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  سرزمين فيروزه اي

  چهار هزار سال رقص در ايران

  

آمفي تئاتر دانشكده علوم 

تي دانشگاه لندن يكشنبه تربي

نهم مارس شاهد يكي از ديدني 

ترين برنامه هاي هنري ايراني 

در سالهاي اخير بود با  عنوان 

جشن گراميداشت نيما كيان 

بنيانگذار و سرپرست هنري 

سازمان باله ايران و با مروري 

تاريخچه چهار هزار سال « بر 

در اين برنامه » . رقص در ايران

توس و  كه به همت بنياد

بنيانگذار آن، خانم جميله 

خرازي به صحنه رفت رقصنده 

هاي سازمان باله ايران به 

رهبري نيما كيان باله سرزمين 

فيروزه اي، رقص صوفي موالنا 

روند تاريخي ظلم ( موالنا، زن 

و ستم اجتماعي بر زن در 

و سيماي جان را به ) ايران

در آغاز . نمايش گذاشتند

ي از چهار برنامه تاريخچه جامع
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هزار سال هنر رقص در ايران 

از نيما كيان، در دوران 

ميترائيان، هخامنشيان، قاجار و 

پهلوي و سرانجام تا روي كار 

آمدن حكومت جمهوري 

اسالمي و انحالل سازمان ملي 

باله ايران توسط اليزابت 

منسفيلد بازيگر تئاتر انگليس و 

فخري نيكزاد به دو زبان 

انده شد و انگليسي و فارسي خو

سپس رقصنده ها در حالي كه 

لباس هايي با طرح هاي زيباي 

ايراني به تن داشتند با 

آهنگهايي برگرفته شده از 

آلبوم بيداد و دستان شجريان 

ساخته پرويز مشكاتيان تركيبي 

از باله غربي با رقص هاي 

محلي ايراني را اجرا كردند كه 

نيما . براي همه تازگي داشت

مان باله ايران و كيان مدير ساز

  : طراح رقص ها به كيهان گفت

بالرين هاي جوان ما با آن كه « 

نه ايراني بودند و نه شرقي تبار 

از عهده تلفيق باله غربي و 

موسيقي سنتي به خوبي 

  ».برآمدند

اين رقصنده ها كه از كودكي با 

آثار كالسيك باله مانند، 

درياچه قو، فندق شكن، زيباي 

شده اند حاال  آشنا... خفته و 

بايد حركات خود را با نواي 

موسيقي سنتي ايراني و آوازه 

هاي محلي كه با صداي زنده 

) شوشا گاپي(ياد شمسي عصار 

 -و زهره جويا هماهنگ مي

كردند و پيدا بود براي انجام 

اين كار زحمت فراوان كشيده 

  . بودند

وقتي : نيما كيان مي گويد

رقصنده باله كه يك هنر كامال 

ربي است قرار مي شود با غ

موسيقي سنتي و محلي ايران 

برقصد من كه طراح رقص 

هستم بايد قطعه هايي را 

انتخاب كنم كه فراز و فرودهاي 

الزم رقص و كاربرد مورد نظر 

را داشته باشد واال حاصل كار 

مطابق معيارهاي فني از آب در 

نمي آيد نيما در مورد مدت و 

چگونگي تمرين رقصنده ها 

اي به صحنه بردن چنين باله بر

اگرچه « اي توضيح مي دهد 

رقصيدن حرفة يك رقصنده 

است اما براي اجراي هر كار 

تازه به ساعتهاي متوالي تمرين، 

به طور معمول روزانه در طول 

هفته نياز هست و اين  12تا  10

تالشي است مداوم و بسيار 

طراح معموال پيش . خسته كننده

د طول و از شروع تمرين ها باي

حجم برنامه را دقيق و حساب 

شده بداند و ايده هايي را در 

 زسر داشتته باشد البته اگر پس ا

اجراي برنامه قرار شود برنامه 

به كشور ديگري برده شود 

درآن صورت سه هفته تمرين 

  ».براي آمادگي كافي است

تلفيق موسيقي سنتي ايران با 

باله سابقه و نمونه هاي زيادي 

