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 چکیده
عنوان یکی از هنرهای نمایشی برجسته، همواره جایگاه نمادین خود را در میان رقص، به

های اقوام ایرانی حفظ کرده است. در این پدیدة اجتماعی و فرهنگی که نشانگر حضور آیین

ای است، رقصنده حامل پیامی تاریخی و فرهنگی است که با حوزة تجربۀ زیسته، اسطوره

ها که غالباً ساکن جنوب ایران نی و قومی در ارتباط است. قشقایی، عقاید و اصول آییهااسطوره

برند. بدین شناختی ـ عاطفی اعمال زندگی ایل بهره میزیبایی منظور نمایشهستند، از رقص به

. زندگره میبودن را با  عمل کردنترتیب، رقص قشقایی کارکردی گفتمانی دارد که دو حوزة 
های ـ تحلیلی است. هدف نگارنده تحلیل ابعاد و مؤلفه روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی

معنایی دخیل در گفتمان رقص قشقایی ازقبیل ویژگی ادراکی ـ جسمانی است که خود نشانه

های فرا و تراروایتی است. نگارنده با اتکا به پردازی درجهت تعاملمیدان عملیات نشانه

درپی بررسی ویژگی  9تارتوشناسی فرهنگی مکتب چارچوب نظری مطرح در نشانه

عنوان محلی برای عبور از اعمال زندگی ایل به گفتمانی شناختی فرهنگی رقص قشقایی بهنشانه

دهد این رقص مثابۀ میراث فرهنگی فرهنگ عامۀ ایران است. نتایج نشان میفرازبانی ـ روایی به

های روزمرة زندگی فعالیتتنیدگی ای در تولید و کدگذاری فرازبانی دارد که درهمسهم عمده

                                                                                                                   
 ول(مسئ )نویسندة ایران ،یاسوج ،دانشگاه یاسوج ادبیات انگلیسی،، گروه زبان و شناسیاستادیار زبان. 9
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گذارد: آنچه نمایش میپردازی چندوجهی در سپهر نشانۀ خود بهایل را از خالل نوعی گفته

شود. رقص قشقایی مولِد تولیدات معنایی در ابعاد روایی، اخالقی، آمیزی معنا میمنجر به حس

 شناختی و پدیدارشناختی است. هستی

 قشقایی، فرهنگ عامه، هنرهای نمایشی.  قصتراروایت، تن، ر های کلیدی:واژه

  . مقدمه1

به بررسی  ها از زندگی ایللقی هویت قومی قشقایی و روایت آنپژوهش حاضر با ت 

عنوان شکل اولیۀ ازد. بررسی و تحلیل این روایت بهپردروایت در بطن زندگی آنان می

ها، به باورها، انگاره هشناختی تعلق افراد و اعضای این جامعبُعد روانهویت جمعی و 

ها از یک سو و ها، آداب و رسوم، نشانه و اسطورهها، هنجارها، آیینعقاید، ارزش

حائز اهمیت  کندها و جوامع متمایز میهایی که یک فرهنگ را از دیگر ملتویژگی

 مفهومی دگرگونی و تاریخی روندی عنوانبه شدن تلقی جهانی با این پژوهشاست. 

 و دارد همراهبه هاملت هایسلیقه و هاباورها، اندیشه ها،برداشت در را یتحوالت که

چارچوب  و با کاربست مفهوم سپهرنشانه در فراگرفته نیز را فرهنگی هویت آن دامنۀ

گونه تحقیق شناسی تارتو انجام شده است. از آنجایی که تاکنون هیچمکتب نشانه

عنوان میراث ی نمایشی ایل قشقایی، بههاجامعی در این چارچوب و دربارة آیین

ها انجام نشده، ضرورت حاکم بر آن و روایی ایفولکلور ایرانی، و با لحاظ نظام نشانه

 شود.  تحقیق در این باب آشکار می

های اجتماعی و فرهنگی نوعی بیانگر ویژگیهای ایران که بهرقص در میان قشقایی

ها، باورها و لیت تاریخی مربوط به اسطورهای، کهای اسطورهاست، بازتاب جنبه

(. 919: 9911قصرچشمی، نژادبولوردی و بهرامیعلیهای نمایشی و قومی است )آیین

کنندة آن که زندگی دشوار و عالوه و با لحاظ موسیقی و ویژگی مفرح و سرگرمبه

وعی با نکند، این رقص نشانگر اثری هنری است که بهفرسای ایل را سرزنده میطاقت

نظام ذهنی افراد ایل نیز پیوندی تنگاتنگ دارد. بنابراین رقص در میان قبایل قشقایی 
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کارکردی گفتمانی به خود گرفته که بیانگر عواطف و احساسات اعضای ایل است. 

معنایی و گفتمانی این ی نشانههامسئلۀ اصلی پژوهش حاضر نیز بررسی همین مؤلفه

ها تواند با دیگر فرهنگگویی است که میوست و گفترقص در میان قبایل قشقایی ا

 شناختی و گفتمانی برقرار کند. های نشانهدر سپهرنشانۀ خاص خود با لحاظ مؤلفه

منظور نیل به چنین هدفی، نگارنده برآن است تا با اتخاذ رویکردی توصیفی ـ به 

یه و تحلیل کند و اش تجزشناختیتحلیلی رقص قشقایی را با لحاظ تمام ابعاد نشانه

شناختی ـ های نشانهنشان دهد چگونه این ژانر از هنرهای نمایشی با تمام ویژگی

اش با تاروپود زندگی این قوم ایرانی عجین شده است. با این فرض که رقص فرهنگی

ای مطرح است و های نشانهیکی از معتبرترین نظام منزلۀدر میان اعضای ایل قشقایی به

ایِ این نظام ترین عناصر نشانهعنوان مهمبه 9و اشکالِ تن 7ی کلی از ژستبنابر تعریف

د نظر در این ورگفتمانی، پژوهش حاضر کوششی است برای توصیف و تحلیل ابعاد م

 اند از:های عمدة پژوهش عبارتگونۀ روایی.  پرسش

عنایی آن مـ رقص قشقایی به کدام ژانر گفتمانی تعلق دارد و مهم ترین ابعاد نشانه

 کدام است؟

ای گیری سپهرنشانهمثابۀ ابژه و هویت فرهنگی، رقص قشقایی چگونه در شکلـ به

 که گواهی است بر این خصوصیات فرهنگی، دخیل است؟ 

 . پیشینة تحقیق1ـ1

های مختلف اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، هایی که تاکنون به جنبهاز میان پژوهش

