
 

شود، نقش مهمی در کیفیت ساحت هنر و ادبیات ساختارهای سیاسی و رویکردهایی که اتخاذ می

در  چراکه ؛ساز در تاریخ معاصر ایران دانستباید یک گذر بزرگ و دوران دوران پهلوی اول رادارد. 

این دوران، ظهور جریان عظیمِ فکری و سیاسی موسوم به نوسازی، از آغاز ساختِ ایرانی مدرن سخن 

رهبران سیاسی و فرهنگی این جریان، متعهد شده  عنوانبهجهت شاه و دولتمردانش، ینبدگفت. می

ی این اندیشه که در بندمفصلی نویسندگان، شاعران و هنرمندان را ترسیم کنند. مشخطبودند تا 

هم و در یک   بازمانِهمخواهی را گری و تجددیرانیاقالب یک هژمونی ریخته شده بود، دو ایدۀ 

 تر از آن آمده بود، اماکرد. این دو ایده، اگرچه از تبار مشروطه و قاجار و بعضًا قبلمسیر دیکته می

ای و جهانی، در چرخشی گفتمانی ها و رخدادهای بزرگ منطقهدر عصر پهلویِ اول به سبب دگرگونی

 ؛دادمی شد. تغییر شیوۀ بیانی هنرمندان نشان از این دگرگونینوظهور محسوب می کاملً ای ایده

یسندگان و درنتیجه، جوّ فرهنگِ سیاسیِ اقتدارگرا، فضای مطلوبی را برای هنرمندان و خصوصاً نو

، ایجاد اصالِت سلیقه و ارتقاء هنرتولید فرهنگ و های نسبی در آزادی ایجاد .کردشاعران ایجاد نمی

های زیباشناختی هنر باستان و مدرنیسم و توّلد و تحقّق مبنای ارزش ذوق در هنر و معماری بر

های این پژوهش که با استفاده دانست. یافته آن جملهتوان از یخی و هنری را میفراتار باارزشِآثاری 

گری در یرانیاکه  دهدیافته است، نشان می تحلیلی نگارش-ای و به روش تاریخیاز منابع کتابخانه

دو عاملِ وثیق در  اش،اش و دولت نیرومند مرکزی با رویکرد تجدد محوریگراییرویکرد باستان

 ساخت آمرانۀ هنر و ادبیات پهلوی اول بوده است.
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 ولشناختی هنر و ادبیات ایران پهلوی اهای زیباییهای فرهنگی و حکومتی در تبیین ارزشسیاست

 علیرضا سلیمانی، غلمعلی حاتم، سید سعید سید احمدی زاویه 

 مقدمه

ترین مصداق از ساخت آمرانۀ هنر و ادبیات پهلوی اول را بتوان از اعلن دیوارکوب اولین فیلم ناطق سینمایی عینی

 دختر لر،های همراه اولین دیالوگبه پرستان،مبلغین آن بشارتی است بر ایران زعمبهایران دید و شنید. این اعلن که 

گوید. از اقدامات گستردۀ رضاشاه، و صریح به ما می توأمانصر پهلوی اول را رسم خوشایند و جانِ پریشان ایرانِ ع

ساخت و اصلح نهادهای فرهنگی و اجتماعی در راستای سلطۀ سیاسی بود. وظیفۀ این نهادهای فرهنگی، تشویق مردم 

تحوالت هنری ایران شدند و  اءمنشگرایانه و فرهنگ نوسازی بود. چند دهۀ بعد این نهادها، به ناسیونالیسمِ باستان

ییر و تغین نهاد مؤثرترترین و گسترش نوگرایی را در هنر رقم زدند. دانشکدۀ هنرهای زیبای تهران، یادگار مهم

قصد داریم مفهوم ساخت آمرانۀ هنر را در سه حوزۀ ادبیات، معماری و پژوهش در این  یافته از آن دوران است.تکامل

های نوپای آن عصر یعنی رادیو، روزنامه، مجلت و ... یاین سه مدیوم در کنار تکنولوژ کهازآنجاسینما بررسی کنیم. 

هر دولتی  1ها و پروپاگاندایهای فرهنگی برای تکثیر ایدههای قدرتمندتری را نسبت به دیگر رسانهتوانستند زمینهمی

ظهور برسانند، رضاشاه و  منصهاست دولت به تری را در پیاده کردن اراده و خوهمچنین تظاهرات قوی مهیا سازند و

ی به دستگاه شاهی و ایجاد نظم اجتماعی، بخشیتمشروعدولتمردانش مصمم شدند با استفاده از این امکان، جهت 

گذاران پهلوی بر استفاده از ابزارهای فرهنگی بنابراین، ایدۀ سیاست؛ تر به پا کنندیعسرهرچه  طوفان اصلحات خود را

و اش کارکردگرایانهخاطر ماهیت ذاتی میان، معماری بهین ا دراما ؛ ، معطوف به این سه طیف از هنر شدقدرتمند

نظم نوین کشور را  تحوالتتوانست قدرت شاه و تر مییعسرکه بهتر و  تر شکوه و عظمت شاهیهمچنین عرضۀ عینی

 گیر است.تحوالت معماری در این عصر بسیار چشمرو ینازا ؛به مردم نشان دهد، برای دولت ارجحیت بیشتری داشت

که ایدۀ ساخت آمرانۀ هنر و ادبیات عصر پهلوی اول که  سؤالپژوهش حاضر تلشی است در پاسخ به این  تیدرنها