ست و به همين دليل نداشته ا

شهامت نيما كيان را براي دست 

زدن به اين كار بايد ستود زيرا 

نتيجه نوآوري معموال قابل پيش 

  . بيني نيست

نيما مي گويد رقصندگان كه در 

اين برنامه هنرنمايي كردند تا 

پيش از آشنائي با من و صحبت 

دربارة محتواي كار هيچگونه 

آشنايي با آنچه كه قرار بود 

آنها . جام بدهند نداشتندان

حتي تا حاال اسم رقص صوفي و 

. سماع به گوششان نخورده بود

رقصنده هايي كه در آن شب با 

موسيقي ايراني، باله سرزمين 

فيروزه اي، موالنا موالنا، زن و 

سيماي جان را رقصيدند از 

كشورهاي مكزيك، انگلستان، 

استراليا، مجارستان و ژاپن 

تا كنون  سازمان باله. بودند

مليت مختلف  28بيش از 

رقصنده داشته است حتي از 

جاهايي مانند مصر، آذربايجان 

و ارمنستان اما متأسفانه تا كنون 

در  هيچ رقصنده ايراني

توليدات سازمان باله ايران 

  . حضور نداشته است



نيما دليل غيبت رقصنده هاي 

ايراني را در برنامه هاي 

  سازمان باله اينطور توضيح 

عده اي ايراني در : ي دهدم

خارج از ايران سرگرم تحصيل 

و تمرين باله هستند بعضي نيز 

دوست دارند با ما همكاري 

كنند اما بايد توجه داشت كه 

 -هنر باله در فرهنگ خانواده

. هاي ايراني جايي ندارد

خانواده هاي ايراني در اين 

سالها فرزندان خود را به اين 

رقص ترغيب نكرده اند و 

الصه اين كه در فرهنگ ما خ

  . باله چندان شناخته شده نيست

اگرچه سازمان : نيما مي گويد

سال پيش از  29ملي باله ايران 

بين رفت اما گنجينه موسيقي 

غني ايراني از بين رفتني نيست 

و هميشه ماندگار خواهد بود 

  مثال آهنگي كه براي رقص 

انتخاب شده بود از » زن « 

يان ساختة قطعه اي به اسم عص

آقاي عليزاده، آهنگساز 

معروف و آلبوم آواي مهر 

آهنگي هم كه به باله . اوست

 -سرزمين فيروزه اي جان مي

داد اثر پريويز مشكاتيان  

  . آهنگساز بنام ايران بود

بخش دوم برنامه و رقص 

صوفي با استقبال زياد روبرو 

لباسهاي سفيد رقصنده ها . شد

روي كه اشعار و عبارات فارسي 

آن نقش بسته بود به حركات 

نرم و موزون رقصنده ها جلوه 

به گفته نيما . خاصي مي داد

معموال رقصنده هاي جوانتر 

براي طرح هايي از اين گونه 

انتخاب مي شوند چون بدن 

رقصنده بايد نرمش و انعطاف 

بيشتري براي حركاتي كه خارج 

از روال باله غربي است داشته 

بعضي از باشد و جالب است كه 

رقصنده ها كه اين باله هاي 

ايراني را رقصيده اند به 

فرهنگ و هنر سنتي ايران 

عالقمند شده و شروع به 

مطالعه كتابهايي در اين زمينه 

نيما در مورد انتخاب . كرده اند

رقصنده ها براي ايفاي نقش در 

رپرتوار ايراني يادآور مي شود 

براي استخدام رقصنده ها در 

ي مي كنيم و پس روزنامه آگه

از بررسي درخواست داوطلبان 

از آنان امتحان مي شود و 

سپس تمرين ها را در استكهلم 

سوئد مركز سازمان باله ايران 

و اما نكته . شروع مي كنيم

ديگري كه بايد در مورد رقص 

باله توجه داشت اين است كه 



در اين رقص همه چيز از پيش 

بايد طراحي و پيش بيني شود 

حركات به هر شكل و جزئيات 

تعداد به طور دقيق از قبل 

تنظيم مي شود زيرا كه در باله 

هيچ حركتي في البداهه انجام 

تمامي موومانها بايد . نمي شود

طراحي، تمرين و روي آن به 

