ سال گذشته در بحبوحه بر همین سیاق، 

   1.می داد گیندکادر درمانِ داخل کشور منتشر شد، که در جاي خود امید بخش بود و بوي ز

ف بزرگ سده ششم، به رغم اینکه اکثرعبادتش گرسنگی بود و کثیر ارشیخ شهاب سهروردي، حکیم و ع
احوالش نوشته، به غایت سماع و نغمات موسیقی شرح شهرزوري در محمد چنانکه  ،در عین حال ؛السکوت

   ده است: ورآ »حالۀ الطّفولیۀفی « او در فقره اي از قصه دلکشِ  2را دوست می داشت.
  »دیگري بر می خیزد و با صاحبِ حالت در رقص موافقت می کند، از بهر چیست؟ شیخ را گفتم که « 
  »دعويِ همراهی می کند و همدمی.«گفت:  

  »بعد از حالت، صاحبِ حالت بر می خیزد و دست بر هم می نهد و هیچ نمی گوید.«  :گفتم
 که به زبانِ بانِ حال، حال خویش عرضه می کندبه ز ت،اسآن چه هیچ نمی گوید، همه تن زبان «  :گفت
   3.»ن حال حکایت نتوان کردن آمقال از 

                                                             
وصیه مجري تلویزیون به سبب ت چندي پیش، پس از انتشار ویدئوي رقصِ یکی از کارمندان دولت و خبر توبیخ او، همچنین انتشار خبرِ عذرخواهیِ. 1

  یِ خود نوشتم: ، در کانال تلگرامشب یلداکارشناس برنامه اي به رقصیدن در 
و  دمیرا برکش شیخو تیبه روا یمرگ و زندگ انیآن درباره نسبت م يکوین لِیستانسیاگز نینوشتم و مضام» جهان با من برقص«  میلدرباره ف پیشتر 

 یسته جمعد گران،یکه در آن باز لمیاست. سکانس آخر ف لمیف نیاز نقاط قوت ا »دنیرقص« و » رقص«وردم، به نظرم استفاده از م. افزون بر آنچه آدبسط دا
دل  يا ی/ وقتيو خبر ندار یشیم ریپ ي/ داريبال و پر ندار گهیدل د ينداره/ ا دهیفا دنیدنبال آهو دو گهینداره/ د دهیفا دنیعاشق شدن ناز کش گهید« 

 یماندن ادیو به  بایز صند،رق یخوانند و م یا مر» خودتو نگه دار یرس یدل به چشمون غزلخون م يا یخودتو نگه دار/ وقت یرس یم شونیپر يسویبه گ
و  شبه رغم بر باد رفتن زحمات چند ماهه ا ،یانیدر فقرات پا س،یکازنتزاک کوسینوشته ن »یونانی يزوربا« در رمان درخشانِ » زوربا« تیشخص است.

 یم و اکنون نجایفرد را معطوف به ا دن،یکند. رقص یعوت مد دنیرا هم به رقص» ارباب« کند و  یم دنیشدن آنچه ساخته بودند؛ شروع به رقص رانیو
ا به ر يشاد و گرداند یوش مش را خاوقاتده ایجاد می کند، حس تعلیق در رقصن ،»یافکار خودکار منف« ها و  یشانیها و پر ین نگراندکند و با پس ز

. افزون بر دارد یشناخت ییبایزو  يکه جنبه معنو یصزده اند؛ رق دییبر رقص سماع مهر تا ییکویبه ن یدر سنت ما، عارفان خراسان کوچاند. یسمت او م
 ن،یاندورف ترشح قید و از طرهم دار یعلم نییکه تب يکاهد؛ کار یم یرامونیپ يگستر است و از آالم و رنج ها يکه شاد دیرا برکش یتوان رقص یسماع، م

