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الرقص ھو المتنفس التلقائي لدي الشعوب ، 
فھو یعبر عن خلجات النفس المكبوتة، ویعبر 

 في نفس الوقت عن ثقافات الشعوب 
والرقص فن التعبیر عن مشاعر ورغبات 

 وتطلعات االنسان منذ أقدم العصور.
 
 
وھذا الفن كغیره من الفنون،  مر بمراحل عدیدة اضفت علیھ خصائص وسمات متباینة، ففي البدء كان الرقص فناً  

فطریاً او عفویاً رغم قدرة االنسان الطبیعیة على اداء الموضوعات التي تھم عالمھ،  ومنھا ما یتصل بالعالقة 
 الرابطة بینھ وبین اآللھة والطبیعة.، وكان الرقص واسطة للتعبیر عن الفرح والقھر.

 
 

ویعتبر االنسان، في كل انواع الرقص،  االداة الرئیسة الخالقة للحركة التي تعتبر عماد ھذا الفن والوسیلة الناقلة 
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 والمعبرة عن عالم االنسان.  
 

الرقص الكوري ذو تاریخ قدیم وھو على مر العصور باقي ، وان كان قد مر ببعض التغییرات مثل الموسیقى 
 الكوریة والتي قسمت إلى قسمین  قسم خاص بالقصر  واخر خاص بالشعب .

 
وقد تالشت العدید من الرقصات التقلیدیة خالل فترة الحكم الیاباني االستعماري، وفي الثمانینات، بدأ الكوریون 

 یتجھون إلى إحیاء الرقصات القدیمة التي كانت في طریقھا لالندثار. 
 

وھو ھادي جدا اما قسم الرقص الخاص   Jeongjaeان الرقص الخاص بالقصر والنبالء  وھو ما یطلق علیھ 
بالشعب فیتمیز بنبرتھ  العالیة ، ویندرج تحت الرقص الخاص بالقصر عدة رقصات منھا ، رقصة الفراشات 

 ورقصة االسد ورقصة الخنجر ورقصة عندلیب الربیع .
 

اما الرقصات المدرجة في قسم الشعب فھي رقصة المزارعین ھو عبارة عن رقص یعبر عن أحاسیس الشعب 
الكوري ،وھو من أقدم أنواع الرقص الكوري ، كتعبیر عن أمنیات المزارعین وتضرعاتھم  لموسم زراعة جید 

ورقصة الریش ورقصة االقنعة وھو عبارة عن عرض مسرحي تتكلم فیھ المجموعة وترقص وتغني بارتداء 
 القناع. وكذلك رقصة السیدات العجائز .

ویفضل اغلب الشباب ا لیوم الرقص الحدیث وال یزال الرقص الكوري التقلیدي یقبع في مكان محكم من الثقافة 
 الكوریة .

ان اكثر الرقصات الكوریة التقلیدیة تتمثل في المالبس الجمیلة ، كما توجد مراكز مختلفة لمشاھدة الرقص التقلیدي 
 في كوریا . 

 