 چگونه شکل گرفت؟ باعث تغییر در شیوۀ بیانی هنرمندان شده بود،

که اغلب در حوزۀ تاریِخ  کتب و مقاالت بسیاری در شناخت ابعاد مختلف دوران پهلوی اول نگاشته شده است تاکنون

توان پژوهشی مستقل را میر ضحااما مقالۀ بوده است؛ فرهنگی آن زمان  –و همچنین اقتصادی اجتماعی -سیاسی

هستۀ اصلی ساخت هنر و ایجاد امر  عنوانبهرا  دولت رضاشاه دانست که فرهنگِ سیاسی اقتدارگرا و گفتار ایدئولوژیک

                                                           
 239ص داریوش آشوری، نشر آگاه،  یاجتماع علوم و فلسفه واژگانی، تبلیغ، نگاه کنید به کتاب گرآوازه . 1
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 شناختی هنر و ادبیات ایران پهلوی اولهای زیباییهای فرهنگی و حکومتی در تبیین ارزشسیاست

 علیرضا سلیمانی، غلمعلی حاتم، سید سعید سید احمدی زاویه 

 

شود که موضوع موردپژوهش آنها با مرکزیت کند. اینجا تنها به منابع مهمی اشاره میواال در این بازۀ زمانی بررسی می

 افتهیانتشارمنابعِ تازه  نیاتکاترقابلبوده است. در میان محققان ایرانی، از مستندترین و حاضر هنر و در راستای مقالۀ 

های از پژوهشِ زنده در بخشدل ( است.1395) زندهدلکتابِ تحوالت تصویری هنر ایران سیامک  یکی ،اولدستو 

جدا از  اساساً به خاطر تفاوت در نظام معرفتی،  آن رایی در دورۀ پهلوی اول و پیش از گراباستانمند خود، مقولۀ نظام

حمید  .کندمیشناسی تعریف باستان و را براساس نظم نمایشگاهی، اورینتالیسمشالودۀ ناسیونالیسم  و داندهم می

از یک متدولوژی مشخص در نگارش  نکهیا وجود با( اما در کتابِ کنکاشی در هنر معاصر ایران 1396) کشمیرشکن

، گراییملیاستفاده نکرده است، ضمن تعریف فرهنِگ تجدد و رابطۀ آن با خصایص سیاسی و فرهنگی ایران و 

 ی بیان داشته است.خوببهگیری تحوالت هنری عصر پهلوی اول را ی تاریخی شکلهانهیزمشیپ

 دهدیم( به این پرسش پاسخ 1397) نگارش محمدرضا مریدی های هنری ایرانهای فرهنگی و جریانکتابِ گفتمان

ی با رویکرد تحلیل گفتمانی در پی دیمر دهند.های هنری را جهت میجریان فرازوفرودهای قدرت، که چگونه نظام

بیند و ارکان گفتمانی فرهنگی پهلوی ایدئولوژی در پهلوی اول می ۀمثاببهناسیونالیسم را  او های تولید متن است.زمینه

ۀ ندوگاگفتمان ناسیونالیسم بر ادبیات،  ریتأثکند. گرایی تعریف میستیزی و غربگرایی، اسلمگانه باستاناول را در سه

کتاب  گرایی از دیگر مباحث مشروح این کتاب است.شناسی و باستانگرایانه، باستانباستان سمیدئالیاتجددگرایی، 

تربیت ملت و  ۀایدتبار  ( نیز کتابی است تحقیقی دربارۀ1371) پورنوشتۀ علی قلی یپهلو عصر در عامه ذوق پرورش

 ژهیوگذاری فرهنگی عصر پهلوی را بهسیاست ،این کتاب .اول یپهلوپرورش ذوق آن نزد دولتمردان و روشنفکران عصر 

 ۀحوزکارگزاران  مداران ونظرات و مباحث جاری میان سیاستتئاتر، سینما و تلویزیون بررسی کرده و نقطه ۀحوزدر 

مدار بانه و تربیتآمانتقادی به نگاه قیم یرویکرد ،کتاب .کندواکاوی میفرهنگ، مدیران، هنرمندان و روشنفکران را 

 زمانۀ خود دارد. فرهنگی

نظرگاه(، تحلیلِ گفتمان است. به عبارتی در این رویکرد، این نهادهای مولِد ) افتیرهرویکردِ پژوهشِ حاضر از حیث 

ن، های تولید متن و روابط میان مت، زمینهرونیازا ؛گیرنداند که در کانون توجه قرار میمعنا و بازتولیدکنندۀ گفتمان

های پژوهش. از سوی دیگر این مقاله به لحاظ بررسی دامنۀ تحقیق، در ردیفِ اندتیاهمو ایدئولوژی بسیار حائز  قدرت

تحلیلی را پی -ی، روشی تاریخیموردبررسهایی گیرد. این پژوهش با توجه به ماهیت دادهمی ی و کیفی قرارارشتهانیم

 ای است.مطالعاتِ کتابخانه صورتبهمطالب نیز  یگردآور گیرد.می
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 1400آذر، 43، شماره 18دوره 
288 - 310  

 

 یرانشهریا ۀشیاند طرح و ییگرایمل .1

بر نگاهِ به تمدّن غرب، با نوعی بازگشت به فرهنگ و اندیشۀ علوهسو، ینبه ا دویست سالِ پیشایرانی از  تجددِ شروع

موجبات  آرامآراممانده از دوران پیش از اسلم همراه بوده است. این دیدگاه یجابهباستانی ایران و احیاء آثار و مواریث 