رندة پژوهش حاضر صاص یافته و تا آنجا که نگاسیاسی و هنری ایل قشقایی اخت

ها در چاچوب ، تاکنون هیچ پژوهشی به بررسی رقص قشقاییوجو کردهجست

ها خارج از شناسی و مطالعات فرهنگی نپرداخته است. هرچند ذکر تمامی پژوهشنشانه

 شناسی تحقیق، نگارنده ناگزیر از ذکرروست، بنابر مقتضیات روشحوصلۀ جستار پیش

(، بهمنی 9928توان به نصراشرفی )میشده های انجامهاست. از پژوهشای از آنپاره
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( و محمدتبار و حسنایی 9911) قصرچشمیبهرامینژادبولوردی و (، علی9987)

هایی را دربارة تاریخ، موسیقی و ادبیات نوعی پژوهش( اشاره کرد که هرکدام به9912)

توالی (، 92ـ99: 9914زعم افشاری و پوردیهیمی )به اند.ها انجام دادهشفاهی قشقایی

های عینی و آشکاری است که وابسته به ها در محیط زندگی افراد دارای جنبهفعالیت

ها با هاست. توالی فعالیتوجوه ذهنی و معناداری در نظام فرهنگی و روش زندگی آن

های مسکن فرهنگ ها در، روش تفکیک یا تجمیع فعالیت«فضایی و زمانی»دو صورت 

نتایج تحقیق . شودهای رفتاری میگیری و توسعۀ قرارگاهمختلف است که منشأ شکل

حفظ جایگاه »تحت تأثیر معانی « ایل قشقایی»ها در مسکن دهد توالی فعالیتنشان می

قرار دارد. پیامدهای دیگر معانی « هارعایت محرمیت افراد و فعالیت»و « اجتماعی

های وارهشرایط رویداد عادت« هامحیطی رویداد فعالیت قرارگاه مطلوبیت»همچون 

بر ارائۀ چارچوب کنند. نتایج این پژوهش عالوهروش زندگی را در مسکن مهیا می

ها، بر معنادار های توالی فعالیتمحیط و ارائۀ ویژگینظری برای مطالعۀ رابطۀ انسان

ای ایل عشیرهنظام ایلی. تأکید داردها در مسکن بودن توالی فضایی و زمانی فعالیت

به شرایط زندگی کوچی و عشایری شکل  توجه قشقایی دارای تاریخی کهن است که با

اداری خاص خود بوده که متناسب با  و های سیاسیگرفته است. این نظام دارای سازمان

یلی، رأس این نظام ا صورت سیار تنظیم شده است. درشرایط زندگی عشایری و به

زمان صفویان در دست  نام ایلخان وجود داشت که از ابتدای تشکیل ایل درمقامی به

ای گونهاجتماعی ایل قشقایی بهو  ساختار سیاسی. نام شاهیلو بودیک خاندان به

مراتبی در پاسخ به نیازهای ایل بوده است و ساختار قدرت در آن نه لزوماً سلسله

خشونت حاکمان و زور محض رؤسای ایل، بلکه براساس براساس قدرت معطوف به 

   (.9918پناه ، )نظری و یزدان یافته استرسوم سامان  و نمادها، مناسک و آداب

( با کاربست رویکرد ساختاری والدیمیر 9911نوروزی و پارسانسب ) دهقانیان،

 ی دقیقها و ادبیات شفاهی ایل قشقایی پرداخته و با بررسپراپ به بررسی قصه
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لحاظ ساختاری ا و ادبیات قشقایی را بهههای مطرح در رویکرد پراپ، قصهخویشکاری

های قشقایی دارای ها، قصهزعم آناند. بههای ایران همخوان دانستهبا دیگر قصه

های برگرفته از زندگی عادی، عاشقانه و مضامینی خیالی، تاریخی، طنز، حیوانات و قصه

ها نیز ترویج و اشاعۀ اصول انسانی، برادری و برابری بوده ن قصهمذهبی است. پیام ای

کش شمرده برای مردم محروم و زحمتها نوعی وسیلۀ مبارزه است. برخی از این قصه

لحاظ پیکرة پژوهش و چارچوب نظری با پژوهش شده بههای انجامشود. پژوهشمی

   .اندحاضر متفاوت

   نظری . مبانی1ـ1

 شناسی تارتو العاتی در مکتب نشانه. الگوی مط1ـ1

شناسی فرهنگی توسط مکتب تارتو ابداع شد. منظور از آن مطالعۀ تمام اصطالح نشانه 

طور جایگزین نوعی از معناشناختی موجود در یک فرهنگ یا بههای نشانهسیستم

هنگی معناشناختی است که در قالب عناصر فرنشانههای نظام دهنده بهمکانسیم سازمان

شناسی فرهنگی نظام مطالعاتی است که حیات گیرد. در نگاهی دیگر، نشانهشکل می

کند و این همان چیزی بود که سوسور از علم ها را در جامعه بررسی مینشانه

ترین کلمات به اساسی« جامعه»و « حیات»گونه دو کلمۀ شناسی انتظار داشت. ایننشانه

د؛ چون فارغ از اینکه چه فرهنگی باشد و با چه وششناسی فرهنگی تبدیل مینشانه

ها و تعاریف مختلفی سروکار داشته باشیم، در هر حال یک چیز قطعی است و مفهوم

آن این است که فرهنگ بخشی از جامعه است و بیشتر مستلزم این است که ما با 

 (.  :Sonesson, 1998 28ها )بندی آنکنیم تا با نحوة دستهها چگونه کار نشانه

شناسی فرهنگی این نیست که این کار را محض توجه به درواقع هدف از نشانه

گیری از روش و نظریه، شرایط فرهنگی و خواهیم با بهرهفرهنگ انجام دهیم؛ بلکه می

مدرن را خودمان رصد کنیم تا تحوالت زیر پوستۀ فرهنگ در عصر پساصنعتی و پست

موجود و عوامل پیرامون  هایی برای تشخیص جریانهتر و بیشتربتوانیم به اطالعات ب
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خوبی شناسی فرهنگی لوتمان این ابزار را بهرسد نظریۀ نشانهنظر میدست آوریم. بهبه