 کویامر ن ،ییکرونا امیدر ا دنیآورد، رقص ونیزیتلو هکارشناس محترم برنام رایچنانکه اخ نرو،یاز ا زند. یرقصنده رقم م يرا  برا يشتریو آرامش ب يشاد
 »یو س بیست« در برنامه  ریاخ انیسال یکه ط يرّمستم يو تهمت هاها  یبابت دروغزن دیبا ونیزیباشد، تلو یاست. اگر قرار به عذرخواه يآور يو شاد
اس. کارشن کی يکویو ن يکاربرد هیکند؛ نه توص یکرده، عذرخواه نشهروندا يکه برا ییها يخود پراکنده و پرونده ساز ياز برنامه ها گرید یو برخ
که در محل کارش  يبازخواست و اخراج فالن کارمند يه جاپر تب و تاب، ب ییِزمانه کرونا نیبودم، در ا یدولت رانیمد يمن اگر جا ن،یبر ا افزون
    اد.کارمندان، کاهش د انیرا در م ییو کرونا یو اجتماع ياقتصاد يفشارها زا یناش یِِو ناراحت یمتوان رخوت و تلخکا یچگونه م دمیشیاند یم ده،یرقص

رس عفر مدج، ویراسته قصه هاي شیخ اشراقرجمه مقصود علی تبریزي، در ، ت»در احوال شیخ اشراق« نگاه کنید به : شمس الدین محمد شهرزوري،  .2
  . 90یزدهم، صفحه ، چاپ س1398صادقی، تهران، نشر مرکز، 

ران: ؛ تهعقل سرخ: شرح و تأویل داستان هاي رمزي سهروردي، براي مطالعه بیش تر، ر.ك. پورنامداریان، تقی؛ »در احوال شیخ اشراق«عالوه بر کتاب 
  ؛ بخش اول: شرح احوال و اندیشه هاي سهروردي.1394سخن، 

  . 26همان، صفحه  .3
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ن بدل ت سخن او مبنی بر اینکه در رقص، همۀاما هر چند سخنان شیخ مقتول، ناظر به رقص صوفیان است؛ 
و  »رقص شاد« ادن بهم دعمیقابل ت، »زبان مقال «، به جاي »زبان حال«  به زبان می شود و در کارعرضه کردنِ

  .زورباي یونانی در  زورباسخن ي تداعی کننده  است و» رقص هنري«
 را برخوردار از سالمت روانِ 1»انسانِ خواستار تحقق خود« آبراهام مازلو، روانشناسِ انسانگراي سده بیستم، 

در میان  3ه است.برگرفتپرده  او از مولفه هاي خواستاران تحقق خود، به روایت خویش 2؛فراوان می دانست
ابطه ر سراغ گرفت؛ تجاربی که در موسیقی، هنر،» آفرینندگی« و » تجربه هاي اوج« این اوصاف، می توان از 

، شاد بنشاند. رقصتماشاي غروب دلپذیرِ آفتاب می تواند سربرآورد و شکوفایی را در جان فرد  رومانتیک و
ایی متضمنِ افزایش شکوفج و آفرینندگی اند وتجربه هاي او دیگرِ مصادیقِ، از  صوفیانه و رقصرقص هنري 

بدن ها آغاز می  روانیِ فرد. رقصیدن از جایی آغاز می شود که کالم به پایان می رسد و مکالمه جسم ها و
شدن و شار سر است و تجاربی از جنسِو سبکباري اي که متضمنِ خالقیت و رها شدگی  مکالمهشود؛ 

  قصنده رقم می زند.اي را برپرشدگی رشکفتن و 
ا توانایی ر» انسان بالغ« روانشناسانِ برجسته سده بیستم، یکی ازمولفه هاي  از همچنین، گوردون آلپورت، 

خندیدن به خود و تسخر زدن در جهان پیرامون و ما فیها می داند؛ تسخر زدنی که ظرافتی دارد و با هزل، 
، این توانایی را درانسانهاي پیرامونی افزایش قص صوفیانهو ر هنري، رقص اشتغال به رقص شاد  4فاصله دارد.

      شان مدد می رساند. و به بهبود سالمت روانِ می دهد
با  رقص صوفیانه، منافاتی ، رقص هنري ورقص شاداشتغال به بنا برآنچه آمد، می توان چنین انگاشت که 

 عنایت داشته باشیم که شهودهاي. نه نیستندفیفاغیرعشهودهاي اخالقی عرفی ندارند؛ چرا که مصداقِ رفتار 
وابسته به سیاق اند و می توانند از عصري به عصري تغییر کنند؛ درعین حال، همچنان ري واخالقیِ عرفی، ام

                                                             
1. Self-actualizing person 

نگاشته اسخن گفته و آنرا مقومِ سالمت روان » با کنش کامل انسانِ« ، در آثار خویش از معاصر انگراي مشهورِ امریکاییِسرز، دیگر روانشناسِ انکارل راج
  است. 

