
 

 گفت و گو با نیما کیان
 مجلھ تیرگان

 تابستان ٢٠١۵/١٣٩۴

 جایگاه انواع رقص در فرھنگ ایران با توجھ بھ تنوع فرھنگی موجود در اقوام و ملل مختلف و باورھای گوناگون ھمواره
 مورد بحث بوده و ھست. بھ نظر میرسد رقصھای محلی ریشھ در میراث خانوادگی و قبیلھای دارند و در جریان طوفانھای 
 سیاسی- اجتماعی کمتر خدشھای بھ حیات آنھا وارد شود. این گزاره تا چھ حد درست است و آیا واگذاشتن رقص محلی یا

 فولکلور بھ ھمین پیوندھای عاطفی و خودجوش برای تامین پیش نیازھای فرھنگی در رشد این رقصھا کافیست؟

- این گزاره تا حد زیادی صحیح است. انواع رقصھای محلی کھ ریشھ در فولکلور، عادات و سنن قومی و عشیرهای دارند بھ 
طبع در جریان وقایع ناپایدار و پرتالطم اجتماعی و سیاسی  کمتر آسیبپذیر ھستند. این نوع از رقص کمتر حاصل نوعآوری 
و بیشتر محصوِل تداوم سنِت بیان گروھِی جامعھای کوچک از مردمانی است کھ شادی و غم و یا ھر احساس دیگِر مشترِک 
جمعی را با زبان حرکت و ایماء و اشاره منتقل میکنند. رقص محلی در واقع راوی تجربھھای جمعِی عشایر و روستانشینان 
است. حکایت زاللی است از سادگی زندگی روستایی و عشیرهای کھ بھ خاطر نفس حیات و تداومش در جوامع کوچکتر و 

دورافتاده، از ھیاھو و تغییرات سیاسی-اجتماعی کھ مختص شھرنشینی و جوامع بزرگتر است بھ دور میماند. از بیش از صد 
سال پیش کھ رقصھای محلی بھ مجامع بزرگتر آورده و کم کم بھ شھرنشینان معرفی شدند، این نوع از رقص در سطح ملی 

کشورھا اھمیت پیدا کرد چرا کھ بھ ظرفیت ھویت بخشی این سنت زیبا در بستری کالنتر از خاستگاه اصلی آن پی برده شد. 
و اما واگذاشتن رقص محلی یا فولکلور بھ پیوندھای طبیعی آن با محیط و جامعھای کھ از دل آن برخاستھ است ھرگز منجر بھ 

رشد این رقصھا، حد اقل در زمانھ ما، نخواھد شد. من باب مثال، علی رقم محدودیت شدید در نوعآوری گونھ رقصھای 
فولکلور، رقصھای محلی امروز مجارستان با رقصھای محلی دویست سال پیش این کشور تفاوت دارد ھر چند کھ از یک 

آبشخور حرکتی و زیباییشناختی تغذیھ میکند. طبیعتا علت این تفاوت، ھمساز شدن این گونھ رقصھا با زمانھ است. کاربری 
رقصھای محلی ھم در طول زمان تغییر کرده است. زمانی رقص محلی در جمعی کوچک وسیلھای برای تجمع و تفریح بوده 
ولی امروز رقصھای محلی اھمیت بزرگتری یافتھ اند، سرمایھ ھای بزرگ دولتی جذب میکنند و در غالب یک پدیده اجتماعی 

و فرھنگی کھ از دل سنتھای فولکلور یک ملت بر آمده، در مراودات فرھنگی ملتھا نقش بزرگی ایفاء میکند. 

 اگر تفکیکی بین رقص کالسیک ایرانی با فولکلور قایل شویم، آنوقت سرچشمھ رقص یا رقصھای کالسیک ایرانی احتماال
 از ذھن خالق طراح میآید کھ در آن از نمادھا و آیینھا و ارزشھای جمعی ملتھای ساکن در فالت ایران لحاظ شدهاند. با

  این وجود میتوان رقص کالسیک را رقص ملی دانست؟

- خیر. ببینید اصوالً چیزی بھ نام رقص ملی ایرانی وجود ندارد. بعد از انقالب اسالمی تعدادی از رقصپژوھان ایرانی در 
تحقیقات آکادمیک خود بھ اشتباه از واژه رقص ملی برای توضیح وضعیت رقص و رقصپردازی صحنھای (کھ پایھ و اساس 