نام گرفتند. این گرایشات گاهی نیز  ییگرایملو  ییگراباستانسیاسی را رقم زد که بعدها  -های فکریپیدایش جریان

ناسیونالیسم  ۀاندیش، انقلب مشروطهدرواقع تا قبل از کردند. پیدا  (یاسلم-یتی ضددینی )عربیماهدر نوع افراطی خود 

 ۀدر دور اما؛ دانسترمانتیک از ایران باستان  یدل اندوه ک یا به تعبیرینوستالژی خودآگاهی نوعی توانرا تنها می

روشنفکر به مفهوم  ۀطبق تشکیلثمراتش  که از تری یافتاصلی یتعاملو  تجامعیّ رواج اندیشۀ ناسیونالیسم،رضاشاه 

که ی با نیاز به ناسیونالیسم در ایران و 2مدرن ملتِ ـ  گیری دولتدر دوران رضاشاه با شکل» بود.امروزی این کلمه 

شکل گرفت که  ایو فرهنگی تازه یاسیس3گفتمانِ  بود،سیاسی و فرهنگی در جهت نوسازی ایران  ۀنیروی انگیزند

، ایدئولوژیکی برای دولت بود ۀسیاسی و فرهنگی که پای این گفتمانِ  .بود ملی به ایرانیان یتهو بخشیدنِ  ،هدفش

 ۀگذشت .بار جدا کندنکبت ۀبپیوندد و از سوی دیگر از گذشت افتخارپر ۀرا به گذشت ایرانیان[ما ] ی،کوشید از سویمی

در دوران پیش از اسلم قرار داشت و در دوران اسلمی نیز آنچه ایرانی ناب دانسته  ،تاریخ یسویکدست در آن پرافتخارِ

« پرافتخار بود ۀگذشت از آنِ و سرافرازی  ۀشد از علم و فرهنگ و هنر و ادبیات و نمایندگانشان مایمی

سنّت( ) ینااز تلقی حالی ناشی به همین جهت ایراِن آن دوران، شاهد یک نابسامانی و پریشان. (1377:171)آشوری،

دارد، در ایران معاصر، ایرانیان در جریان توسعه و تغییر اجتماعی، چنانکه ویلیام میلوارد بیان می» مدرنیسم( بود.آن )و 

های خویش و اولویت هاارزش باای را متناسب در حال کشمکش با مظاهر پیچیدۀ تحول بوده، تلش کردند تا نظام تازه

 (.13: 1396 )کشمیرشکن، «دهندشکل 

 ؛دیدندمیخواهان چارۀ کار را بر ضرورتِ تشکیل حکومتی متمرکز و مقتدر در چنین شرایطی، روشنفکران و ترقی

ۀ این حکومت، ایدئولوژی ناسیونالیستی و رجوع به فرهنگ و اندیشۀ ایرانشهری تعیین شد. برندیشپرو نیروی ینازا

مرد مقتدر سیاسی  عنوانبههای جامع اندیشۀ ایرانشهری بود، رضاخان ایرانشهری یکی از شاخهسیاسی  ۀاندیش ازآنجاکه

                                                           
2 . nation-state 
3 . discours 
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اش ش را در وجه آرمانیمشربهمگرای متفکران های آیندهتوانست از مجرای سیاست، آرمانهمان کسی بود که می ،وقت

 محقق سازد.

های فلسفی و اجتماعی سیاسی و مقولۀ فرمانروایی و گفتماناگرچه بیشتر در حیطۀ نظام ایرانشهری  اندیشۀاصطلحِ 

های فکری، فرهنگی و هنری را های سیاسی، دیگر حوزهیتِ دستگاهحاکم ازآنجاکهشود، اما به آن مطرح می وابسته

گفتمان زمانی اندیشۀ ایرانشهری به سطح » یطرفناگزیر از رجوع به این بحث هستیم. از  ،دهندیر قرار میتأثتحت 

های ظهور ترین بزنگاهآید که یکپارچگی فرهنگی یا سرزمینی ایران به شکلی مورد تهدید باشد. مشخصسیاسی می

...[ آغاز عصر پهلوی و ] های میانی سلسلۀ اشکانی به بعداین گفتمان را عصر حاکمیت هلنی پس از هجوم اسکندر، سال

و روشنفکران از  بسیاری نزد یس دولتِ مدرن ایران،تأسی اثنا در هذامع. (132:1395زنده، دل) «باید دانستمی

امری گرایی به مفهوم رجعت به فرهنگ ایران باستان گرایش به باستانو ایرانشهری  ۀاحیای اندیش ،نخبگان سیاسی

 غر حکمت، عیسی صدیق، سید حسناصیمورتاش، علیتالملک فروغی، عبدالحسین ذکاء مانندضروری بود. افرادی 

کسانِ دیگر، نمایندگان فکری چنین هدایت، احمد متین دفتری، فیروز فرمانفرما و چندین  خانیقلزاده، مهدی تقی

 نگرشی بودند.

 

 تجدد آمرانه یاجتماع و یاسیس یهانهیزم .2

ـ اجتماعی ایران در فاصلۀ انقلب مشروطه تا سلطنت پهلوی، با سرعت  تغییرات کنندۀ خود، نوید یرهختحوالت سیاسی 

مطالبات وامانده که بسیاری از روشنفکران را امیدوار به اجرای  قدرآنداد. میای را در ساختار جامعه اساسی و گسترده

 نظام بهجایگزینی استبداد سلطنت پهلوی رغم بهگرایانۀ آن زمان کرده بود. های اصلحاز دوران مشروطه و جنبش

 مشروطۀ لیبرال، طرح اصلحات رضاشاه جهت نوسازی ایران، مواهب بسیاری را در ساخت ایران نوین به همراه داشت.