به بحث ا ر مازلو اتنظری این درسگفتار در  ؛پایان بردم به  » کانون نگرش نو« را در » آدلر و مازلوبه روایت ریه هاي شخصیت نظ « اخیرا درسگفتار. 2
  صوتی این دروس، مراجعه کنید به: هاي فایل برخی از . براي شنیدنِگذاشتم

www.soroushdabagh.ir 
 نگاه کنید به : ونه، به عنوان نم براي آشنایی با آراي مازلو و راجرز، . 3

-Motsching-Pitrik, R., & Barrett-Lennard, G. (2010). Co-Actualization: A new construct in understanding well-
functioning relationships. Journal of Humanistic Psychology, 50 (3), 374-398.  
-Schultz, D. P. & Schultz, S. E. (2016). Theories of Personality, CA: Wadsworth, 11th edition. 

  وان نمونه نگاه کنید به : نبراي آشنایی با آراي آلپورت در این باب، به ع .4
  ، فصل دوم. 1393، ترجمه گیتی خوشدل، تهران، نشر پیکان، روانشناسی کمالدوان شولتس، 

  ، استشهادي به این موضع آلپورت کردم. نگاه کنید به:»بالغانه مکانیسم هاي دفاعیِ« مفهوم  بحث از ، به مناسبت»طنز االهیاتی« در بحث از 
جلد . 1399، تورنتو، نشر سهروردي، رد آبی روایت در  ،»طنز االهیاتی و اعتراض االهیاتی« و » نز االهایتی و معضل شرّطسینوي، االهیات « سروش دباغ، 

   اول. 
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 "نتخشو"، "عفت"اصلی این امر هم این است که مفاهیمی چون  علت برگرفتنی.بایسته و  اند و 1هنجاري
زمانی اند، مفاهیمی که مولفه ها و مصادیق شان می تواند از  2اخته اجتماعیم برساز جمله مفاهی ،"عدالت" و

در بستر  آنها  میان دایره مصادیق 3»شباهت خانوادگی« و به تعبیر ویتگنشتاین، نوعی  به زمانی دیگر تغییر کند
روزگاري پرده کاهد.  نها نمیآ بودنِ 4درعین حال، این امر، از هنجاري و بین االذهانی ؛برقرار استتاریخ 

نشین بودن و خلوت نشینیِ زنان، در جامعه ما مصداق رفتار عفیفانه بوده؛ اما امروزه حضور زنان در فضاي 
عمومی، رفتاري غیر عفیفانه بحساب نمی آید. بر همین سیاق، تفکیک میان انواع رقص و سراغ گرفتن از ربط 

ر روزگار د ار عفیفانه و رفتار غیر عفیفانها از حدود و ثغور رفتمی تواند تصویر و تلقی مو نسبت میان آنها، 
     منقح تر کند. را کنونی 

اقامه رقص هنري  به نفعِ رواییِ رقص شاد و فایده گرایانه اي نیز می توان استدالل اخالقیِافزون بر این، 
رواست  اًاست؛ عملی اخالق 6»ایدهاصل ف« که مبتنی بر  5»فایده گرایی قاعده محور« آموزه هاي  ق باکرد. مطاب

که اگر به صورت قاعده اي در سطح جامعه درآید، متضمنِ بیشینه شدنِ فایده و کمینه شدن درد و رنج براي 
ریشانیِ و پ ، پاشانیاز میزان دلنگرانی به توضیحی که آمد،، و رقص هنري . رقص شادگردداکثریت شهروندان 

می افزاید. مدلول سخن فوق این است که این جم شادي و امید ایشان انسانهاي پیرامونی می کاهد و بر ح
 .کنش، اخالقا رواست

موضع مختار خود درباره رابطه میان  در تشریح ،"حجاب"الها پیش، در بحث از مقوله س ،ز سوي دیگرا
داللت  منظرِبه نزد نگارنده، از 8را به تفصیل توضیح دادم. 7»نظریه حداقلی فرمان االهیِ« دین و اخالق، 