 جا(. دهد )همانارائه می

شناسی فرهنگی مطرح در مکتب تارتو درکل حول تضاد بین فرهنگ و مدل نشانه

شناختی کالسیک گرایی زبانوهوای ساختطبیعت شکل گرفته که در یک مفهوم با حال

در داخل مدل  ایکنند. با این همه، عدم تقارن اساسیمتقابالً یکدیگر را تعریف می

شود و نه درمقابل و نظر یا از دیدگاه فرهنگ ساخته می: طبیعت از نقطهگیردشکل می

نسبت با دیگر ضد آن. به زبان تحلیل گفتمانی، جایگاه هر نشانه در متن همواره در 

توان قائل شد. ها نمیشود و هیچ جایگاه و هویت ذاتی برای نشانهها تعریف مینشانه

رساند که باید شناسی فرهنگ ما را به این داللت ضمنی میاین جنبۀ داللتی نشانه

کند هر ها را همواره در بستر تعامالت گفتمانی بررسی کنیم. مکتب تارتو ادعا مینشانه

مثابۀ آشوب، مثابۀ نظم، در نقطۀ مقابل آنچه بیرونی است و بهودش را بهفرهنگی خ

منزلۀ فرهنگ در کند؛ به عبارت دیگر، بهشود، تعریف مینظمی و بربریت تلقی میبی

گونه ها خواهد شد که ایننقطۀ مقابل طبیعت. به این مفهوم، طبیعت شامل دیگر فرهنگ

د. با این همه، گاهی در جاهایی ممکن است انواسطۀ مدل فرهنگی ساخته نشدهبه

ای دیگر را مثابۀ بیرونی، طبیعت و آشوب بپندارد، اما جامعهفرهنگ خودش را به

 (. Lotman, 1999: 47-48)کنندة نقش فرهنگ تلقی کند بازی

 . سپهرنشانه، گفتمان و ارزش   1ـ1

معناشناسی کرد. مفهوم انهای را اولین بار یوری لوتمان وارد حوزة نشنشانهمفهوم سپهر

ترین مکانیسم کارکردی در اصلی و اساسی این اصطالح لوتمان این است که کوچک

ای منفرد، بلکه یک فضای معناشناسی نه یک نشانه، متن و یا سیستم نشانهحوزة نشانه

خیزد و این معناشناختی کامل و فراگیر است که ارگانیسم درونی از دل آن برمینشانه

شود؛ فرایندهایی که در سطوح ای چندگانه حفظ میواسطۀ فرایندهای نشانهنیسم بهارگا
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 ,Kotov & Kull)دهد مختلف یک سیستم چندعاملی و چندسطحی ارتباط رخ می

2006: 194-195 .) 

ای نوعی جبر ای این است که در این فضای نشانهنشانهترین بحث در سپهرمهم

نشینی مکانی حاکم است. یعنی اگر واسطۀ نوعی همری بهارتباط و اثرگذاری یا اثرپذی

دو حوزة فرهنگ و طبیعت داشته باشیم که در کنار یکدیگر قرار گیرند، اوالً این دو 

شوند؛ به این معنا که طبیعت از دیدگاه فرهنگ حوزه به نسبت یکدیگر تعریف می

اینکه هرکسی با توجه به مثابۀ یک ابژة عینی. بگذریم از شود و نه بهطبیعت تلقی می

جایگاه خود امکان دارد خودش را فرهنگ و دیگری را طبیعت یا بربر بپندارد و یا 

برعکس دیگری را در جایگاه فرهنگ و خودش را در جایگاه طبیعت قرار دهد؛ یعنی 

شود و نه درمقابل و ضد آن. ثانیاً این طبیعت از نظر یا از دیدگاه فرهنگ ساخته می

بت به جایگاه خود و دیگری براساس قرار گرفتن در یک وضعیت مجاورت دیدگاه نس

شود که در این فضا، به تناسب ابزار قضاوتی مکانی با دیگری یا فرهنگ دیگر تعیین می

کننده، این عامل خودش را در نسبت با دیگری در جایگاه فرهنگ یا عامل قضاوت

 (.Sonesson, 1997: 39)طبیعت قرار خواهد داد 

ر دیدگاهی که از این زاویۀ دید انتخاب شود، نوعی هویت را نیز طبعاً خود برای ه

کننده در درک ما از حقیقت، ترین عامل تثبیتمهم»او رقم خواهد زد. به عبارت دیگر، 

موجود پایدار محصولی  منزلۀعنوان شخص است. فهم ما از خود بهفهم ما از خودمان به

 ,Chandler)پذیرد رمزگان در محدوة فرهنگ تأثیر میکنش اجتماعی است که از هم

سه سپهر ارزشی است  کنندةلوتمان، گفتمان ترسیم ایِنشانهاز دیدگاه سپهر (.23 :1994

گونه که توان آن را آنسازد که میرا می 4ای تراسپهریکه با نفوذ در یکدیگر رابطه

عنصر  (.Lotman, 1999: 37)ست ناپذیر دانوگویی پایانلوتمان باور دارد، محل گفت

شده متعلق به سپهر عمومی و همگانی است که در آن زندگی روزمره جریان ریزیبرون

دارد. این امکان همان کیهان بنیادی است که زندگی در آن جریان دارد. اما این مکان 

های کمّی است. به همین دلیل است که عنصر ف ارزششود که معرِمادی تلقی می
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دنبال مرزگشایی و گستردگی سپهری است که خود را در آن زندانی شده بهریزیبرون

کند. به این ترتیب، این عنصر همۀ عناصر دیگر را که با آن سپهر مشترک حس می

کند. در چنین وضعیتی، مکان خودی به مکانی خصمانه تبدیل داشته است، ترک می

 . شودمکانی او میگردد و همین امر سبب گریز و توسعۀ مرزهای می

ن گیرد، مرزی است که بین مکامعنایی دومی که عنصر در آن جای میحوزة نشانه

های تکرارهای را از مکان« شدن»یعنی مکانِ خاص و مکان عمومی برقرار است؛ 

کند. در اینجا ما با نوعی حضور بیناسپهری مواجهیم که دارای نشان جدا میمعنا و بیبی

یابد که همانند فلشی ه است؛ یعنی اینکه عنصر در مرزی استقرار میهای دوسویویژگی

های مادی و سر دیگر آن سوی دنیای روزمرگی و عادتدوسر است: یک سر آن به

ای را سوی رهایی است. چنین مکانی را که عبور از ارزش مادی به ارزش اسطورهبه

ها و در جلوی روی ی عادتخوانیم: پشت سر دنیامی 1سازد، مکان تراارزشیمیسر می

گیرد، مکانی تراسپهری او دنیای معنا قرار دارد. مرزهایی که عنصر بر فراز آن قرار می

حرکت و »عقیدة لوتمان، بهاست که بین دو حوزة فرهنگی متفاوت قرار گرفته است. 