ترین ویژگی آن تمرکز و انحصار منابع و ابزارهای دولت رضاشاه، نخستین دولت مدرن مطلقه در ایران بود و مهم»

یا و مسعودن) «بود مصلحت ملینالیسم دولتی و ید بر ناسیوتأکقدرت در نزد دولت، پیدایش ارتش جدید و 

 . (80:1391فروغی،
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از  پس ،آن بود ۀترین انگیزامید به دگرگونی اجتماعی که انقلب مشروطیت پیامد و خود بزرگو تجدد  ۀاندیش»

تحولی  ،در فرهنگ ما نیز مانند سیاستـ قاجاریه و طلوع پهلوی  نخستین جنگ جهانی و در چند سال کوتاه غروبِ

پیشی گرفتن  ،نویسنده و ادبیات ،توان عوض شدن نقش اجتماعی شاعردر این زمینه می ژرف پدید آورد.ناگهانی و 

های همگانی شدن تصنیف ،جهان و جامعه از دید آثار ادبی یکل طورتغییر محتوا و شکل و به ،شعر بر ثراهمیت و کاربرد ن

[ همراه با چنین تحولی در یک . ]...را نام بردبی ]...[ یش تئاتر و نقد ادسیاسی شدن موسیقی و پیدا جهیمیهنی و درنت

کم در فرهنگ ما دید و افکند یا دستشد که یا در ادب فارسی طرحی تازه می داریپد یآثار نوآور ،ساله 15دوران 

 .(1:1384)مسکوب، «دادیدریافتی تازه را بشارت م

 

پارۀ شده از گردنکشان شدند تا وطن تکه بر آندوست گروهی از سیاستمداران میهن ،پس از پایان جنگ جهانی اول

بست تنها راهی که برای خروج از بن ،زدهآشوب در آن روزگارِ  دیده از دشمنان خارجی را سامان بدهند.یبآسداخلی و 

ه، قدرتمند و مرکزی داشت. چنین این هدف نیاز به دولتی یکپارچ .تشکیل دولت مرکزی و مقتدر بود ،رسیدبه نظر می

.ش، رضاخان میرپنج، وزیر جنگ ه 1299طلبید. بعد از کودتای دولتی، ارتشی مجهز و دیوانساالری کارآمدی را می

سردار لقب گرفت. رضاخاِن  سردار سپهو  کرده خود از آنالوزرایی، فرماندهی کل قوا را سپس در دوران رئیس .شد

کننده، سازمان لشکری و کشوری را دگرگون کرد و دیوانساالری نوینی شاهی با شتابی خیره، پس از رسیدن به پادسپه

 بود. معارف و اوقاف و صنایع مستظرفهیافته، وزارت جلیلۀ سامانرا برپا ساخت. یکی از این نهادهای فرهنگی 

قدرتمندش یعنی ارتش و دارایی،  نظام دیوانساالری نوین رضاشاه بر پایۀ ساختار سیاسی اقتدارگرای خود و دو بازوی

اثر زیبا  آورد. رماندر جهت نوسازی در کل کشور به اجرا در ترتمامهرچه قدرت باهای گسترش و اصلحات را برنامه

.ش( منتشر شد، داستان استقرار ه 1312رضاشاه )وچرای چونیبمحمد حجازی که در نیمۀ پادشاهی و اوج قدرت 

 عوارضای ایلی ـ روستایی با تمام های منطقهی حکومتجابهدولت متمرکز و یکپارچه را  دیوانساالری و جایگزینی

تازه به  است که که پسرکی بلندپرواز و شرور روستایی ، قهرمان داستانخان مزینانیینحس یرزامیندش از زبان ناخوشا

سنّتِ روستا و آشوبِ شهر، چگونگی  زآنجاکهاولی  ؛اگرچه ارزش ادبی واالیی ندارد»کرد. رمان بازگو می ،شهر آمده است

شناسی و تاریخ ادبِ آغاز این قرن د، ]...[ در جامعهاننماییبازم آن رادیوانساالری نوپدید و پیامدهای همگانی و فردی 

 .(178:1384، )مسکوب «ای استدارای جایگاه ویژه
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 اول یپهلو ۀدوردر  یاجتماع و یفرهنگ یهانهاد ساخت .3

یس یا اصلح تأسساخت نهادهای فرهنگی و اجتماعی از اقدامات مهِم ایجادی و اصلحی حکومت پهلوی اول بود. 

