
 

 حسین حمیدی با وگوگفت

 رقص های محلی، تصویری از گذشته

 آزاده شهمیرنوریوگو از: گفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اشاره

در کاخ گلستان اجرا شد. در این برنامه که توسط « های محلیرقص»ای با عنوان اجرا شد برنامه« بناها و آواها»ی هایی که با عنوان پروژهبه دنبال برنامه

های های تربت جام و مریوان همراه موسیقی اجرا شد. این اولین باری است که در کاخ گلستان شاهد اجرای رقصطراحی شده است رقصحسین حمیدی 

به مناسبت روز جهانی  9731کند. او در سال ی موسیقی محلی ایران فعالیت میهاست که در زمینهسنتی و محلی ایران هستیم. حسین حمیدی سال

 *های محلی مناطق پرداخت.آوری موسیقیهایی از موسیقی محلی جمع آوری کرد که توسط سازمان یونسکو منتشر شد. پس از آن به جمعموسیقی نمونه

ی تربت جام و مریوان که به های محلی منطقههایی نیز در این زمینه انجام داد و رقصچون در اکثر این مناطق موسیقی همراه با رقص بوده است و پژوهش

 ایم. ی این برنامه با او به گفتگو نشتهتوامان موسیقی و رقص این گروه است. دربارهی همراه ارکستر بزرگی انجام شدند اولین تجربه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی هفتاد شمسی آغاز شده است. ل دههی موسیقی محلی ایران از اوایکننده رخ داده، چرا که تحقیقات حسین حمیدی در زمینه*  اشتباهی توسط مصاحبه



 

 

 ؟ لی از ارکستر استفاده کردیدحهای مچرا برای رقص

ها با ساز و دهل و سرنا همراه است اما این بار سعی کردیم در کنار سازهای محلی از سازهایی استفاده کنیم که فضای معمولن رقص

های دور و روزگار کهن ربط دهد. بیشتر سازهای این گروه مضرابی سالبه  وجود آوَرَد. نوعی صدای بم که شنونده راخاصی را به

استفاده شده است که ساز خود آن منطقه است و در مراسم آیینی از « نرمه نای»های مریوان از ساز ای است. در بخش رقصو کوبه

 اضافه شده است. شود به آن های کردی استفاده میهایی که با تمبک در رقصشود که ضربآن استفاده می

 

خواستید با سازهای محلی چرا از سازهای محلی استفاده کردید و اگر میها با ارکستر اجرا شود خواستید این رقصشما که می

 اجرا شود چرا ارکستر را وارد ماجرا کردید؟ 

طور ناخودآگاه منطقه نزدیک شویم و این موضوع به نی سازهای آشود ما به لهجهاستفاده از سازهای محلی در ارکستر باعث می

ی که لحجهدهد. در ضمن نیت اصلی ما استفاده از همان سازها بوده به طوریدست میها و صدای سازها نوعی هماهنگی بین رقص

 اند که به این هدف نزدیک شویم. اصلی منطقه حفظ شود. سازهای مضرابی هم به نوعی انتخاب شده

 

 ی تربت جام و مریوان را انتخاب کردید؟ هچرا منطق

های این منطقه تنها توسط آقایان راق نباشد اگر بگویم که چون رقصغاند و شاید بیاموسیقی و رقص تمام مناطق ایران قابل توجه

قیقن برعکس است های این منطقه کاملن مردانه است. در بعضی مناطق ایران دها را انتخاب کردیم. رقصشود ما هم آناجرا می

هایی متضاد هم دارند. های تربت جام و مریوان حرکتشود. رقصآبادی و قشقایی بیشتر توسط زنان اجرا میهای قاسمرقص

عکس آن است یعنی های کردستان برشوند و براساس حرکت پا و دست است. رقصهای تربت جام چرخشی انجام میرقص

 شود نه چرخشی. افقی انجام میرقصد و رقص در کل پاهاست که می

 

 کند و تا چه اندازه به اصل آن نزدیک است؟ اید تا چه اندازه تغییر میهایی که انتخاب کردهرقص



طق است، هنوز بسیاری از مراسم آیینی و سنتی این مناطق با اهای این منکر بودن رقصیکی از دالیلی که بسیار مهم است بِ

ها کار شده است، دقیقن همان ی مردم است. روی این رقصی زندگی گذشتهکنندهو این مراسم تداعی شودهای محلی اجرا میرقص

چه وجود داشته بسیار کم و ناچیز ها باقی مانده به نسبت آنچه امروز از این رقصشوند نخواهند بود. آنطور که در محل اجرا می

ها میراث فرهنگی ماست مثل ادبیات و موسیقی، ایناند. ها فراموش شدهاین رقصها به دلیل عدم اجرا بیشتر است. در طی این سال

 اند. ها هم میراث تصویریرقص

 

 کنند محدود است. که مثل شما فکر میدرست است، اما تعداد کسانی

لن نگاه جدی به رقص ک بودن است. این علت اجتماعی خاصی دارد. اصوبُمتاسفانه فرهنگ رقص در کشور ما همیشه مترادف با سَ

عنوان یک هنر جدی تلقی شود. بسیار متاسفم ام که رقصی را ارایه دهم که بتواند در تمام دنیا بهنشده است. در این برنامه سعی کرده

شود و اوقات فراغت و تفریح ما را پر آنجلسی اجرا میهایی خالصه شده که با موسیقی لسکه رقص در بین ایرانیان به حرکت

 های محلی دارای ارزش هنری متداول بشود. کند. امیدوارم که رقصمی

 

 طراحی این برنامه به چه صورت است؟ 

های زیبای رقص. دوم، موسیقی. سوم، نور و چهارم، معماری. ما طراحی این برنامه چهار مشخصه دارد: اول، فیگور انسانی در حرکت

. این پروژه بخشی از افتاده باشدبرای اولین بار در کاخ گلستان  و شاید این اتفاق یمکردالعماره برنامه اجرا جلوی بنای زیبای شمس

 ی بناها و آواها است. پروژه

 

 طور شناسایی کردید؟ هموسیقی این مناطق را چ

جالب بوده و های محلی ایران ارایه دادم، موسیقی محلی ایران برای من همیشه جذاب و هایی از موسیقیسازینمونه 0731از سال 

ای از آن داشت. ی تازهتوان هر لحظه تجربهقدر تازه و مدرن است که میکنند این موسیقی آنچه همه گمان میهست. برخالف آن

 ایم. ی موسیقی محلی آذری، قشقایی، گیالنی، خراسانی و غیره با گروه موسیقی شمشال اجرا کردهبرنامه در زمینه 01حال تابه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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