ی معنایهای نشانهگیرد که راز موفقیت نظامای مرکزی شکل میسوی نقطهجایی بهجابه

  (.Lotman, 1999: 38)« در آن است

های کیفی، نوین و متفاوت را نشان حوزة سوم سپهری متعادل است که ارزش

ای است که زایش نشانهرسد. در این سپهردهد. در چنین مکانی، عنصر به تعادل میمی

پذیرد. در همین سپهر است که عنصر اسطوره دهد و آفرینش صورت میرخ می

ها یعنی تولد گردد که ضامن استمرار حیات ارزشبه فراارزشی تبدیل میشود؛ یعنی می

کنشی به سپهر کنشی و دهد این است که سپهر بیو خلق است. اتفاق مهمی که رخ می

کنشی مکانی است که کنشگران آن خنثی . مکان بیشودشی تبدیل میوِسپس سپهر شُ

فقط نقش زنده بودنشان را ایفا  ،(8 :1997) 6قول ژان کلود کوکههستند؛ چراکه به

کنندة کنشگری است که قادر است تجربۀ زیستی حالی که سپهر کنش ترسیمکنند؛ درمی
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کند و با ورود به خود را ارزیابی و نقد کند. عنصر از مرحلۀ کنش نیز عبور می

ای خود را بر که حضور اسطوره شودوِشگری تبدیل میساختارهای میزبان خود به شُ

. به این ترتیب است که ترکیب حافظۀ قدیم و جدید سپهری کندن هویدا میهمگا

 سازد که مرکز آفرینش و تجدید حیات است.جدید را می

 شناسی. اَشکال تن و ژست از دید نشانه1ـ1

هایی که شرطکند، باید با لحاظ پیش( بر آن تأکید می195 :2001) 2راستیه طور کههمان

توان رفتار یا ژست ، می«نظر گرفتتوان معنادار دریا ژست را مییک رفتار »براساس آن 

ژست زمانی  ،8لفزعم او و بنابر نظر یلمسپنداشت. به فاقد معنایا انسان را حامل 

( که 1معنادار است که بتوان آن را برمبنای حوزة سطح صورت در نظام زبان )حوزة لفظ

شک تفسیر کرد. بی ،ست)حوزة معنا( ا 90فرض با سطح محتوادر ارتباطی متقابل و پیش

ورت و محتوا و روابط حاکم منظور شناسایی واحدهای سطح صمطالعۀ ژست انسانی به

موضوع وجه معنادار نیست و هیچ، بهآنچه مطابق با این ویژگی نیست هاست.بین آن

گیرد. این محدودیت در تعریف برمبنای شناسی ژست قرار نمیمورد مطالعۀ نشانه

، ژست 97ارادی تندربرابر حرکات غیر 99ارتباط التفاتی) های برونی حوزة تحلیلیارمع

های مصنوعی های ضمنی و پنهان حوزة تحلیل )نشانهفرض( یا پیشبرابر عملدر

 ؛برابر پراکسیس روزمره( استوار نیستای درهای طبیعی یا رفتار اسطورهدربرابر نشانه

ها مشترک است. از این ام زباناست که میان تمبلکه پیرو قراردادهای صریح علمی 

؛ علمی شامل رفتار روزمره و انعکاسی استرفتار غیر» توان نتیجه گرفت کهتفسیر می

 (. Greimas, 1968: 81-82)« نمادینیعنی تمام رفتارهای غیر

در ساخت  99کید بر اهمیت بنیادینِ امر تولیدات گفتمانی و گفتمانهبدون شک با تأ

پی تبیین نقش ژست در میان شناسی عمومی که درنشانه اساسی نظریۀلۀ مسئفرهنگ، 

 ،ن وضعیت است. ورای مسائل مطرح فلسفیرفت از ای، برونعملیات انسانی است

و حائز اهمیت است: ایدة تقلیل ژست به زبانِ  پیامدهای نظری دارد چنین رویکردی
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در تقابل  ،پنداردزبان می مختص ویژگی گفتاریگفتار )آنچه با سنتی که ژست را 

مختص ارتباط  سط مفهوم و نقش زبان ـ که دیگراست( و رویکردی بنیادین که با ب

ـ در ارتباط است.  عهده داردت تولیدات زبانی و گفتمانی را بربلکه مسئولی ،نیست

ست که زبان را ابزار ساده و گراشک در تقابل آشکار با رویکرد نقشچنین رویکردی بی

شناسی نقش ژست در نشانه، پندارد. با اتخاذ چنین رویکردییی انتقال اطالعات میابتدا

نیاز ؛ فرایندی که پیشکندشده و قابل بازنمایی تثبیت میمتأخر خود را در پیام بازنمایی

توان چنین نتیجه گرفت که هر ژست شانه و اقالم واژگانی است. پس میگیری نشکل

سخی درخور برای تمامی این منظور یافتن پاشناختی است. بهنهمتعلق به یک میدان نشا

، مسئلۀ زعم ویکشد. بهپیش میرا به 94شناسی دنیای طبیعیمس پای نشانهرِمسائل گِ

ر گرفتن نظ، ترکیبی از دو صورت و بدون دراست یا به بیان دیگرزبان مسئلۀ صورت 

صورت آن دارای ماهیتی  ودهد؛ اگر جوهر زبان متغیر صورت شکل میجوهری که به

تنها ای باید شکل بپذیرند( نهلحاظ نشانهطور که بهآنها )ثابت است، تمام جوهره

سطح صورت و  هایکه در گفتار مشهود است( بلکه واحدتوانند جوهر آوایی )چنانمی

( و همچنین تمام یابدطور که در نوشتار تجلی میآنمحتوا و همچنین جوهرة خطی )

های امر حسی که دنیا را از طریق ؛ یعنی تمام شیوهیا را در خود بگنجانندجوهرة دن

ـ  ، بویایی و حسیحسی )تن( و در قالب حواس دیداری، المسه، شنیداریپایگاه 

   (.Greimas, 1970: 99-100)کند حرکتی بر ما عرضه می

منطقی  های طبیعی با چنین رویکردی به دنیای طبیعی کامالًپس طرح مسئلۀ زبان

ای ی که اَشکال سطح صورت را در رابطههای فرهنگکارها و ساختکند: سازوجلوه می

های تفاوت بارز میان زبان د.ندهر میشکال سطح محتوا قرافرض با اَمتقابل و پیش

ای که با لحاظ ؛ مسئلهنه صوری ،ای است جوهری استو دنیای طبیعی مسئله طبیعی

بستر  در «طبیعی»انسانی ندارد.  ای با تولیدات معناییِمیانهی های فرهنگی و تاریخمؤلفه

معنای مشترک چیزی که شخص هنگام دریافت ؛ «عادی»این رویکرد نظری امری است 
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 & Greimas) گیرداست، شکل می ش از دنیایی که او را احاطه کردهاو ادراک انتزاعی

Courtés, 1979: 233 .) 