گرفت. ی انجام میتجددطلبگرایانه و  ناسیونالیسمِ باستانتوأمانِ تثبیت نظام و ترویج  منظور بهساختاری این نهادها 

های این ها بود. از ویژگیۀ این تلشازجملسی اقتدارگرا نیز های آموزشی نوین در راستای فرهنگ سیاایجاد سازمان

 های آموزشی، تشویق روحیۀ ناسیونالیستی، تجلیل از تمدن باستانی و تبلیغ فرهنگ مدرن غربی بود.سازمان

 قانون.ش با تصویب قانونی موسوم به ه 1289سال  در عصر مشروطه و حاضرترین نهاد آموزشی قرن نطفۀ مهم درواقع

امور اجرایی فرهنگ را در یک وزارتخانه  تمامیبسته شد. این قانون  مستظرفه عیصنا و اوقاف و معارف وزارت یادار

کرد. وظیفۀ این وزارتخانه حفاظت از آثار باستانی و اموال اماکن مقدس، آموزش عمومی، اعزام دانشجو به متمرکز می

وزارت علوم و ها بود. با تصویب این قانون و نظارت بر حفاری و کتابخانه و مجامع علمی و ادبی یس موزهتأسخارج، 

ۀ این بر عهدهای آموزش عمومی ین هزینهتأمو  تغییر نام یافتمعارف و اوقاف و صنایع مستظرفه به وزارت  معارف

بود. باید توجه  هنر(صنعت )ریزی دولت در موضوع گیری و برنامهگذاری، تصمیماین آغاز سیاست .قرار گرفت تخانهروزا

 نامیدند.می صنعت اش، هنوز مصطلح نشده بود و در ادبیات رسمی، هنر سنتی رایامروزداشت که واژۀ هنر به معنای 

 

 یمل آثار انجمن .3.1

مبارزات اجتماعی و سیاسی و نهادی مدنی برای  عنوانبه ازآنپسها، یادگار عصر مشروطه بود، یس انجمنتأسسنت 

 انجمن آثار ملیمشربان فرهنگی و هنری راهش را ادامه داد. یی همفکران سیاسی و همآهمگردهمچنین محلی برای 

مند به همت گروهی از رجال دانشور و علقه 4ش .هـ 1301در پاییز نام گرفت،  انجمن آثار و مفاخر فرهنگی که بعدها

عامه به آثار قدیم تاریخی و علمی و صنعتی  ۀعلقهدف ازدیاد  ماده و با 14در  یااساس اساسنامهبه آثار تاریخی، بر 

احداث بنای  .ها تأسیس شدو حفظ سبک و شیوه قدیم آن دستی یعصنا ،منظور نگاهداری صنایع مستظرفه ایران و به

چاپ هشت عنوان کتاب  و د فردوسیالمللی به مناسبت هزارمین سال تولّتشکیل مجمع بینآرامگاه فردوسی، 

 های این انجمن بود.اقدامات و فعالیت هازجملدرخصوص ابنیۀ تاریخی ایران 

                                                           
 این انجمن بود، مؤسسرضاشاه به تیمورتاش که  در غضبیضی وجود دارد. برخی این ابهامات را ضدونقدربارۀ آغاز فعالیت این انجمن اطلعات  . 4

 دانند.می
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 افکار پرورش سازمان .3.2

سازی ملی یافتن به یکساندست.ش برای ه 1317در سال  رضاشاه به دستورپرورش افکار، سازمانی دولتی بود که 

بود که حاال موظف به هدایت نسل  وقت دادگستری وزیر احمد متین دفتری جدید، ۀرئیس این ادار. تأسیس شد

در آلمان بود که  هایتبلیغاتی ناز یهاسازمان ،الگوی عملی این تشکیلت د.بو شده خدمت به میهن یسوتر بهجوان

گرفته بود. مأموریت  از یک دهه قبل جهت تبیین ایدئولوژی نازیسم و تقویت و اشاعه آن در سطح جامعه شکل یباًتقر

 ۀجانبهمه هاییتو حما یدوستسیاسی رژیم پهلوی و در تعقیب آن شاه یهاژه سازمان پرورش افکار نیز تبلیغ آرمانوی

شده بود: کمیسیون کتب کلسیک،  یلتشکی اجداگانههای تخصصی . این سازمان، از کمیسیونای از دولت بودتوده

ۀ این ازجملکمیسیون مطبوعات، کمیسیون نمایش، کمیسیون سخنرانی، کمیسیون موسیقی و کمیسیون رادیو، 

 .های فرعی بودندکمیسیون

های نظام تربیت و پرورش گذارییس شدند و نقشۀ مشخصی در سیاستتأس نینو رانیا ساختن هدف بااین دو نهاد 

را باید در همین دو نهاد جست که نقطۀ اتصال 5پرورش ذوق عامهگذاری فرهنگی از بطن ایدۀ تولد سیاست» داشتند.

 .(23:1398، پور یقل) «خواست فردی روشنفکران و دولت مطلقه است

 مستظرفه عیصنا مدرسه .3.3

اهمیت  حائزجهت ینازاطرح آن اینجا  شده بود اما یستأسساالر اینکه این مدرسه قبل از دورۀ رضاخان سپهرغم به

از  هنرمندبار در تاریخ تکوین دولت مدرن در ایران یک نخستینیس مدرسۀ صنایع مستظرفه برای تأسبا »است که 

مدرسه ( 19و  20:1398، پوریقل) «شود.می منصوبۀ الیحه به مجلس شورای ملی به مقامی در بدنۀ دولت ارائطریق 

ملی وقت( و  شورای مجلسرئیس ) یفروغعلی مساعدت دو دولتمرد، محمده.ش با  1289در سال  صنایع مستظرفه

و  باغ نگارستان خانه واقع درارت حوضدر عم الملککمال وزیر وقت( و به ریاستالملک )خان حکیمیمابراهمیرزا 

-کمال انتصاب» .شد تأسیس سازیو مجسمه نقاشیۀ هنر توسع برای تدریس وسوئیس زار ولگوبرداری از آکادمی با با

