ﮔﻔت و ﮔو ﺑﺎ ﻧﯾﻣﺎ ﮐﯾﺎن
ﻣﺟﻠﮫ ﺗﯾرﮔﺎن
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ١٣٩۴/٢٠١۵

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 ﺑﮫطﺑﻊ در ﺟرﯾﺎن وﻗﺎﯾﻊ ﻧﺎﭘﺎﯾدار و ﭘرﺗﻼطم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻣﺗر آﺳﯾبﭘذﯾر ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻧوع از رﻗص ﮐﻣﺗر ﺣﺎﺻل ﻧوعآوری
ﮔروھﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫای ﮐوﭼﮏ از ﻣردﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎدی و ﻏم و ﯾﺎ ھر اﺣﺳﺎس
ت ﺑﯾﺎن
و ﺑﯾﺷﺗر
ﻣﺣﺻول ﺗداوم ﺳﻧ ِ
دﯾﮕر ﻣﺷﺗرکِ
ِ
ِ
ِ
ﺟﻣﻌﯽ ﻋﺷﺎﯾر و روﺳﺗﺎﻧﺷﯾﻧﺎن
ﺟﻣﻌﯽ را ﺑﺎ زﺑﺎن ﺣرﮐت و اﯾﻣﺎء و اﺷﺎره ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯾﮑﻧﻧد .رﻗص ﻣﺣﻠﯽ در واﻗﻊ راوی ﺗﺟرﺑﮫھﺎی
ِ
اﺳت .ﺣﮑﺎﯾت زﻻﻟﯽ 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 ﮐﻼنﺗر 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 ﮐﻼﺳﯾﮏ اﯾراﻧﯽ ﺑﺎ ﻓوﻟﮑﻠور ﻗﺎﯾل ﺷوﯾم ،آﻧوﻗت ﺳرﭼﺷﻣﮫ رﻗص ﯾﺎ رﻗصھﺎی ﮐﻼﺳﯾﮏ اﯾراﻧﯽ اﺣﺗﻣﺎﻻ
از ذھن ﺧﻼق طراح ﻣﯾﺂﯾد ﮐﮫ در آن از ﻧﻣﺎدھﺎ و آﯾﯾنھﺎ و ارزشھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﻣﻠتھﺎی ﺳﺎﮐن در ﻓﻼت اﯾران ﻟﺣﺎظ ﺷدهاﻧد .ﺑﺎ
اﯾن وﺟود ﻣﯾﺗوان رﻗص ﮐﻼﺳﯾﮏ را رﻗص ﻣﻠﯽ داﻧﺳت؟
 ﺧﯾر .ﺑﺑﯾﻧﯾد اﺻوﻻً ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻧﺎم رﻗص ﻣﻠﯽ اﯾراﻧﯽ وﺟود ﻧدارد .ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌدادی از رﻗﺻﭘژوھﺎن اﯾراﻧﯽ درﺗﺣﻘﯾﻘﺎت 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 اﻧﻘﻼب 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 اﻧﻘﻼب ﺑﮫ رﻗص ﺑﮫ

ﻋﻧوان ﯾﮏ رﺷﺗﮫ ﻓﺎﺧر ھﻧری ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷد و ﺑرای آن ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﻓراوان ﺷد .در آﻧزﻣﺎن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾﻧﯽ دراﯾن زﻣﯾﻧﮫ و
اﺻوﻻً 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
ی ﺻﻔوی و ﻗﺎﺟﺎرﯾﺳت
رﻗصھﺎی ﻣرﺳوم در ﻓرھﻧﮓ اﯾران ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ رﻗص ﮐﻼﺳﯾﮏ اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻠﮭم از ﺳﻧتھﺎی رﻗص درﺑﺎر ِ
ﻣﻧﺳﺟم
ﻧﻣﯾﺗوان رﻗص ﻣﻠﯽ اطﻼق ﮐرد .رﻗص ﻣﻠﯽ ھرﮔز ﺣﺎﺻل ﻧوآوریھﺎ و ﺑدﻋت ﮔذاریھﺎی ﺟﺳﺗﮫ ﮔرﯾﺧﺗﮫ و ﻧﺎ
ِ
رﻗﺻﭘردازان ﯾﮏ ﮐﺷور و ﯾﺎ ﻓرھﻧﮓ ﺑﺻورت اﻧﻔرادی ﻧﯾﺳت.