منظور ما »خوانیم: گِرِمس و کورتز چنین می شناسیمعنانشانهفرهنگ گفتار در پیش

مثابۀ کیفیات حسی که طبیعی امر متظاهری است که براساس آن خود را بهاز دنیای 

 ,Greimas & Courtés) «کندمجهز به ابزارهای معناساز مشترک است، عرضه می

تا سطح . بدین ترتیب، دنیای طبیعی مطابق و شبیه سطح روساختی خود است (1979:8

ساختی آن. از سوی دیگر این سطح روساختی دارای سازوکاری گفتمانی است؛ ژرف

کند و ماحصل آن همان چراکه خود را در چارچوب روابط سوژه/ ابژه نمایان می

ای است که فاعل گفتمانی مسئولیت رمزگذاری، تولید و رمزگردانی آن را برعهده گفته

شناسی موریس مرلوپونتی و هچنین مردم پدیدارشناختیجا(. با اتکا به بینش دارد )همان

شناسی پیشنهادی  لوتمان در همان وس و با توجه به ردهااسترـ ساختاری کلود لوی 

دارای سازوکاری انسانی و  بین طبیعت و فرهنگ را باید زعم گِرِمس تفاوتها، بهسال

نشانه رفته،  ون فرهنگسمت درتعیین حدو و ثغور آنچه به با فرهنگ پنداشت.متفاوت 

نوعی بیرون از آن قرار دارد. با استفاده از مقوالت توصیفی مربع نه خود فرهنگ و به

شده است، فرهنگ قبل از  ( پیشنهاد9120) 91معنا دربارةدر که  معناشناسی گِرِمس

شکال . طبیعت و فرهنگ که اَگیردـ فرهنگ قرار می هرچیز در برابر نفی آن یعنی نه

، تقابلی دوگانه را درون هر فرهنگ که بسته به ختی جمعی هستندو معناشناجهانی 

ها، نشانه ،تواند برمبنای آندهد و هر فرهنگ میمکان و زمان آن متغیر است، شکل می

 ,Marrone)های خود را به حوزة لفظ درآورد های معنادار و رمزگانها، نگرشزبان

2006: 7). 
توان فهمید که مفهوم راحتی میمس روشن است و بهمنطق بحث گِرِ ،بر این اساس

 باب ژست است.رفته از پژوهش و تفکر عمیق او دردنیای طبیعی از دید او مستقیماً برگ

بیانگر حرکات  ،روندکار میکه در نظام ارتباطی بینافردی به ها درست هنگامیژست

اما انتخاب این اعضا و  که او را محاصره کرده است. هستند اعضای تن انسان در مکانی
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طور که آزادانه نیست. همان مثابۀ جوهر بیان ارتباط مبتنی بر ژست( کامالً)بهحرکات 

موجود، انتخاب مبتنی بر اجزای معنایی ازپیشاین  کند،می کیدبر آن تأ وساتراس ـ لوی

 سبکل توان به تقابرای نمونه در این زمینه میساخته و صورِ معنایی ممکن است. بپیش

، اشاره کرد؛ کندمعنا در دنیای طبیعی استفاده می منظور تولیدـ سنگین که رقص از آن به

به همین  .(Fontanille, 2004: 239)کس( عسبکی خوشایند و سنگینی ناخوشایند )یا بر

کنش جسمانی را با ارتباط  ، نبایدکندور که گِرِمس به آن اشاره میطمنظور و همان

 : معناداری کنشِدار استکسان انگاشت. درمورد اول مسئلۀ معنا جهتیمبتنی بر ژست 

یکی در  ،سطح کامالً متفاوت دو . ذکر این نکته حائز اهمیت است که تن درجسمانی

 ، معنادار است:92پردازیو دیگری در حوزة گفته 96گفتهحوزة 

 هایی کهدر کنش مبتنی بر ژست، انسان فاعل گفته است؛ فاعل تمام نقش 

دهی رفتار او را برعهده دارد. در فرایند ارتباطی مبتنی بر ژست، انسان فاعل سازمان

برای خودش است « من»برای ماست و یک « تو/ شما»برای « او: »پردازی استگفته

و ای که او با ناامیدی درپی تولید و انتقال گفته است؛ گفته شیوههم بهآن

 (. 749نگرگاه خود را دارد )همان، ای که در مکان و فضا لپردازیگفته

دو  توان ازکند، می( بر آن تأکید می80طور که فونتنی )همان، در این زمینه و همان

کید های صوری و مجازی نام برد. درحالی که در فضای مجازی تأنامبه مکاننوع فضا ـ 

معانی خود را اند و ها در آن استقرار یافتهفضا ـ مکانی است که سوژه 98بر گسستگیِ

ان صوری و مبتنی بر مک آورند، فضا ـدست میهپایگی ببراساس تجمیع مجاورت و هم

ها بر ثیر آنها و تأا و پیوسته است که مستقل از سوژهفضایی پوی حرکات و ژست

تن یا به بیان دیگر حضور  ،مکانیـ  مکانی معنادار است. در چنین فضاـ  فواصل فضایی

کان پیوسته به ناپیوسته یا گسسته عبور ـ م ها باعث شده تا از فضاوژهس حضوریِیا هم

ه روی پویایی تعالی مکان راه را ب( در این باره معتقد است 36 :2009) 91کنیم. تاراستی

سوی هستیم: آنچه ما را به بودنو  کردنکند. در اینجا شاهدِ آشتی و سیالیت آن باز می

هر مکان  دهد.دهای تولید معنا سوق میمثابۀ مولِبهها شناختی نشانههای هستیویژگی
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گیری وژه گره خورده است و منجر به شکلنوعی با هویت سدانیم بهطور که میهمان

   شود.عاطفی میشناختی و ادراکیهویت فضایی/ معنادار/ عاطفی/ هستی

 . روش پژوهش1

شناسی پژوهش در است. با استفاده از روش تحلیلی توصیفی ـ روش پژوهش حاضر

دیگر مفاهیم مطرح در د و ، رَشکال تناَ ،شناسی و طرح مفاهیم کلیدی ازقبیل تننشانه

شناسی نشانه در چارچوب رویکرد نشانههرمعناها از یک سو و  مفهوم سپتولید نشانه

و از خالل تحلیل تصاویری که سطوح مختلفِ این نوع از  مکتب تارتو از سوی دیگر

بندی سطوح ، به تحلیل و تقسیمدهدایل قشقایی نشان می هنرهای نمایشی را در

شناختی دخیل در گفتمان مربوطه در چهار سطح یا مکان پرداخته شده است. نشانه

لید معنا با اعمال در تو شناختی دخیلبندی با انواع امکانات نشانهسیمبدون شک این تق

ها در زندگی ایلیاتی در تطابق کامل است. گفتنی است که در میان روزانۀ قشقایی

شناسی ا موجود است. در این پژوهش، نوعه، انواع و اقسام رقصچادرنشینان قشقایی

ی انواع رقص قشقایی و بررسی عناصر مشترک تمام مورد نظر نبوده؛ بلکه هارقص

 مورد توجه نگارنده بوده معناییمنظور بررسی گفتمانی و نشانهبه نوعی کلیت آن هابه

های چارچوب نظری و ظور با استفاده از مفاهیم و کلیدواژهاست. بدین من

ای گفتمانی رقص قشقایی تجزیه و تحلیل شده مرحلۀ ابعاد و کارکردهای نشانهبهمرحله

 است. 