ديگر اينكه در . دفعات كار شود

اجراي يك برنامه باله بيشتر از 

كساني كه روي صحنه مي بينيد 

مثال . ارندپشت صحنه فعاليت د

در ازاي هشت رقصنده روي 

  صحنه بيست نفر متخصص 

رشته هاي مختلف پشت صحنه 

در تالشند تا يك طرح به مرحله 

  . توليد برسد

همانطور كه در ابتدا اشاره شد 

برنامه تاريخ چهار هزار سال 

رقص ايران با كوشش بنياد 

جميله خرازي . توس پا گرفت

اني از فعاالن كه خود زم

سازمان باله در وزارت فرهنگ 

سابق بوده است در مورد 

برگذاري اين برنامه به كيهان 

سهم  ندووارآقاي «: گفت

زيادي در معرفي رقص ايراني 

به جهانيان دارد و او را مي 

توان از پيشگامان تلفيق رقص 

. باله با موسيقي ايراني دانست

جميله خرازي غيبت رقصنده 

اين برنامه را هاي ايراني در 

عدم استقبال جوانهاي ايراني 

از باله دانست و گفت شايد علت 

اين موضوع شرايط سخت 

   ».فيزيكي براي هنرجويان باشد

به گفتة خانم خرازي طراحي 

لباسهاي رقص برنامه نيز كار 

نيما كيان و پارچه لباسهايي كه 

رقصنده  ها در آن شب به تن 

ه داشتند تماما از ايران تهيه شد

  بود مانند لباسهاي ترمه در 

و » سرزمين  فيروزه اي « 

  لباسهاي محلي شمالي در  

در ضمن، » . سيماي جان« 

ها در اثر  لباس رقصنده

» موالنا موالنا « صوفيانة  

همشكل بود و جالب اين كه 

نوشته هاي روي لباسهاي اين 

رقص دستنوشته و خوشنويسي  

  . نيما كيان است

ازي رقص به عقيده خانم خر

باله بايد حامل پيامي باشد و 

اگر به نام رقص ها توجه كرده 

باشيد هر يك داراي پيامي بود، 

مانند مرواريد، فيروزه، زمرد 

  ...و

  

  پيدايش رقص ايراني 
رقص ايراني به عنوان يك هنر 

اصيل و مستقل با پيدايش و 

گسترش ميترائيسم همزمان 

  . بوده است

 در آن روزگاران هنگامي كه

در مراسم مذهبي گاوي را 

 -قرباني مي كردند مردان مي

اين رقص آئيني به . رقصيدند

عنوان قديمترين رقص ايراني و 

منشاء ظهور رقص در تمدن 

  . عهد عتيق شناخته مي شود

  

  هخامنشيان
مورخ يوناني از » كتزياس « 

گونه اي رقص ايراني ياد كرده 

است كه در جشن مهرگان اجرا 

پادشاه در مي شده و شخص 

. آن مشاركت داشته است

پادشاه شراب مي نوشيد و در 

مراسمي كه به افتخار ميترا برپا 

. مي شد به رقص مي پرداخت

رقص بخش مهمي از آئين 

مذهبي را در ميان هخامنشيان 

تشكيل مي داده است و پيروان 

مذهب زرتشت نيز براي رقص 

  .اهميت زيادي قائل بودند

 پروفسور بريانت از قول

گزنوفون تاريخ نگار زندگي 

كورش كبير نخستين پادشاه 

زماني « : هخامنشي مي نويسد

كه كورش به آئين سنتي 

قرباني كردن مي پرداخت 

فرمان مي داد كه مردم به 

رقص و پايكوبي پردازند و اين 

كار ادامه سنتهاي به جاي مانده 

كاتادا « از اجداد آنها يعني 

  . بود» پاتريا 

  



از رقصهاي آئيني  انواع ديگري

و درباري هم بود كه رقصنده ها 

 -سالح هاي خود را به هم مي

كوبيدند و در حالي كه سوار بر 

  . اسب بودند مي رقصيدند

  

رقص در دوران حكومت سلسله 

هاي ديگر پادشاهي در ايران 

هنري بود پرطرفدار و مورد 

به عنوان مثال در زمان . حمايت

سلطنت ساسانيان و پارتيان 

قص با شمشير و رقص در حال ر

  . اسب سواري مرسوم بوده است

  

  