آن از دیرباز نوعی از رقصھای تکنفره ضیافتھای ایرانیست کھ ما بھ آن در حوزه آکادمیک، رقص فیالبداھھ شھری 
میگوئیم) در دوران قبل از انقالب استفاده کردند و این منجر بھ سوء تفاھمی شده است کھ مدام در حال تکرار است. یک 

نوع خاص از رقص مرسوم یک ملت را میتوان در یک گستره آکادمیک بسط و توسعھ داد و بر مبنای یک خواست عمومی، 
کھ در تصمیم دولت یک کشور تبلور پیدا میکند، بطور رسمی بھ عنوان رقص ملی تعیین کرد. رقصھای ملی مکزیک، 

یونان، فیلیپین، اسپانیا، تاجیکستان و آذربایجان نمونھھایی از این دست و حاصل چنین فرآیندی ھستند. آکادمیزهسازی یک نوع 
و یا ژانر خاص از رقص، کھ در محدوده فرھنگی و جغرافیایی یک کشور میگنجد، تنھا زمانی ممکن است کھ جمعی از 
متخصصین و محققین این حوزه ھنری با حمایت، مأموریت و نظارت دولتی برای بسط و توسعھ آن نوع خاص از رقص 

دست بکار شوند و زمینھ آکادمیزهسازی رقص را با ایجاد متد ویژه تدریس، الگوسازی حرکتی، واژگانسازی و 
نامگذاری برای تک تک حرکات مورد استفاده در آن نوع خاص رقص و از ھمھ مھمتر ابتذالزدایی از حرکات مرسوم شده 

بھ وجود آورند. این نوع از آکادمیزهسازی ھرگز در ایران اتفاق نیفتاده است، با اینکھ در زمان قبل از انقالب بھ رقص بھ 



عنوان یک رشتھ فاخر ھنری نگریستھ میشد و برای آن سرمایھگذاری فراوان شد. در آنزمان متخصصینی دراین زمینھ و 
اصوالً برنامھای برای تعیین و ایجاد رقص ملی وجود نداشت. با این توضیحات، تعیین و ارائھ گونھای خاص از رقص بھ 

عنوان رقص ملی یک کشور در گرو و نتیجھ پذیرش کنشگران حرفھای و رقصپژوھانی است کھ در یک حوزه آکادمیک و 
دانشگاھی تجمیع و شور کرده باشند. پس چون چنین چیزی در مورد رقصھای ایرانی اتفاق نیفتاده، بھ ھیچ گونھای از 

رقصھای مرسوم در فرھنگ ایران منجملھ رقص کالسیک ایرانی کھ ملھم از سنتھای رقص دربارِی صفوی و قاجاریست 
نمیتوان رقص ملی اطالق کرد. رقص ملی ھرگز حاصل  نوآوریھا و بدعت گذاریھای جستھ گریختھ و نا منسجِم 

رقصپردازان یک کشور و یا فرھنگ بصورت انفرادی نیست. 

 ترکیب رقصھای کالسیک ایرانی با بالھ و مدلھای تاثیرگذار دیگر بھ تجربھ جدیدی در رقص ایران انجامیده کھ فعالیتھای
 شما در سالھای اخیر بھ خوبی آن را نمایانده است، این روند در حداقل دوره پس از انقالب ۵٧ تا بھ امروز با چالشھای
 جدی روبرو بوده کھ بھ نظر میرسد بخشی از آن ریشھ در محدودیت ھای حکومتی ھم ندارد و برخواستھ از سنتھای
 محافظھ کارانھ و عمدتا مذھبی (از ھر شاخھای) باشد. در عین حال رقص ھمواره در فرھنگ و آیین ایرانی از دیرباز

 جایگاه ویژهای داشتھ. این تضاد و وحدت نتیجھ چھ عوامل و روندیست؟

- من معتقدم این وضعیت نشانگر یک شاخصھ فرھنگیست بھ نام تضاد کھ یکی از عناصر پررنگ فرھنگ و جامعھ ایران را 
تشکیل میدھد. شما ببینید این پدیده چگونھ در زوایای مختلف جھان ایرانی مثال سیاست، فرھنگ وحتی عاطفی خود را نشان 
داده است. تجدد در کنار سنت گرایی، نوعآوری پا بھ پای ستیز با ھر چھ کھ بوی تحول و توسعھ میدھد. فرزند دوستی تا بھ 

سر حد فدا کردن جان، در کنار فرزندکشی کھ شناختھشدهترین نمونھاش داستان رستم و سھراب است و تا بھ امروز امتداد 
دارد. از میان ھفت فرھنگ بزرِگ  تمدنساز و باستانِی بوجودآمده در طول تاریخ بشر تنھا معدودی ھنوز زنده و جاریاند. 