ختی، رفت شنادین است. افزون بر این، از منظر مع شناختی، وجود شناختی و روانشناختی، اخالق مستقل از
و در مواردي که آنها را با قرائت  مو آنها را بر می کش مبه دیده عنایت می نگر در شهودهاي اخالقی عرفی

تا با بکار بستنِ آموزه هاي  مکار می گیرخویش را ب سعیِ، ممتعارض می بینس داولیه خویش از متن مق
همچنین اگر قرائت اولیه از متن . مدست دهو روشمند از متن ب روشنهرمنوتیستیِ موجه، تاویل و خوانشی 

                                                             
1. normative 
2. socially-constructed concepts 

3. family resemblance 

4. intersubjective 
5. Rule- Utilitarianism 
6. utility principle 

7. weak divine command theory 
  با این نظریه، به عنوان نمونه نگاه کنید به : براي آشنایی بیشتر 

Robert Adams (1987), “ A Modified Command Theory of Ethical Wrongness’, in The Virtue of Faith and Other 
Essays in Philosophical Theology,  Oxford University Press.   

  نگاه کنید به : .8
  .  1396، لندن، نشر اچ اند اس، اب در ترازوحج، »حجاب در ترازوي اخالق« 
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 و در ترازوي اخالق، است قابل قبولعرفی سازگار باشد، کنش یاد شده  مقدس ( قرآن) با شهودهاي اخالقیِ
اخالقی را برکشید و مطابق مد نظر مسکوت باشد؛ باید شهودهايِ  به کنشِنسبت  متن مقدس راگ اما. موجه

   1با آنها رفتار کرد.
سند مسلمانی، ذکري از مقوله رقص نرفته و اشارتی مستقیم و یا غیر مستقیم  معتبرترین و ، مهمتریننقرآ در

ان پرداخته بدرقصیدن که در قرآن متناظر با کنش طبیعیِ  مالحظه اخالقیِبه رقصیدن مردان و زنان نشده است. 
ه ، دعوت بت، مومنین و مومنا»احزاب«و  »نور« . در آیاتی چند از دو سوره »عفیفانه«شده، عبارتست از رفتار 

الزمه این ». عفت« عنوانِ اخالقیِ مستفاد از این دعوت، عبارتست از  2شده اند.» حفظ فرج« و » غض بصر« 
  غیر اخالقی و فرونهادنی است. ،یفانهسخن این است که رفتار غیر عف

مصادیقی از رفتار غیر عفیفانه نیستند و نباید آنها رقص صوفیانه،  ، رقص هنري ورقص شاد، آمدچنانکه  
ز ارا ناموجه انگاشت. شهودهاي اخالقیِ کثیري از انسانهاي پیرامونی نیز بر این مهم تاکید می کند. آنچه 

 ینجارقصیدن. خطایی که ا رقص اروتیک است، نه مطلقِ ،و لعبِ مفسده انگیزو له عبارتست از عموم فقهامنظرِ
رقص صوفیانه، ، رقص هنري و رقص شاد عدم تفکیک میان انواع رقص؛ چرا که برست از تعباررخ داده، 

  علی االصول مفسده اي مترتب نمی شود. 
ام است، که با کارِ حرامی همراه رقصیدن زمانی حر«فی المثل مرحومِ سید ابوالقاسم خویی گفته است: 

مرحوم فاضل  4».رقص مصداق لهو است و لهو حرام است: «دهم می گویمرحوم موسوي اردبیلی   3.»باشد
فقیه معاصر، محمد ابراهیم  5.»رقص حرام است چون حیاء را از بین می برد«لنکرانی هم بر این باور است که: 

  ».راي مرد اشکالی ندارداي زن و مرد برقصیدن زن بر«جناتی هم فتوا داده است: 
و فقهاي شناخه شده نقل کردم. مالحظه می شود که هیچ یک از این  موارد فوق را از میان فتاواي مراجع

، عمل حرامی است؛ بلکه اگر با کار حرامی دیگر همراه باشد، و یا مصداق »رقصیدن« فقها باور ندارند که نفسِ
اء باشد، حرام اند. عدم تفکیک میان انواع رقص، سبب شده که عموم فقها، لهو باشد و یا متضمنِ نقض حی