 . تجزیه و تحلیل 1

    قص قشقاییشکال تن و ژست در راَ .1ـ1

ها در ظامی گفتمانی است که در آن نشانهشک دارای ندر مفهوم عام کالم، رقص بی

شناسی این نیست که بگوییم چیزی معنادار ولید معنا هستند. هدف عمدة نشانهخدمت ت

شود. بدین اسازی مییند معنی است که در آن نشانه وارد فراا؛ بلکه منظور شیوهاست
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ورد نظر معناساز است. ای موة خاصی است که در آن نظام نشانهی، رقص خود شترتیب

( بدان 9141) 70طور که آندره مارتینههمان ،ای رقص نیز چون نظام زباننظام نشانه

درواقع تمایز میان . (Hanna, 1977: 215) دارای تجزیۀ دوگانه است ،کنداشاره می

در رقص موجود  ،کندگر منفک میها را از یکدیواحدهای معناساز و واحدهایی که آن

کلیت صورت  دارد، فقط اهمیت یر نهفته است. آنچه در تصویربلکه در تصو ؛نیست

. اما شودهای معنایی خود تجزیه مینیز به مؤلفه است که دارای معناست و این تصویر

است. همانند نظام د صورت در تصویر است که خود معناساز نها، ژست برابررقص در

یعنی سطح صورت  79شناسی مکتب کپنهاگکه براساس دو پالن مطرح در زبان زبان ـ

کند ـ صورِ تن نیز از منابع کار می شودیادآور می که یلمسلفو سطح محتوا چنان

و حرکت در  ای ـ گفتمانی رقص هستند. ژستشناختی عمدة پیرامون نظام نشانهنشانه

 (.  Ekman, 1969: 87) اندرقص نیز با سطح محتوا در ارتباط

های نیز از ژست ،حرکت پاها که در تالقی با بازوان هستند ،در رقص قشقایی

های مکرر در تالقی یکدیگر هستند و حرکت . بازوانی کهیندشناختی حامل معنانشانه

ختی زندگی ایلیاتی در ارتباط است، از این نواها که با اعمال زندگی روزمره و یکآن

ه در این ارتباط با واحدهای ها و حرکات هستند کستند. همین ژستقاعده مستثنا نی

هایی که در سطح صورت و محتوا با یکدیگر وارد نشانه اند؛شناختی قابل مقایسهزبان

و مجاورت تفسیر کرد.  ها را بنابر رابطۀ شباهتتوان آنو نمی اندمعناسازی شده ۀرابط

ء صورت جزیداری و...( را که تن انسان بهشن، ، هر پدیدة حسی )دیداریبنابر تعریف

، ژست شدکِجا شدن آن را به حیطۀ ادراک مییا کلیتی معنادار در فضا و با جابه

است.  معنادار ،شدکِی کسی که آن را به حیطۀ ادراک میشک براپدیده بینامند. این می

( یا بالفعل یکتواند مجازی )دارای نظام آیکون، میدهدهر تنی که ژستی را نشان می

 (. Genette, 1994: 27) باشد
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ای است شیوه، هدفشان تغییر دنیا بههای متعددی که ریشه در تن انسان دارندحرکت   

جلوه  ،خواهان آن است 77عملگر ـ طور که سوژهدهی مجدد دنیای اطراف آنکه سازمان

توان در راحتی می؛ مشابه آنچه به(Greimas, 1970: 56; Fontanille, 2004: 82) کند

ها در رقص قبایل قشقایی یافت. در این ها و پاها و دیگر ژستتالقی بازوان، دست

 ،کنندسمت که در امتداد یکدیگر حرکت میبه دو قرقص، دایرة افراد درحال رقص 

کند. درحالی که این گفتمان ای درون را از فضای بیرون جدا میو فض شودتقسیم می

توان به آسانی میبرد، بهمور روزمرة چادرنشینان قشقایی میبه درون ا ژست ما را ممتدِ

فرد های منحصربهای از ژستته پی برد که فارغ از چنین بافتی، با نظامی نشانهاین نک

ای و گفتمانی خاص خود است و آن را از های فرهنگی، نشانهمواجهیم که دارای ارزش

 کند. ها جدا میآنرقص دیگر قبایل اطراف 

  رقص قشقایی   شناختی در گفتمانابعاد و سطوح تحلیل نشانه. 1ـ1

اگر گفتمان شفاهی قادر است تا ما را »، کنندطور که شعیری و فونتنی اشاره میهمان

شده هدایت کند، گفتۀ صورت جزئی و غیرمستقیم از گفته به امر دیداری و تجربهبه

، زاویۀ 79(. انتخاب:2001 87« )کندشده تثبیت میدهمثابۀ امر مشاهدیداری نیز خود را به

 شناختی دخیل در گفتمان دیداریعواملِ نشانه همگی 72و فاصله 76، کادر71، نور74دید

، شناختیروند. از دیدگاه نشانهکار میشده بهعکس و درجهت تطبیق با امر رؤیت

د ما را رَ (.198Floch ,23 :6)مانده است  چیزی است که بر سطح جا 78تصویر ردی

 کند. نگاهی که از خالل حضور، رهنمون میسوی حضور آنچه خود غایب استبه

شود. شناختی و پویا میگیری حضور هستیاست، منجر به شکل غایب شکل گرفته

هایی است که ارزش وابسته به بلکه ،های فرهنگیتنها تابع ارزشچنین دیدگاهی نه

ه د. تصاویری کشوود وارد فرایند معناسازی میدر چارچوب فرهنگ خاص خیک هر

هستند  90شاهدو تصویر 71از نوع ارجاعی ،دهندرقص قشقایی را بر صحنه نشان می

ت واقعیت موجود از زندگی و پی ثب(. این تصاویر همگی در999: 9919، شعیری)
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د ها را سندی جهت ثبت وقایع موجوتوان آنرسوم ایل فشقایی هستند؛ بنابراین می