فرھنگ ایران یکی از اینھاست کھ علی رقم  فراز و نشیب تاریخی بسیار ھنوز پابرجاست. شما کدام فرھنگ را میشناسید کھ 
فردی از نسل امروز آن با فرآوردهای مثل زبان و ادبیات برخاستھ از آن فرھنگ، بطور مثال پس از ھزار سال، بتواند ارتباط 
برقرار کند؟ کدام جوان مصری یا چینی یا یونانی یا سرخپوست میتواند یک متن ادبی ھزارسالھ متعلق بھ فرھنگ باستانی خود 

را بدون واسطھ و ترجمھ بخواند، بفھمد و با آن ارتباط عاطفی برقرار کند؟ و این دقیقا کاریست کھ یک جوان ایرانی با کتاب 
حماسھ ملیاش یعنی شاھنامھ فردوسی میکند. رد پای رقص را در این فرھنگ پویا و کھن و بھ واسطھ ھمین فرآوردھای 

ادبی تا زمان رواج آیین مھر و میترائیسم در فالت ایران یعنی تا ھزاران سال پیش میتوان دنبال کرد. این یک تراژدی 
تاریخیست کھ پدیده رقص، علیرغم حضور و سابقھ چنان دیرینی، در بستر چنین فرھنگ باستانی و پرباری، امروز اینگونھ 
مھجور افتاده و مورد بی مھری است، منجملھ بھ این دلیل کھ در دوران معاصر و با صنعتی شدن کشور با ابتذال درآمیختھ 

شد. 

 در حال حاضر کھ شرایط فعالیت طراحان رقص ایرانی در داخل با موانع جدی روبروست، مھاجرت و کار در فضای غیر 
  ایرانی اولین چالش ھنرمندان است. این چالش تا چھ حد تعیین کننده است و چھ تاثیری بر کار طراحان و رقصندهھا دارد؟

- بھ ھر تقدیر این چالشھا تعیین کننده ھستند و میتوانند ھم بطور منفی و ھم بھ صورت مثبت تاثیرگذار باشند. منفی از این 
نظر کھ با دور شدن از فضای بومی، ناخواستھ ولی ناگزیر یک سری رشتھھای فرھنگی از ھم گسستھ میشود. و این شاید 

منجر بھ این شود کھ کنشگر رقص امکان رشد در سبک و سیاق اقلیمی خود را از دست بدھد بویژه اگر نوع رقص این 
کنشگر در یک محدوده جغرافیایی و فرھنگی خاص تعریف شود، مثل رقصھای محلی و کالسیک ایرانی. اما این چالش 

میتواند سازنده ھم باشد بخصوص برای کسی کھ در سبک و رشتھای از رقص فعالیت میکند کھ مرز جغرافیایی نمیشناسد، 
مانند رقص بالھ، معاصر و غیره. کار و فعالیت در فضای غیر ایرانی میتواند بھ معنای رھا شدن از فضای حاکی از 

پیشداوری محیط پیرامون، دسترسی بھ استانداردھای آموزشی و کاری تازه و امکان کسب تجربھ در تعامل با دیگر کوشندگان 
این ھنر باشد.  

 در عوض آنچھ در ایران شاھد ھستیم اینکھ دانش ھیچیک از اضالع مثلث رقص- رقصنده- بیننده از دل یک دوره طوالنی
 آموزش پویا و كشف تواناییھای پنھان بیرون نمیآید. با این وصف ارزشھای رقص محلی، کالسیک و بالھ ملی حاصل
 رخدادھای تصادفی و پیگیریھای شخصیست. حال کھ فرصت شناخت جایگاه رقص برای ایرانیان در جوامع مھاجر بیشتر

 است، آیا میتوان از دیاسپورای ایرانی انتظار بیشتری در مشارکت، سرمایھگذاری و گسترش این بخش بھ صورت آکادمیک
 داشت؟

