رﻗـــﺺ دﺧﺘﺮﻫـــﺎ و زﻧـــﺎن در
اﯾﻨﺴــﺘﺎﮔﺮام ﭘﺪﯾــﺪه ﺟﺪﯾــﺪ در
اﯾﺮان
رﻗـــﺺ دﺧﺘﺮﻫـــﺎ و زﻧـــﺎن در
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﮐﻠﯿﭗ ﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع رﻗﺺ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﺑﺮان و اﻋﻀﺎ زن و دﺧﺘﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎﻧﺎل
ﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺖ رﻗﺺ ﻣﺎﺋﺪه ﻫﮋﺑﺮی
در ﭘﯿﺞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﺑﻮد.
ﺳـﻮال اﺳﺎﺳـﯽ ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻠـﻞ ﮔﺴـﺘﺮش رﻗـﺺ دﺧﺘﺮﻫـﺎ و زﻧـﺎن در
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه از ﮐﺠﺎ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ رﻗﺺ آﻧﺎن در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﮐﻨﺪو ﮐﺎو رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﻋﻠﺖﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ رﻗﺺ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺎر و در ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺖ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ و رﻗﺺ
ﻋﺪه اﯾﯽ از آﻧﺎن ﺑﺮای درآﻣﺪ زاﯾﯽ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام وﺳﻮﺳﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ رﻗﺺ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺎﻟﻮور ﭘﯿﺞ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﻨﺪ.و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮوف ﺷﺪن ﺷﺮوع ﺑﻪ
رﻗﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.اﯾﻦ دﺧﺘﺮﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.و ﺑﻪ
ﭘﺨﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط دو ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮق ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺣﺲ ﺷﻬﺮت ﻃﻠﺒﯽ و ﻫﻢ ﮐﺴﺐ
درآﻣﺪ آﺳﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ رﻗﺼﯿﺪن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ.
رﻗﺺ آﻧﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﺋﺪه ﻫﮋﺑﺮی و ﭘﺨﺶ اﻋﺘﺮاﻓﺎت وی از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺖ .
از ﺟﻤﻠﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﮔﺎردﯾﻦ در ﺗﯿﺘﺮی آورده اﺳﺖ:

رﻗﺺ دﺧﺘﺮﻫﺎ و
در
ـــــﺎن
زﻧـ
اﯾﻨﺴــﺘﺎﮔﺮام و
ﺑﺎزﺗﺎب آن
ـﻪ در
ـﺎﯾﯽ ﮐـ
ـﻢ ﻫـ
ـﻞ ﻓﯿﻠـ
ـﻪ دﻟﯿـ
ـﺮاد را ﺑـ
ـﺪادی از اﻓـ
ـﺮان ﺗﻌـ
در اﯾـ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ  ،از ﺟﻤﻠﻪ زن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺧﻮدش را در ﺣﺎل رﻗﺼﯿﺪن ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻌﺎﻻن  ،ﻣﺎﺋﺪه ﻫﮋﺑﺮی ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺨﻔﯽ
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﻌﺮوف اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
روﺑﺎه ﮔﺮام