؛ ارزشمند هنری هستند . این تصاویر همگی از نوع تصاویرزندگی ایل قشقایی پنداشت

 و کادر را نادیده انگاشت 99توان نقشِ نور/ دورنماها نمیید آنچراکه برای تول

(Zilberberg, 2006: 37). تصاویری که بیانگر یک صحنه از بر نقش ارجاعیعالوه ،

کید بر نقش ارجاعی گفتمان دیداری استناد و تأ، فقط در خدمت رقص قشقایی هستند

ند و توجه ادخیل 97گیری گفتمان دیداریص نیستند. این تصاویر خود در شکلرق

نی است که رابطۀ سوژه کنند. در این نظام گفتماپرداز دیداری را به خود جلب میگفته

، برعکس تنفسه حائز اهمیت نیسو صحنه اهمیت دارد؛ بنابراین واقعیتِ عکس  فی

در اولویت  است، ایت شدهسوی دنیا هدپردازی که هم اکنون بهدیدگاه سوژه یا گفته

، نظام گفتمانی رقصِ ایل قشقایی با ابعاد گیرد. حال با این تفاسیر و در ادامهیقرار م

 بندی و تحلیل شده است.ای خاص خود دستهنشانه

  11. بُعد روایی1ـ1ـ1

ــکل  ــا  9شـ ــی بـ ــش قاورود خطـ ــودی  نقـ ــت نمـ ــا موقعیـ ــاهده بـ ــل مشـ ـ     بـ

ــازین ــه    94آغـ ــد. آنچـ ــی دهـ ــان مـ ــل را نشـ ــدگی ایـ ــرة زنـ ــور روزمـ ــروع امـ شـ

وزمــــرة ایــــل و بــــا لحــــاظ ژســــتی عمــــال زنــــدگی رعکــــس در قالــــب اَ

ــایی ــناختیزیبـ ــه  شـ ــی بـ ــی و اخالقـ ــویر مـ ــدتصـ ــتعاری  کشـ ــت اسـ ــا تثبیـ ، بـ

 ها و بافت زندگی ایل در تطابق کامل است. موقعیت
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 خطی بر صحنه مطابق اَعمال روزمرۀ زندگی ایل ورود. 1 شکل

 11. بُعد اخالقی1ـ1ـ1

جایی که افراد روی صحنه از  است؛موجود  بعد گذر از آشفتگی و انفجار نظم مرحلۀ

. انفجار دنکناط مکان و فضای صحنه را اشغال میو تمامی نق یرندگمییکدیگر فاصله 

ارتباط  ،چادرنشینان قشقایی است ختصمدار( با شکلی از زندگی که م)تن 96جسمانی

 به روی صحنه تعبیر کرد دیگریو  خودۀ توان آن را در ارتباط دوگاندارد و می

(Lotman, 1990: 108). از یک سو تنی است که بین نشین ( چادر)جسم تن درواقع

کند و از سوی دیگر تن که وجود عنا پیدا میها مها و در ارتباط با دیگر تندیگر تن

واند موقعیتی بالفعل را نشان ت، در مقیاسی قرار دارد که میود را مدیون دیگری استخ

که تن در جایی ؛ 98ایپیش از تجربۀ موقعیتی فشاره 92یعنی گذر از انبساط فضایی دهد؛

 شود.می 91معناییتعاملی انقباضی وارد فرایند نشانه

 
 انفجار تن به روی صحنه. 1 شکل
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کند، را بیان می قشقایی عمال روزمرة زندگیاَ ایی، هر کنشی کهدر صحنۀ رقص قشق   

است و در حضور دیگری انجام جهت کمک به آن شکل گرفته برای دیگری و در

دگان ما برابر دیها را درتن 40حضوری، صحنۀ رقص همبه عبارت دیگر شود؛می

تعامالت جمعی  شک بسته بهتمرارِ زندگی چادرنشینان ایل بیگذارد. اسنمایش میبه

آنچه ضامن  ؛شودوارد صحنه می 47در قالب شکلی نمادین 49دیگریاست که در آن 

رقص چادرنشینان قشقایی هستیم که صحنۀ  آن در اینجا شاهد .هستیِ جمعی است

  ی مبتنی بر اخالق است.شناختهای نشانهواجد جنبه

 11شناختیعد هستی. ب1ُـ1ـ1

های بار و زندگی سخت ایل را در مکانت مشقتنگ چادرنشینان قشقایی لحظافره

؛ جایی که تن در دهدنه نشان میانقباضی و همچنین لحظات انبساطی را به روی صح

ها به روی صحنه شاهدی است بر شود. امتداد تنشناختی خود آشکار میتمامیت هستی

خود دارای دهد که به نوبۀ ایف زندگی روزمرة ایل را نشان میموقعیتی که تقسیم وظ

رویکرد خطی در  ،به عبارت دیگر است؛ 44شناختیـ کاربرد ای عاطفیبینارابطه کارکرد

شود. این خروج خطی بر روی صحنه از یک صحنۀ ورودی در پایان دوباره تکرار می

های روزمرة زندگی از سوی دیگر با شروع مجدد فعالیتسو با پایانِ صحنه و 

  نشینی ایل در ارتباط است.چادر
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 ها( ها )تجمیع تن. انقباض تن1 شکل

 انقباض و انبساط تن به روی صحنه. 1 شکل 

 11. بُعد پدیدارشناسی1ـ1ـ1

طور که در رقص آن ،شدگی اعمال روزمرة چادرنشینان قشقایینمادپردازی و استعاری

تئاتری است و بر این امر صحه  های صحنه و، همگی برمبنای ژستها نمایان استآن

ستمراری کاربردی با ابعاد گذارد که زندگی چادرنشینان دارای پیوستار و امی

منظور ارج نهادن بر هستیِ برخاسته از کنش زندگی هنری است بهشناختی و زیبایی
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شناختی های نشانهشک کنشایی با کارکردی پدیدارشناختی. بیروزمرة چادرنشینان قشق

، همگی دهدنشینان قشقایی را بارز جلوه میدرتن که رقص چا مبتنی بر ژست و صورِ

ها ریشه پروری و دیگر فعالیت، دامهای روزمرة زندگی ایل ازقبیل بافندگیدر فعالیت

  دارد.