- حتماً، صدالبتھ و بیش از ھمھ از سازمانھای فرھنگی برونمرزی این انتظار میرود. عدم شناخت عمیق و درک صحیح از 
مقولھ رقص حرفھای (تاکید میکنم، رقص حرفھای)، موجب این شده است کھ بسیاری از سازمانھای فرھنگی برونمرزی 

ایرانی فرصتھا و امکاناِت [برای آنھا] ناشناختھ ولی بالقوه زیادی را برای پیشبرد اھداف خود از دست بدھند. زبان رقص، 
مستقل از ھر واژه  و کالمی، قابلیت برقراری ارتباط مستقیم و بدون واسطھ با دیگر فرھنگھا را داراست. مگر نھ این است 

کھ سازمانھای برونمرزی فرھنگی ایرانی دغدغھ زنده نگاه داشتن میراث فرھنگی ایران و گفتوگوی با فرھنگ ھای میزبان 



را دارند؟ در این سی و اندی سال گذشتھ بھ ھیچ ھنری مثل رقص ظلم نشده و ھیچ رشتھ ھنریای در ایراِن بعد از 
انقالب اینچنین در زیر آوری از پیشداوری و کجفھمی بھ بوتھ فراموشی سپرده نشده است. رقص ایرانی با این تاریخ کھنش بھ 

عنوان عنصری مھمی از فرھنگ ایرانی، استحقاق جایگاه شایستھتری را دارد. با اینکھ بھ خوبی میدانم ما از لحاظ فرھنگی 
آنقدر گرفتاری داریم کھ این گفتھھای من و درج این سطور و حتی مطالعھ این مطالب بھ وسیلھ کنشگران تأثیرگذار فرھنگ 

ایرانی کھ در سازمانھای بیشمار و پرطمطراق فرھنگی برونمرز فعالند، بسان کوبیدن آب در ھاونگ است وبھ سرعت محو 
شدن آب ریختھ شده بروی ماستھ قبل از اتمام مرور این مصاحبھ فراموش خواھد شد، ولی شاید حداقل این ذکر مصیبت این 

خاصیت را داشتھ باشد کھ بعدھا نگویند چیزی نگفتھ نشد و کسی کھ سررشتھای داشت قدمی جلو نگذاشت. البتھ کھ این 
عرایض بھ معنای ناامیدی من نیست و منظورم ھم این نیست کھ ھیچ کار مھمی و تأثیرگذاری در زمینھ رقصپژوھی انجام 

نشده است. این روال فرھنگی بھ ھر جھت و بھ ھر تقدیر ھمانطور کھ تا کنون اینگونھ بوده، ادامھ خواھد یافت حاال ھر چند 
ُکند و کم تأثیر. فرھنگ ایرانی مثل آب میماند. ھر چقدر ھم کھ جلوی آن سد ساختھ شود باز راه نفوذ خود را پیدا میکند. گویا 

تقدیر این فرھنگ است کھ اگر ھم کم رمق و آلوده شد خشک نشود، باز جاری باقی بماند. حاال شما بھ عنوان میراثدار این 
فرھنگ میتوانید راه آب را باز کنید تا کم کم این باریکھ بھ رود زالل و خروشانی تبدیل شود کھ زمینھا و دشتھای فراوانی 

را سیراب کند و یا اینکھ آلوده باقی بماند و روی خاک ِسلِھ بستھای بھ کندی حرکت وراه خود را باز کند. کوتاه سخن اینکھ 
خودشناسی جامعھ ایرانی پیرامون پدیده رقص، تغییر پیشداوری منفی بھ کنجکاوی برای کسب اطالعات بیشتر، معرفی 

اصولی و ایجاد درک صحیح از مقولھ رقص حرفھای در میان عموم ھموطنان، رشد فھم و باال بردن سطح  توقع و 
انتظار عمومی برای دیدن کار خوب و باکیفیت، ایجاد توانایی تشخیص رقص ھنری از رقص غیر ھنری، ھمھ و ھمھ در گرو 

آموزش نظری مردم  و کار آکادمیک است. تا زمان تغییر رویکرد کارگزاران فرھنگی کشور نسبت بھ پدیده رقص، وظیفھ 
مشارکت، سرمایھ گذاری و توسعھ حوزه رقصپژوھی میبایست بھ عھده دیاسپورای ایرانی و کوشندگان فرھنگی فرھیختھای 

میبود کھ میدانم بھ وفور در میان ایرانیان برونمرزی وجود دارد ولی متاسفانھ شناخت عمیقی نسبت بھ ھنر رقص ندارند. 