الملک به ریاست مدرسۀ صنایع مستظرفه و انتصاب علینقی وزیری به ریاست مدرسۀ موزیک، پیش از آنکه تصدیق 

                                                           
این سند رسمی  یکی از اصول مندرج در فرهنگ برای همهکند. منتشر می سیاست فرهنگی ایرانسندی به نام  1348. وزارت فرهنگ و هنر در سال  5

گذاری به ضرب سیاست شناختی ملتیباییزریزی برای تربیت ذوق و شمّ این سند نقطۀ آغاز برنامه .نام دارد پرورش ذوق عامهاست که یکی از بندهای آن 

 پور قلییعلیف ألت یپهلو عصر در عامه ذوق پرورشمتن توضیحی پشت جلد کتاب ) رسید.بلکه پیشینۀ آن به آغاز دولت پهلوی می ؛فرهنگی دولت نبود

 (1398چاپ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
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دستوری شاه برای انتصاب رئیس مدرسۀ هنری باشد، نشان از اقدامی برای حل شایستگی فردی هنرمند و اقتدار 

های گوناگون یس ادارهتأسها و رو با گسترش وزارتخانهینازا ؛گذاری در بوروکراسی نوپای آن عصر داردقانون معضل

)همان،  «وجود نداشتی از حضورشان ای تاریخازاین سابقهیشپگذاشتند که ای میفرهنگی، هنرمندان پا به عرصه

 .(20و  21

 مهیقد عیصنا ۀمدرس .3.4

احیای هنر  هدف باه.ش با پشتوانۀ دولتی و  1308اصلی این مدرسه حسین طاهرزاده بهزاد بود که در سال  مؤسس

گرایی دولتی که با ترویج ملی ـ ایرانی هنر ملیانگاشت »یس کرد. اندیشۀ ساخت این مدرسه با تأس آن راملی و سنتی 

 .(63:1396، )کشمیرشکن «خوان بودهم کاملًی زندگی سیاسی و فرهنگی ایران تسلط داشت، تمامبر 

 بایز یهنرها ۀهنرکد .3.5

یس شد. این تأسین نهاد هنری بود که در اواخر عصر پهلوی اول مؤثرترترین و هنرکدۀ هنرهای زیبا، مهم

بار در ایران در این برای اولین»تهران پیوست.  انشگاهدانشکده به د عنوانبه.ش ه 1328هنرکده، بعدها در سال 

...[ این دانشکده طی چند ] گرفت.های زیبا از طریق برنامۀ درسی دانشگاهی صورت میدانشکده، آموزش هنر

 (73و  74همان: ) «دهۀ بعد به مهد تولد هنر نوگرا در کشور تبدیل شد.

 یفارس زبان فرهنگستان .3.6

فروغی  را اشاساسنامه. برگزار شد زارساختمانی در خیابان الله در 1314خرداد  12اولین جلسۀ رسمی فرهنگستان در 

کرد. از نخستین اعضای فرهنگستان، می هدایت افکار جامعهتهیه کرد. مادۀ نهم این اساسنامه، فرهنگستان را موظف به 

 6.توان برشمردی بهار را میمحمدتق اکبر دهخدا، سعید نفیسی، حسن اسفندیاری وعلی

 یقیموس هنرستان .3.7

موسیقی  ازجملهتوجه به هنر » .صورت گرفتبار، از هنر موسیقی حمایت رسمی نخستیندر عصر پهلوی اول برای 

ایرانی، وجه دیگر توجهات فرهنگی حکومت جدید بود. هنرستان موسیقی به وجود آمد تا به گردآوری و تنظیم موسیقی 

فرهنگی های سازماناز دیگر نهادها و . (272:1398)زیباکلم، «ی و موسیقی اصیلی ایرانی بپردازدهای سنتمحلی، ترانه

                                                           
 56، ص 1 ۀدر نشریۀ تاریخ معاصر ایران، شمار شدهچاپ( با عنوان نهادهای فرهنگی در حکومت رضاشاه، 1376همراز )نگاه کنید به مقالۀ ویدا  . 6
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بانوان، انجمن  کانونخواه وطننسوان  جمعیتو اجتماعی که در راستای اهداف سیاسی دولت پهلوی اول ایجاد شدند، 

های فرهنگی نظام سیاستبندی مفصلنوبۀ خود تحت به هرکدامکه  توان نام بردرا میمعارف  یعال یحقوق و شورا

 های محول شده بودند.یتمأموراقتدارگرا، موظف به انجام 

 یاسیس رنگستانین .3.8

در حقیقت اثری است از صادق هدایت که نامش برگرفته از کتابی است به همین نام که در زمان ساسانیان  نیرنگستان

ایرانیان  ورسومآدابو به زبان پهلوی نگاشته شده است. این کتاب که دربارۀ خرافات، باورهای عوامانه، اعتقادات و 

شناسی چاپ و انتشار یافت. هدایت در دیباچۀ کتابش، به ارزش علمی و روان .ش 1312بار در سال نخستین ،است

کند و تحقیق اعتقاداتِ عوام در روشن کردن برخی نکاِت تاریِک فلسفی و تاریخی اشاره می دربارهکاوش و تحقیق 

 ادیان، ،رسوم و بدأ آدابو م ریشهها با یکدیگر را کلید درك آداب و اعتقادات گوناگون مردم ملل و تطبیق آن درباره

گوید، که خودش هم می طورهمان ،یکی از عوامل نگارش نیرنگستان درواقع داند.می مختلف اعتقادات و هاافسانه