های گیری سپهرنشانهتبدیل مکان به فضا و مشارکت رقص قشقایی در شکل .1ـ1

  فرهنگی

است. رقص قشقایی منجر  ستهشناختی پیور رقص قشقایی، مکان دارای کارکرد نشانهد 

اعمال  که با شودته با کارکردهای کاربردشناختی میگیری مکانی روایی و پیوسبه شکل

رویکرد روایی و یا این برنامۀ این  مرة زندگی این قوم در ارتباط است.های روزو کنش

گوی وهای جمعی وارد چالش و گفتدار و مبتنی بر ژست در حضور سوژهمتن

گاه به فراروایت یا رقص در طبیعت گه عالوههشود. بمعنایی میشانهگفتمانی و ن

اجباری به انجام منطق کنش ها هیچ آن سوژهکه در قالب  شودتراروایتی منجر می

های کاربردشناختی دارای ویژگی پایا (، مکان52 :2010الندوفسکی ) زعمندارند. به

 ها گذر کند ووتصرف یا از آندخل هاتواند در آنگاه نمی؛ زیرا سوژه هیچهستند

توان از نوعی مکان بیند. در اینجا میها میرا درگیر نزاعی داوطلبانه با آن همواره خود

، با حضور خود محض اینکه سوژه در این مکان قرار بگیردمیان آورد. بهمتصل سخن به

 دهیسازمانکند. مکان در رقص قشقایی نوعی نوعی متمایز از دیگران جلوه میبه

هایی که در مثابۀ مکانها را به؛ آنچه الندوفسکی آنگیردفضایی گردبادی به خود می

. در اینجا کنداست، تعریف می ها را احاطه کردهدائم با دنیا یا طبیعتی که که آنتعامل 

جا(. )همان کنداه با موسیقی مکان را شاعرانه میتکثر مکان معنادار است. رقص همر

نوعی مکانی ، بهبوم چادرنشینان قشقایی استین محیط و طبیعتی که زیستبنابرا

شود؛ مکانی که در تقاطع حرکات، ، دوباره حاضر می. آنچه حاضر بوداست 46وِشیشُ

ها و حرکاتی که ، مجموعۀ ژستدیگر . به بیانها و صورِ تن قرار گرفته استژست
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(. پس از این Lotman, 1999: 64و موجب سرزندگی مکان می شود ) گیردشکل می

است  جا شود. شایان ذکرتواند در سپهرنشانۀ مربوطه جابههر عنصر فضایی می ،مرحله

ای رقص چادرنشینان قشقایی منحصراً محدود به زمان جاری که تولید معنا و نظام نشانه

های جو کرد. با لحاظ مؤلفۀودر تاریخ این ایل جست پای آن را باید بلکه ردّ ؛نیست

زمین و فرهنگی ایران نشانه و حافظۀ تاریخی، رقص قشقایی به سپهرشناختیزیبایی

های اطراف تثبیت شقایی هویت خود را با دیگر قومیتتعلق دارد. صحنۀ رقص ق

، مکان کند. در این معناای جایگاه کاربردشناختی خود را حفظ میکند. چنین صحنهمی

 کندزمانی تغییر میاش به هویت همزمانییابد و هویت تاریخی و درمیتکثر 

(Lotman, 1999: 27) .در فستیوال جهانی رقص به نظارة رقص این قوم  کافی است

ـ در تطابق کامل  کندطور که لوتمان پیشنهاد میآن ـ نشانهبا مفهوم سپهر امالً؛ کبنشینیم

با لحاظ تمام  ان رقص،زندگی روزمره به صحنه و مکعمال عینی اَاست؛ چراکه روایت 

ت یا توان آن را نوعی روایت در روایشناختی، انتقال یافته است که مینشانه هایویژگی

 روایت نامید. شناختی تراشناسی نشانهبا لحاظ لغت

 . نتیجه 1
هایی که نمایانگر و ای فرهنگی، رقص قشقایی خود در تولید سپهرنشانهمثابۀ ابژهبه

پارچگی نقش عمده دارد: آنچه در ارتباط با یک است، دربردارندة متعلقات فرهنگی
ارتباط دوسویه با رقص منظور برقراری باط با خود و در گفتمان رقص و بهدر ارت ،خود

در  شود. بنابرایند و در زمان و مکان خود تثبیت میکنها معنا پیدا میدیگر قومیت
ی و معناشناختهای نشانههبندی و تحلیل مؤلفپژوهش حاضر نگارنده با بررسی، دسته

شناختی و شناسی فرهنگی مکتب تارتو به ابعاد نشانههمچنین مفاهیم مطرح در نشانه
ی رقص شناختهای نشانهدهندة ویژگی. نتیجۀ تحقیق نشانفرهنگی این رقص پرداخت

های قشقایی و تبیین آن در سپهرنشانۀ فرهنگ ایرانی است. با بررسی مؤلفه
معنایی که همچنین نقش ژست در تولیدات نشانهشکال آن و قبیل تن و اَزشناختی انشانه

چهار مرحله که دارای ابعاد  صحنۀ رقص قشقایی  در ،است متجلی در رقص
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، بررسی شد. شناختی و پدیدارشناختی استشناختی روایی، اخالقی، هستینشانه
نشانۀ فرهنگ های پژوهش همگی بیانگر این است که رقص قشقایی در سپهریافته

شده است. بدون ها عجین ندگی چادرنشینی و ایلیاتی قشقاییهای زایرانی با فعالیت
های ، با ویژگیبنیاد استشک گفتمان رقص قشقایی که نوعی گفتمان عاطفی و تن

های شناختی و پدیداری دارای پتانسیلشناختی، روایی، اخالقی، هستیزیبایی
در نمودار زیر سطوح تحلیل یگر نواحی ایران است. معنایی مشترک با رقص دنشانه
 طور خالصه آمده است.ر گفتمان رقص قشقایی بهمعنایی دخیل دنشانه
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Abstract  
Dance, as a performative art, has a symbolic function among the 

rituals of ethnic groups in Iran. This social and cultural event has a 

mythical basis, in which the dancer carries a historical and cultural 

message that correlates with the lived experience, myths, beliefs, and 

rituals of that particular group. Ghashghayis usually inhabit in the 

southern areas of Iran and they use dance as an aesthetic-emotional 

means of expressing their daily tribal lives. Accordingly, Ghashghayi's 

dance has a discourse function which connects "action" with "being". 

The current study employs a descriptive-critical method. The aim is to 

analyze the semiotic components in the dance discourse of Ghasghayi, 

such as the emotional-kinesthetic component which has a trans-

narrative function. The study relies on the cultural semiotic school of 

Tartu in order to put forth a semiotic analysis of Ghasghayi dance as a 

means of passing from the daily tribal life to trans-linguistic-narrative 

discourse in the Iranian folk culture. The findings suggest that this 

dance plays a significant role in the production and coding of the 

trans-linguistic aspect which shows the interweaving of activities in 

daily tribal lives through a multi-perspective discourse in the semiotic 

sphere: what we receive as the emotional understanding. Ghashghayi 

dance produces meaning in narrative, moral, existential, and 

phenomenological dimensions.  
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