 تردیدی نیست کھ در ایران امروزعمال امکان فعالیت بھ شیوهای کھ شما دنبال میکنید وجود ندارد، اما دشواریھای فعالیت 
  در خارج از ایران ھم کم نیستند. این موانع چھ رنگ و بویی دارد؟

- ھرچند کھ در مجموع وضعیت ھنر رقص در فرھنگ ایران، چھ در درونمرز و چھ در برونمرز، قابل مقایسھ با مثال دو 
دھھ پیش زمانی کھ تولیدات این رشتھ ھنری سراسر فاقد جدیت و ارزش ھنری بود نیست، ولی ما ھنوز در اول راه و اندر 

خم کوچھ اولیم! بزرگترین شاخص این موانع، ھمانطور کھ گفتم، معزلیست بھ نام عدم شناخت صحیح این ھنر بھ وسیلھ 
ھموطنان و سازمانھای فرھنگی ایرانی کھ قاعدتاً میبایست متولیان زنده نگاه داشتن این ھنر در دورانی میبودند کھ رقص در 

گستره فرھنگ ایرانی بھ محاق فراموشی افتاد. فکر نمیکنم تعداد زیادی از ھموطنان ما از عھده تعریف ساده این سئوال کھ 
اصوالً «رقص چیست؟» بر آیند. اکثر این ھموطنان رقص را در بھترین حالت یک سرگرمی میدانند. بسیاری از آنھا از 

شنیدن اینکھ رقص سرمایھھای کالن دولتی جذب و مصروف میکند، یک حرفھ است، سندیکای مخصوص بھ خود را دارد، 
شامل حقوق و مزایای بازنشستگی عمومی میشود، مدارج عالی تحصیلی آن را تا مقطع فوقدکترا میتوان دنبال کرد، سازمان 
ملل روز خاصی را برای بزرگداشت آن تعیین کرده است و نکات اظھرمن الشمس بسیار دیگری از این دست، تعجب میکنند. 

وضعیت سازمانھای فرھنگی ایرانی برونمرزی از این ھم أسفبارتر است. یکی از اینھا فرق بین رقص بالھ با رقص 
کابارهای را درک نمیکند چون ھر دو بروی صحنھ اجرا میشوند. دیگری جایزه برترین رقصنده بالھ را [بھ تشخیص غیر 
کارشناسی خود] بھ یکی از کوشندگان رقص ایرانی اعطاء میکند کھ نھ ھیچگونھ تحصیلی و سررشتھای در این سبک از 

رقص و نھ حتی ادعایی در این زمینھ دارد. آن دیگری و بنیانگذارش خود راساً اقدام بھ تولید و رقصپردازی بالھ میکند کھ 
نتیجھ محیرالعقول آن نھ خنده آور کھ گریھ آور و نمونھ بارز بھ ابتذال کشیدن ھنراست. 

تا وقتی کھ آموزش عمومی نباشد و شناخت صحیحی از این ھنر در میان ھموطنان و سازمانھای حامی فرھنگ ایران پدید 
نیاید، موانع دیگر برای رشد و فعالیت این ھنر در جامعھ ایرانی  در سایھاند و از حوصلھ این بحث خارج. برای ھمین منظور 

است کھ ما در سازمان بالھ ایران از ھمان اوان تاسیس برآن شدیم کھ رقصپژوھی و آموزش نظری این رشتھ را در صدر 
اولویت فعالیتھای خود قرار دھیم. ولی باز اذعان میکنم کھ ما اندر خم کوچھ اولیم! سازمان بالھ ایران بھ عنوان تنھا سازمان 

منفرد احیا کننده بالھ در عرصھ فرھنگ ایرانی توانایی محدودی برای تأثیرگذاری دارد. 