 ها به تحقیق و پژوهش بوده است.آشنایی او با رویکرد علمی غربی

گرایی از سویی گری و باستانروشنفکران به ایرانیپروپاگاندای پهلوی در تشویق نویسندگان و  و اما جوّ سلطۀ حاکم و

برای اغلب  یفکرو ترغیب آنان به غرب و تجدد از سوی دیگر، باعث به وجود آمدن تشویش ذهنی و آشفتگی 

هدایت، دهخدا، بهار و چند کسان دیگر،  ازجملهنویسندگان و شاعران آن زمان شده بود. چنانکه اغلب این نویسندگان 

ای در تاریخ و ادبیات تاریخی سپرده و مشغول به تحقیق یتًا دل به مطالعات ریشهنهااین کلف پیچیده، یر تأثتحت 

های حفظ امنیت کشور، احتراز از مسلک منظوربهدولت  چراکه ؛ی باستانی شدندهاارزشگذشتۀ تاریخی و  بارۀدر

خود قرار داده بود. بدین منظور سانسور برخی از  هایهای سرکش را در اولویت برنامهسیاسی و دوری از عقاید و مرام

ی نقدِ حاِل سو بهمبادا دری را که ها جمع شد فروشیهدایت از کتاب نیرنگستانقرار گرفت، کتاِب  دستور کارآثار در 

 حاکمیت باز کند.

که در غرب معنا شده بود ـ ارزش مستقلِ خودش  گونهآنای بود که هنرمند، هنوز به معنای واقعی ـ پهلوی اول، دوره

یر پروپاگاندا و تأثاز طرفی در دام  کشید. اورا نیافته بود. از همین روی او کماکان تحت لوای حاکمیت نفس می

گاهی از سرِ افتخار به وطن و سرزمین، سرزنده  .ۀ تجدد بودهجمنیرنگستان سیاسی قرار داشت و از طرف دیگر مورد 
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نگاشت. گاهی هم در و انزجار از حالت اکنون می خوکردهنوشت و گاهی بیزار از دنیایی که بدان به خود می و مفتخر

، امحتوبیگرفت. برخی مواقع هم انگار بیزاری و انزجار از دنیای نمایی گریبان هنرمند را میهر دو حالت، اغراق و بزرگ

ی ژست روشنفکرانه بدل نوعبه اصلً کند و ر دیگران ادامه پیدا مید افراطبهاین دیدی است که » افتاد.تر میمقبول

ی در محیطش افتادگیبغری و شدگیفحاحساس  دائماً که  دماغگندهسان یک نسل نویسندۀ بدبین و شود؛ بدینمی

  7«نماید.ها رخ میهای این سالدر بسیاری از نوشته ،کندمی

های گوناگون بارها به سیاست و حجازی در مقاله» نویسد:عصر پهلوی می گانیکی از نویسند بارۀدرشاهرخ مسکوب، 

زیرا اصول  ؛کنندگویند و حیله میها پرداخته... به اعتقاد او سیاستمداران علناً برای اغفال حریف دروغ میبازیسیاست

نویسندگان و سرایندگان دورۀ رضاشاهی وجدانی  .(193:1384، )مسکوب «نگ و سیاست، فن فریب و دروغ است!ج

آزرده و بینش اجتماعی سردرگمی داشتند. کسانی مانند عشقی، الهوتی و فرخی که صاحب دید و برداشتی سیاسی ـ 

 دانستندنشانه گرفتند و درمان را در سرنگونی و دگرگونی می آن راانقلبی بودند، ساخت و سازمان اجتماع و رهبران 

توان گفت که در دورۀ چنین می درمجموعه نظام اقتدارگرای رضاشاهی دهان این قماش را خیلی سریع بست. البت که

پیدا  آن راهای حاکم و کارگزاران پهلوی اول، ادبیات نه راهی به حریم سیاسی داشت و نه توان نقد نهادها و دستگاه

 .همان() «آشکار است نبود شعور و آگاهی سیاسی ـ اجتماعی در ادب این دوره» کرد.

 اول یپهلو اتیهنر و ادب ساخت در دولتمردان و روشنفکران نقش .4

کردگان بر جاى خصوصاً روشنفکران و تحصیل، تفکر ایرانی تاریخکه تحوالتى ژرف در  دانست انقلبىمشروطه را باید 

در  دولتمرد روشنفکرِعصر مشروطه به  یناراض روشنفکرِیکی از این تحوالت، دگرگونی الگوی روشنفکری، از » گذاشت.

فرِد ها، اصطلح روشنفکر را در رابطه با باید توجه داشت که در آن سال .(126:1389، بروجردی) «عصر پهلوی اول بود

بگیران، بردند. از طرفی مشاغل و مناصبی نظیر حقوقبه کار نمی ،مخالفی که قصد تغییر در وضع موجود را داشته باشد

اما  .شدنددانان و حتی کارمندان دولت، مصادیقی از این اصطلح شمرده میآموزگاران، پزشکان، مهندسان، حقوق

یعنی کسی که همگام و همراه با ؛ است روشنفکر ـ دولتمردمقصود ما از معنای روشنفکر در اینجا، همان تعبیر 

داشته است. البته در اواخر عصر پهلوِی اول دم برمیهای دستگاه شاهی بوده و در راستای الگوهای نوسازی قبرنامه