ﺗرﮐﯾب رﻗصھﺎی ﮐﻼﺳﯾﮏ 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 اﻧﻘﻼب  ۵٧ﺗﺎ 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 راﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد .ﺷﻣﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد اﯾن ﭘدﯾده ﭼﮕوﻧﮫ در زواﯾﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎن اﯾراﻧﯽ ﻣﺛﻼ 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
ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑوﺟودآﻣده در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌدودی ھﻧوز زﻧده و ﺟﺎریاﻧد.
دارد .از ﻣﯾﺎن ھﻔت ﻓرھﻧﮓ ﺑزرگِ ﺗﻣدﻧﺳﺎز و
ِ
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 ﻓﻼت 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 اﯾنﻧظر 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 ﮐﻼﺳﯾﮏ 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 اﺿﻼع ﻣﺛﻠث رﻗص -رﻗﺻﻧده -ﺑﯾﻧﻧده از دل ﯾﮏ دوره طوﻻﻧﯽ
آﻣوزش ﭘوﯾﺎ و ﻛﺷف ﺗواﻧﺎﯾﯾﮭﺎی ﭘﻧﮭﺎن ﺑﯾرون ﻧﻣﯾﺂﯾد .ﺑﺎ اﯾن وﺻف ارزشھﺎی رﻗص ﻣﺣﻠﯽ ،ﮐﻼﺳﯾﮏ 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 ازﻣﻘوﻟﮫ رﻗص ﺣرﻓﮫای )ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯾﮑﻧم ،رﻗص ﺣرﻓﮫای( ،ﻣوﺟب اﯾن ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑروﻧﻣرزی
ت ]ﺑرای آﻧﮭﺎ[ ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ وﻟﯽ ﺑﺎﻟﻘوه زﯾﺎدی را ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد اھداف ﺧود از دﺳت ﺑدھﻧد .زﺑﺎن رﻗص،
اﯾراﻧﯽ ﻓرﺻتھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎ ِ
ﻣﺳﺗﻘل از ھر واژه و ﮐﻼﻣﯽ ،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

اﯾران ﺑﻌد از
را دارﻧد؟ در اﯾن ﺳﯽ و اﻧدی ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ھﻧری ﻣﺛل رﻗص ظﻠم ﻧﺷده و ھﯾﭻ رﺷﺗﮫ ھﻧریای در
ِ
اﻧﻘﻼب 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 ﺣﺎﻻ 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 .ﺣﺎﻻ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﯾراﺛدار اﯾن
ﻓرھﻧﮓ ﻣﯾﺗواﻧﯾد راه آب را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﮐم ﮐم اﯾن ﺑﺎرﯾﮑﮫ ﺑﮫ رود زﻻل و ﺧروﺷﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷود ﮐﮫ زﻣﯾنھﺎ و دﺷتھﺎی ﻓراواﻧﯽ
را ﺳﯾراب ﮐﻧد و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ آﻟوده ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد و روی ﺧﺎک ﺳِ ﻠِﮫ 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 اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﻣﻌرﻓﯽ
اﺻوﻟﯽ و اﯾﺟﺎد درک ﺻﺣﯾﺢ از ﻣﻘوﻟﮫ رﻗص ﺣرﻓﮫای در ﻣﯾﺎن ﻋﻣوم ھﻣوطﻧﺎن ،رﺷد ﻓﮭم و ﺑﺎﻻ 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 اﻣروزﻋﻣﻼ 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 ﻣﺛﻼ دودھﮫ 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 ﻗﺎﻋدﺗﺎ ً 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
اﺻوﻻً »رﻗص ﭼﯾﺳت؟« ﺑر آﯾﻧد .اﮐﺛر اﯾن ھﻣوطﻧﺎن رﻗص را در ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﯾﮏ ﺳرﮔرﻣﯽ ﻣﯾداﻧﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ از
ﺷﻧﯾدن اﯾﻧﮑﮫ رﻗص ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎی ﮐﻼن 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 راﺳﺎ ً 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 ﮐﻼﺳﯾﮏ اﯾران ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ در ﻗﺎﻟب ﮔﻔت و ﮔوی ﻓرھﻧﮓھﺎ ھم ھﺳﺗﯾد؟
 اﮔر ﻣﻧظور ﺷﻣﺎ ﭘﯾﮕﯾری ﻣﻘوﻟﮫ ﮔﻔﺗﮕوی ﻓرھﻧﮓھﺎ ،ﻣﺷﺧﺻﺎ ً ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺗرﮐﯾب ﺳﻧتھﺎی رﻗص ﮐﻼﺳﯾﮏ و ﻣﺣﻠﯽ اﯾن دو ﮐﺷوراﺳت ،ﺧﯾر ،ﻓﮑر ﻧﻣﯾﮑﻧم .از ژاﻧر ﺗرﮐﯾب رﻗص و ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ ﻋﻧوان ) (World Danceﻧﺎم ﺑرده ﻣﯾﺷود
ﮐﮫ ﭼﯾزی ﻣﺗرادف اﺟرای ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺗﻠﻔﯾﻘﯽ ) (World Musicاﺳت .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 .ﺑﮫاﯾن ﺗوﻟﯾدات ﺻﺣﻧﮫای ﺣرﮐﺎت ﻣوزون ،ﻣﯾم ﺑﺎﻟت ،ﺗﺋﺎﺗر ﻓﯾزﯾﮑﺎل ،ﭘرﻓورﻣﻧس و ﻏﯾره ﻣﯾﮕوﯾﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ اﯾن ﻧوع از رﻗصھﺎی
ﺻﺣﻧﮫای ﻣﻌﻣوﻻً ﻋﻧﺎﺻر ﻣﮑﻣل ﻧﻣﺎﯾشھﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﺗﺋﺎﺗرﻧد و ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ از ﻣﻧظر ﺣرﻓﮫای ﻓﻘﯾر و ﮐﺎﻣﻼ 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 ﺑﯽﮐﻼم 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 .ﺣﺎﻻ 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؟ ﺧﻼﺻﮫ 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 ،ﺗﺣﺻﯾﻼت 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
اﯾران اﻣروز از ھﻣﮫ اﯾن ﻣﻠزوﻣﺎت ﻣﺣروﻣﻧد ﺣﺎﺻل ﮐﺎر آﻧﮭﺎ طﺑﯾﻌﺗﺎ ﻗﺎﺑل ﻗﯾﺎس ﺑﺎ ﻓرآورده ھﺎی ﺣرﻓﮫای اﯾن ھﻧر
ھﻧر رﻗص در
ِ
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  .(١در ﺳﯾﺎﺳت ،ﺑﮫ ﮐﻧﺷﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺟﻣﻌﯽ ﮐﺛﯾر و ﺑدون ﭘﺷﺗواﻧﮫ اﺟراﯾﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ 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 ﮐﺎﻣﻼً 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  :١ﺗﺎرﯾﺦ رﻗص در اﯾران ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ .ﭘروژه رﻗﺻﭘژوھﯽ ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ داﻧﺷﮕﺎه ﮔوﺗﮫ در ﻓراﻧﮑﻔورت.
اﻧﺗﺷﺎرات  .Reichertدر دﺳت اﻧﺗﺷﺎر).(٢٠١۶