ممنوعيت رقص در 

  اسالم
رقص به عنوان هنري مورد 

هميشه در ايران وجود احترام، 

تا آنكه اعراب به . داشته است

ايران حمله كردند و دين جديد 

در . رقص را ممنوع اعالم كرد

آن ايام رقص هاي محلي 

ايراني در خارج از شهرهاي 

زرگ بيشتر مورد توجه مردم ب

كه در  J. E. Brown. بود

اواخر قرن نوزدهم در زمينه 

رقص هاي ايراني مطالعاتي 

انجام داده بود به رقص هاي 

محلي خراسان و كردستان 

اشاره كرده و نوشته است در 

بعضي نقاط دورافتاده ايران، 

روستائيان شبها پس از فراغت 

.  از كار روزانه مي رقصيدند

تهران نيز دختران گرجي را  در 

 -براي رقصيدن استخدام مي

در ضمن به لطف تالش . كردند

و عالقمندي اقليت هاي مذهبي 

مانند ارامنه و يهوديان بعضي 

از انواع رقص هاي ايراني در 

طول تاريخ از گزند فراموشي 

 -مصون مانده است و ما ايراني

ها از اين بابت مديون و ممنون 

كشورمان اقليتهاي مذهبي 

هستيم زيرا كه اگر سعي و همت 

آنها نبود از ميراث هنري و 

فرهنگي ايران از جمله رقص 

  . ايراني اثري باقي نمي ماند

  

حمله اعراب و مغولها ميراث 

هنري ايران قبل از اسالم از 

جمله رقصهاي سنتي را از ميان 

  . برد

  

صوفيگري و رقص 

  سماع
رقص در قاموس صوفيان 

ارد و در ادبيات اهميت بسيار د

حافظ،  .فارسي نيز همينطور

سعدي و مولوي سه شاعري 

بودند كه در اشعار خود به 

عنوان نماد يگانگي با آفريننده 

. در زندگي اشاره دارند

صوفيگري رقص را به عنوان 

. ابزار روح توصيه مي كند

رقص سماع، رقص معروف 

صوفيان است كه موالنا جالل 

الدين رومي در قرن نهم 

  .هجري شمسي آن را باب كرد

  

  رقص در زمان قاجار
تنها رقص اصيل ايراني كه در 

قرنها دست نخورده باقي مانده 

است رقصهاي محلي است كه 

مورد توجه اشراف زادگان 

قاجاريه بود و به عقيده برخي 

از مورخين در دورة قاجار 

ميالدي  18يعني از پايان قرن 

مردم براي رقصيدن آزادتر 

  . بودند

تصاوير جالبي نيز از آن زمان 

به جا مانده كه نشان مي دهد 

رقصيدن در ميان درباريان و 

طبقات برگزيده وجود داشته 

در مراسم تاجگذاري، . است

جشن ازدواج و عيد نوروز، 

رقص از ملزومات برگذاري اين 

  . مراسم بوده است

  

پهلوي و نوسازي 

  فرهنگ و هنر ايران
با روي كار آمدن سلسله 

هلوي، ايران در مسير پيشرفت پ

و تجدد و به سبك امروزي قرار 

آغاز رقص باله در . گرفت



 -باز مي 1928ايران به سال 

زماني كه مادام كُرنلي . گردد

آموزش رقص باله را در تهران 

 1980شروع كرد و تا سال 

سركيس جانبازيان . ادامه يافت

كه به مادام ( و يلنا آويديسيان 

و در سال يلنا شهرت داشت 

همراه همسرش از  1945

ارمنستان شوروي سابق به تبريز 

از ديگر استادان ) مهاجرت كرد

  . اين رشته بود

و  1940،  1930در سالهاي 

نوع جديدي از رقص  1950

هاي مدرن يا تفريحي در ايران 

 -رايج شد كه ريشه در رقص

هاي قاجار  داشت و به عنوان 

رقصهاي پرطرفدار سنتي ايران 

اين رقصها بيشتر . وف شدمعر

در ميهماني ها و جشنها رواج 

رقصهاي مطربي، . داشت

روحوضي، باباكرم، شاطري و 

تهروني برگرفته شده از همين 

نوع رقصهاي سنتي ايراني 

  . است

  

گروه موسيقي فولكلور ايراني 

در وزارت  1958در سال 

فرهنگ و هنر آن زمان زير نظر 

 بعدها. نژاد احمدزاده پا گرفت

گروهي از دست اندركاران با 

تجربه رقص كه در استخدام 

سازمان فولكلور بودند، از 

سوي مسؤالن اين سازمان به 

روستاها اعزام شدند تا در 

زمينه انواع رقصهاي اصيل و 

در . محلي ايراني مطالعه كنند

آن سالها برنامه هاي رقص 

محلي ايراني به كوشش اين 

گروه در حضور رهبران 

ميهمانان رسمي  كشورها و

دولت ايران از شرق و غرب 

عالم از جمله ملكه انگلستان 

  . اجرا مي شد

  
   

  

 


