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بنياد توس در سومين برنامه خود كه 

در سالن لوگان   2008مارس  9در 

هال در لندن برگزار شد با نظري 

اجمالي به تاريخچه رقص به بيش از 

طور كلي به سال اشاره كرد و  3000

از  به برسي تقسيمات تاريخي رقص

  : جمله

  

  ميتراييان ندورا

   دوران هخامنشيان

تاثير فرهنگ و هنر مغول و عرب در 

  ايران 

 1378ارديبهشت  16



 نيما كيان   

  ممنوعيت رقص در اسالم

  صوفيسم و سماع

  دوران قاجار

  و دوران پهلوي و اثر فرهنگ هاي خارجي خصوصا اروپايي و چگونگي شروع رشد رقص باله در ايران

  نيما كيان كه به روي  –ار و طراح رقص گباله ن –مندان جوان پرداخت و در اين رابطه با تجليل از هنر

  : صحنه آوردن باله هاي

  سرزمين فيروزه

  موالنا موالنا –صوفي 

   روند تاريخي ظلم و ستم اجتماعي بر زن –زن 

 –ود در مجموعه اي از نماد هاي انساني با ادغام رنگ ها هاي ايران ب  كه بر اساس قصه هاي بومي ايران ساخته شده بود و يادآور قصه غصه ها در شاليزار –سيماي جان 

   .موسيقي سنتي و حركات زيبا به طور سمبليك پيام صلح و عشق را رسانيد

زباني آميخته از ندازد و با بنياد توس در هر نشست و برنامه خود سعي  كرده است جوانان دور از خاك وطن را به ياد ريشه ها و ارزش هاي انساني و ايراني بودنشان بي 

هدف كلي بنياد توس توسعه و اشاعه فرهنگ و هنر نبوده است بلكه با يادآوري تاريخ هنر ايران و تجليل از  .مدرنيسم و سنتي گوشه اي از تاريخ هنر ايران را تصوير كند

پيام ايران و ايراني فقط يادآور جنايت و تروريسم نيست و آرزوي صلح جهاني را در قلب ميپروراند بگويد هنرمندان ايراني قديمي و امروزي پيوسته سعي داشته است كه 



ال تامين بودجه س 3دت گزار بنياد توس كه در پروژه هاي قبلي خود توانسته بود با برگزاري چند برنامه با شركت هنرمندان بين المللي به منبنيا. را به گوش جهانيان برساند

اميد دارد كه روزي بنياد توس بتواند در همين  –بورسهاي تحصيلي را براي شاگردان رتبه اول و برجسته در دانشگاه هاروارد  بوستون با موفقيت به اتمام رساند و هزينه 

حصيل و دادن بورس مجاني به دانشجويان آينده برسد و اين درآمدها در جهت تامين هزينه ت يدر آمدها جهت با پشتيباني هنرمندان و مردم ايراني به خود كفايي و 

د توس به لندن آمده و نطق ايراني در دانشگاه شيكاگو مصرف شود و در اين رابطه رئيس دانشگاه و رئيس قسمتهاي انساني و روابط خارجي دانشگاه شيكاگو به دعوت بنيا

 .   كوتاهي دال بر تاكيد اين هدف كردند