می یکسان درباره انواع رقص بدهند و همه را با یک چوب برانند. به توضیحی که آمد و ادله اي که اقامه حک
 مصداق لهو نیستند و مفسده اي بر آنها مترتب نیست؛ از بین ، شد، رقص شاد، رقص هنري و رقص صوفیانه

  ه بحساب نمی آیند.  عفت نیستند و کنشی غیرعفیفانه و ناموج برنده حیا و

                                                             
  براي بسط بیشتر این مطلب، نگاه کنید به :. 1
  .حجاب در ترازو، »رآنمسئله حجاب و فهم روشمند از ق«
  .31و  30 ، آیات»نور«قرآن کریم، سوره . 2

   3. 372، جلد اول، صفحه ، صراط النجاهسید ابولقاسم خویی
   . 219، جلد اول، صفحه رساله فی الغناء، استفتائات جدیدسید موسوي اردبیلی،  .4
  . 443صفحه  جامع المسائل،فاصل لنکرانی،  .5
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دارند.  1معناییِ منفی ايبار که نیز در این میان رهزنی می کنند؛ چرا » لهو و لعب«  گذریم از اینکه، واژگانِب
و  غال به بازيمعنا بهتر منتقل می شود. اشت استفاده کنیم، »بازي«و  »سرگرمی«اگر از معادل هاي فارسیِ 

م هاي زشی و یا فیلغیر اخالقی نیست. میلیون ها نفر در داخل کشور به تماشاي مسابقات ور يسرگرمی، امر
ین امور اهمچنین به بازیهاي رایانه اي اشتغال دارند.  ؛ینند؛ اموري که مصداقی از سرگرمی اندسینمایی می نش

زیستن بر روي این کره خاکی  ،بار هستی  رمانِ ندرا دردر جاي خود فرحناك و نشاط آور اند و به تعبیر کو
هند د . ممکن است کسانی ترجیحمی کاهند آن ماللتبار و ند و از میزان را براي خالیق تحمل پذیرتر می کن

اوقات خود را به نحو دیگري سپري کنند و بازیها و سرگرمی هاي متعارف را فرو نهند و به تعبیر شوپنهاور، 
را مزه مزه » تنهایی معنوي«  و می چشندرا » هجوم خالی اطراف«نی که سالکان مدر کشند.را بر» یلذات ذهن «

 ی که به بازي و سرگرمی مشغول اند،که کسانو با آن انس دارند. اما الزمه این سخن این نیست  می کنند
ه به گرمی اند، اموري کمرتکب کار غیر اخالقی می شوند. به تعبیر دیگر، پرداختن به اموري که از جنس سر

به نحو اغلبی سر نمی زند؛ اما باید توجه  3از انسان فضیلت مند 2بحساب آیند،» لغو« می توانند بیر دینیتع
در راس هرم واقع  4»فضیلت گرایی اخالقی« داشت که در هرم پراکندگیِ کنشگران اخالقی در عموم جوامع، 

 قاعده هرم قرار گرفته و شمولِ که در» یده گرایی اخالقیفا« با  در قیاس دارد؛ تريکم و قائالن شده و حامالن
ده اند را پر کر کره خاکیکه در خور و متناسب با انسانهاي متوسطی است که  ؛دارددر جوامع انسانی  بسیاري

و  اشتغال به رقص شادمی توان چنین انگاشت که ، پس 5.و خرقه اي تر دامن و سجاده اي شراب آلوده دارند
  موجه و روا. رفتارهاییو  ندورآننده و شادي کرگرم از امور س ادیقی، مصيص هنررق

رقص صوفیانه، به توضیحی که آمد؛ واکاويِ آن از منظر  ، رقص هنري ورقص شاد بر ارزیابی اخالقیِ عالوه
 م؛ه اآورد "ازدواج عرفی"و  "حجاب"چنانکه در مباحث خویش درباب . ضروري می نمایدفقه شناسانه نیز 

ن و گردنِ زنان و دخترا قهاي شناخته شده، مرحوم احمد قابل، قائل به جواز فقهیِ نپوشاندن موي سراز میان ف
، ازروایی فقهیِ »نکاح معاطاتی« بود. هم ایشان و هم مرحوم محمد صادقی تهرانی، با پیش کشیدنِ مبحث