 در ھمکاری نزدیک شما با ھنرمندان تاجیک، بی شک ریشھھای فرھنگی جغرافیای ایران و تاجیکستان و اشتراکات بسیار
 دو ملت بسیار موثر افتاده است. جدای از کار زیبایی کھ در بالھ ملی ایران بھ دست دادهاید، بھ فکر آمیختن رقصھای

  محلی و کالسیک ایران با سایر کشورھا در قالب گفت و گوی فرھنگھا ھم ھستید؟

- اگر منظور شما پیگیری مقولھ گفتگوی فرھنگھا، مشخصاً بھ وسیلھ ترکیب سنتھای رقص کالسیک و محلی این دو کشور 
است، خیر، فکر نمیکنم. از ژانر ترکیب رقص و موسیقی  کشورھای مختلف با عنوان (World Dance) نام برده میشود 

کھ  چیزی مترادف اجرای موسیقی تلفیقی (World Music) است. فعالیت در این ژانر از رقص، در محدوده و سبک 
رقصپردازی من نیست. کارھای من و رپرتوار سازمان بالھ ایران، آنچنانکھ از نام آن بر میآید، تنھا در سبک بالھ میگنجد. 

رقصپردازیھای من در ترکیب رقصھای محلی ایرانی و بالھ، در ژانر رقصھای کاراکتر طبقھبندی میشود کھ با اجرای 



رقصھای محلی متفاوت است. پایھ و اساس رقص کاراکتر تکنیک بالھ و ھدف آن صحنھای کردن و از لحاظ تکنیکی غنی 
سازی رقصھای محلی و فولکلور است تا بھ حدی کھ از عھده اجرای روستائیان و عشایر خارج است. علت وجودی و سنگ 
بنای سازمان بالھ ایران اما، پدید آوردن یگ گفتمان فرھنگی و گفتوگوی بین فرھنگھاست. این مھم را ما از طریق دیگری 

پیگیری میکنیم؛ مثل تولیدات و نمایشھای مشترک، انجام پروژهھای آکادمیک اشتراکی، انتقال تجربیات حرفھای و غیره.   

 چشمانداز فعالیتھایی نظیر آنچھ شما بھ روی صحنھ میبرید، رقص حرفھای و صحنھای، چھ در ایران و چھ در خارج از
 کشور چگونھ است؟ امیدوار ھستید کھ در سالھای نھ چندان دور در تھران امکان اجرا و آموزش داشتھ باشید؟

- صد در صد. رقص صحنھای در جامعھ امروزی ایران وجود دارد، اما با عنوان رقص از این نمایشھا نام برده نمیشود. بھ 
این تولیدات صحنھای حرکات موزون، میم بالت، تئاتر فیزیکال، پرفورمنس و غیره میگویند. البتھ کھ این نوع از رقصھای 

صحنھای معموالً عناصر مکمل نمایشھایی مثل تئاترند و متأسفانھ از منظر حرفھای فقیر و کامال بیربط بھ آن رشتھی ھنری 
جاافتادهای ھستند کھ در غرب از آن بھ عنوان ھنر رقص حرفھای نام برده میشود. این فقر حرفھای از دو عامل سرچشمھ 

میگیرد؛ یکی تئوریک (نظری) و دیگری پراکتیک (عملی). از نقطھ نظر تئوریک، ذھنیت کارگزاران فرھنگی کشور و بخش 
بزرگی از مردم درونمرزی، بھ ھر تقدیر و علتی در مورد رقص مسموم و گمراه است. کلمھ رقص اکثر این افراد را بھ یاد 
ابتذال فزایندهای میاندازد کھ در فیلمھای فارسی دھھ چھل و پنجاه خورشیدی باب شد. باورھای دینی نیز، از دیرباز، رقص 

را تنھا وسیلھ محرک شھوت میپندارد. این اصل قضاوت مراجع دینیست کھ در تمامی استفتائات و فتاوی مذھبی در این زمینھ 
منعکس شده و بھ وضوح دیده میشود. غافل از اینکھ رقصیدن ھنر عرضھ بدن نیست. ھر چند کھ از این پدیده برای این 

منظور ھم استفاده شود، ولی شما بھ زعم استفاده ناثواب نمیتوانید پدیدهای یا وسیلھ ای را از بنیان مذموم بدانید خصوصا اینکھ 
این پدیده و یا وسیلھ، ھمھگیر و از ملزومات اجتماعی برای نشاط و رشد فرھنگی یک مردم باشد. رقص، گفتمان بیکالم روح 

و جان بھ واسطھ و وسیلھی حرکت برای روایت حسی پرشور و فزاینده با دنیای پیرامون است. این یعنی ھنر. این تعریف 
ھنر است. حاال اگر ھنر بھ ابتذال کشیده شد، آن بحث دیگریست. مگر دین، سیاست، اقتصاد، فلسفھ و یا ھر پدیده انسانی و 