هیِ احمد قابل و محمد یقین، با آراي فقهر چند عموم فقهاي فر 6.ازدواج عرفی/ ازدواج سفید سخن گفتند
                                                             

1. negative connotation 
د. در عین حال، تصویر و روي بر می گردانن اعراض می کنند» سخن لغو« آمده است که مومنان از » مومنون« سوره  2آیه در قران  به عنوان نمونه، در .2

این نیست که مومنان آنرا پر کرده اند.  ، چنانکه می فهمم،ازجهان قرآن  جامع االطراف  
3. virtuous person 

4. virtue ethics 

  این بیت نغز حافظ: شاره بها. 5
  فتم به در میکده خواب آلودهدوش ر

  آلوده خرقه تر دامن و سجاده شراب
  نگاه کنید به:. 6
  .1397ي، ، تورنتو، نشر سهرورد، ورق روشن وقت: جستارهایی در نواندیشی دینی، فلسفه و هنر»ازدواج عرفی در ترازوي اخالق«
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صادقی تهرانی همداستان نیستند؛ در عین حال از منظر فقه شناسانه، می توان چنین انگاشت که رواییِ فقهیِ 
ه فنپوشاندنِ موي سر و گردنِ زنان و دختران و همچنین ازدواج عرفی، اقوالی است که قائالنی در میان طای

ده اهمیتیفقها دارد. در اینجا عدندارد؛ بلکه نفسِ این امر که قولی در میان فقهاي مسلم و شناخه شده  ه و ع
  ن از منظر فقه شناسانه کفایت می کند.آقائلی دارد، براي رواییِ 

امد غزالی، فقیه، متکلم و عارف بزرگ قرن پنجم و ششم، چنانکه آمد، از جواز و رواییِ حابو بر همین سیاق،
ریاضیدان  ،یش پرده برگرفته است. افزون بر او، خواجه نصیر طوسی، متکلمدر آثار خو تعارفم فقهیِ رقصیدنِ

که فقیهانِ  نفسِ این امراز منظر فقه شناسانه،  1.عرفی سخن گفته است رقصِ رواییِ فقیه قرن هفتم نیز از و
جه آنرا مو ،میان فقیهان دارد ی، قائالنی درِرقص عرفی صحه نهاده اند و این راي فقه یِو روای جواز مسلمی بر

 هکسراغ گرفت و بر این مهم تاکید کرد » امکانات سنت«به تعبیر دیگر، می توان از و در خور درنگ می کند. 
  ست.ا قائالنی داشته، مسبوق به سابقه بوده و فقهی سنتدر درازناي که رقصیدن حرمت ندارد،  سخناین 

 »هنري رقص« ،»رقص شاد«کرد که می توان چنین نتیجه گیري  ،مه شدآمد و استدالل هایی که اقا نچهبنا برآ
فیفانه عشهودهاي اخالقیِ عرفی بر غیر به لحاظ اخالقی قبحی ندارند و ناروا نیستند؛ چرا که، »رقص صوفیانه«و 

رقص صوفیانه با سالمت روان  ، رقص هنري ونسبت میان رقص شاد همچنین،بودنِ آنها گواهی نمی دهد. 
 ؛دنقد ش» مطلقِ رقصیدن«فقهاي چهارگانه یاد شده در حرمت  ي ادله ،نوشتار پایانیِ بخشرد ین شد.تبی

نظر استداللی از ماستدالل هایی که به نزد نگارنده ازعدم تفکیک میان انواع رقص نشات می گیرد. همچنین 
     .    ردیدگه اقامه رقص صوفیان ، رقص هنري وفقه شناسانه ( نه فقهی)، مبنی بر رواییِ رقص شاد

             
  
 
  
  
   

                                                             
قهی عین حال، او فقیه هم هست و آثار فگرانسنگش در حوزه هاي کالم، فلسفه، ریاضیات و نجوم می شناسیم. درخواجه نصیر طوسی را بیشتر با آثار  .1

  ررسیده است. ب در احکام فقهی را »ارث « است که جواهر الفرایض آثار او در علم فقه، ، یکی ازچندي از او بر جاي مانده است؛ براي مثال