اجتماعی دیگر را نمیتوان بھ ابتذال کشید؟ خالصھ کھ این ذھنیتھای نادرست و عدم شناخت صحیح از این ھنر، بستر 
فعالیتھای حرفھای در داخل کشور را ایجاد نکرده و نمیکند. از منظر پراکتیک، آموزش حرفھای رقص بر اساس استانداردھا 

و نورم ھای شناختھشده بینالمللی در داخل کشور حدود چھار دھھ است کھ  وجود خارجی ندارد. اشتھار و تبحر حرفھای در 
ھنر رقص مدیون و مرھون حمایت دولتی، سالھا کوشش و کسب تجربھ، تحصیالت آموزشی مداوم، تمرینات فشرده 

روزانھ و برنامھریزی بلند مدت است. ھنر فاخر و گونھ غیر مبتذل رقص تنھا حاصل این ملزومات است. و چون کوشندگان 
ھنر رقص در ایراِن امروز از ھمھ این ملزومات محرومند حاصل کار آنھا طبیعتا قابل قیاس با فرآورده ھای حرفھای این ھنر 
نیست. ابتذال در رقص فقط جنبھ صوری ندارد. از دیدگاه حرفھ ای، حتی رقص حزن آور و غیرشھوتانگیز اگر از تکنیک 
و رعایت اصول فنی تھی باشد نیز عین ابتذال است حتی اگر خوشایند عوام باشد. در کتاب رقص در ایران بھ تفصیل بھ این 

مباحث پرداختھ ام (پاورقی ١). در سیاست، بھ کنشی کھ برای خوشایند جمعی کثیر و بدون پشتوانھ اجرایی، اخالقی و منطقی 
منظور شود، سیاست عوامگرایانھ و پوپولیستی میگویند. این ھم نوعی از ابتذال سیاسیست. در دیانت، امر وفرمانی کھ در 

پوشش اعتقادی ارائھ و موجب ظلم بھ گروھی از مردم شود، این ھم بھ ابتذال کشیدن مذھب است. و الی آخر... تغییر و 
بھبود عمده در وضعیت رقص حرفھای و صحنھای در ایران بیش از آنچھ کھ منوط بھ عملی بودن سازگارسازی این ھنر با 

معذوریتھای فرھنگی و اجتماعی داخل کشور باشد، ارتباط و بستگی بھ آماده کردن و آماده بودن ذھنیت گارگزاران فرھنگی 
کشور برای تغییر دارد. ھمساز کردن ھنر رقص صحنھای، بھ خصوص بالھ با موازین اعتقادی، فرھنگی و اجتماعی داخل 

ایران و در عین حال بسترسازی فعالیت حرفھای این رشتھ ھنری در انطباق با استانداردھای بینالمللی کامالً امکانپذیر است. 
این را بایست بصورت عملی نشان داد، نھ در تئوری. در پاسخ بھ سوال شما، بلھ، من امیدوار ھستم کھ در سالھای نھ چندان 
دور در تھران امکان اجرا، آموزش و در اختیار گذاشتن تجارب حرفھ ایام بھ نسل جوانی از کوشندگان جدی ھنر رقص را 

داشتھ باشم. جامعھ ایران جوان، پویا و مستعد تغییر و توسعھ است. اگر این امید وجود نداشت کھ باید از تمامی فعالیتھای 
خود در زمینھ رقص ایرانی برای ھمیشھ خداحافظی میکردم. تا زمان فرا رسیدن امکان فعالیت در ایران، سازمان بالھ ایران 
در زمینھ تولید آفریدهھای ھنری رقص و ھمچنین در حوزه رقصپژوھی فعال خواھد بود. وظیفھ ما روشن نگاه داشتن بارقھ 

امیدی برای بازگشت ھنر فاخر و وزین رقص صحنھای بھ ایران و ایجاد زمینھ فعالیت حرفھای یکی از نغزترین و 
متعالیترین رشتھھای ھنرھای نمایشی در میھن عزیز است. 

 ..................
پاورقی ١: تاریخ رقص در ایران بھ زبان انگلیسی. پروژه رقصپژوھی مشترک با دانشگاه گوتھ در فرانکفورت. 
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