                                                           
 18 ۀشماردر نشریۀ حرفه هنرمند،  شدهچاپ« آنچه گذشت»رجوع شود به مقالۀ هدی اربابی با عنوان  . 7
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به روشنفکران اضافه شد. او کسی بود که علوه بر فهم سیاسی و درك موقعیت فرهنگ، به نبرد انقلبی مخالف معنای 

روشنفکران بنابراین در ابتدای عصر پهلوی، مقصود از ؛ بهتر شدن اوضاع هم اعتقادی راسخ داشت برایعلیه وضع موجود 

شدند. این محسوب میتحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خواهان، کسانی بودند که موتور محرکۀ قطاِر و تجدد

 نیترمهمکرد و عبور میایران  ۀجامعساختار سنتی قطاری بود که حرکتش را از اواخر دورۀ قاجار شروع کرده بود، از 

 نوردید.میدررا ایران  ۀجامعرویدادها در تاریخ، فرهنگ و 

از » اند، چه کسانی بودند؟نامیده حلقۀ رضاشاهرا  هاآنکه با اندکی تسامح  مدرن رانیاپردازان معماران و نظریه

زاده، عبدالحسین تیمورتاش، حسین ، محمدعلی فروغی، حسین کاظمداور اکبریعلبایستی از می هاآنترین برجسته

اکبر سیاسی و بسیاری بهرامی، علی اهللفرجزاده، علی دشتی، حسنعلی غفاری، تقی حسن یدسعلء، قاسم صوراسرافیل، 

داشتند و برخی کمتر  رضاشاه عصر رانیابیشتری در بنای  سهم یدتردبدون  هاآنهای دیگر نام برد. برخی از چهره

 .(246و  247:1398، زیباکلم) «اثر گذاشتند دیجد رانیاهای فرهنگی و اجتماعی بر بنیان هاآنی از [ تعداد]...

« فی سیاسی و فلسفی یا لفاظی نداشتباسخن بود و درنتیجه فرصت زیادی برای تئوریرضاشاه، مردی ساکت و کم»

 190 احتماالًشکل و قامت رضاخان هم بسیار به او کمک کرد. وی مرد تنومندی بود و » .(129:1390)آبراهامیان،

او شخصیتی نظامی داشت، فردی  .(305:1385غنی، )« دیلق است معمول طوربهکه قدی  داشتمتر قد سانتی

رضاخان ادعای روشنفکری یا دانشمندی نداشت، ولی از »ای تجددخواه داشت. یهروح، باهوش و متفکر بود و منضبط

چیز، اند اما خارپشت تنها یکدروباه بسیار چیزها میدانست. رضاخان بسان خارپشت مثالی بود: ابتدا هدفش را می

آید از شواهد تاریخی چنان برمی .)همان( «صفات روباه هم در رضاخان کم نبود...[ ولی ] .داندخوب می آن رامنتها 

ین، در برپا کردن پروژه ایران مدرن ا رغمبهی نبود. خوانکتابکه وی به هیچ هنری علقه نداشت و نیز اهل مطالعه و 

های بسیار بلند سیاسی و فرهنگی، گام ۀبرجستهای و هنر در آحاد جامعه، با یاری جستن از شخصیتو ایجاد فرهنگ 

 «اند]جامعه[ کبیر تلقی کرده ساز یعرفو حتی  بانی مدرنیزاسیون، گراصلحرضاشاه را همواره »ای برداشت. و ارزنده

 .(141:1390)آبراهامیان،

 ،فردوسیۀ هزارۀ برپاکنند ،شناسشاهنامه یک او .سلطنت پهلوی بودپرداز غیرسیاسی نظریه و پردازاندیشهفروغی 

ها و مقاالت یر خطابهتأث بود.ساله معتدل فرهنگ حاکم دوران بیست ۀوقت و رئیس فرهنگستان و نمایند یروزنخست

نطق آتشینی خان، رضا یگذارمراسم تاجفروغی در  بود. مؤثرگرایی بسیار در رواج تفکر باستانتربیت ملت او با مضمون 
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زاد پاك یپادشاهرضاخان میرپنج را  ،او در نطق خود .داشت 8شووینیسم با مضمونگرایی شاهنشاهی و باستاندر مدح 

خواند. حتی انتخاب نام پهلوی  رهیو غ باستان یگر شاهنشاه اءیو اح رانیا یو ناج یانیوتخت کو وارث تاج نژادرانیو ا

-ی)قل «داشت عامه ذوق پرورش وجامعه  تیترب ضرورتبهاو اعتقاد راسخ » .دهندیبه ابتکار فروغی نسبت م را نیز

توان مردم را متوجه و ... می فیتألبی و ترجمه و اد ومدارس و مجلت علمی  سیتأس( او معتقد بود که با 29:1398،پور

 کرد. و کمالهنر 

که فرهنگ و معماری ایران را به ین محققانی بود تراز بزرگاو  آمریکایی است.شناس شهیر یرانامورخ و آرتور پوپ 

شوند. پوپ از محسوب می های آرتور پوپ نقطۀ تحولی در شناخت هنر و معماری ایران. کتابکرد جهانیان معرفی

در اول شود. این سخنرانی که طرف حسین علء، نمایندۀ مجلس شورای ملی وقت دعوت به یک سخنرانی می

مهم است که سرنوشت میراث فرهنگی ایران  جهتازآن ،گرددۀ سردار اسعد برگزار میتاالرخاندر  1304ماه یبهشتارد

الوزرا و شاه آینده از اعضای حاضر در جلسۀ آن روز ، رئیسسردار سپهچراکه رضاخان  ؛دهدرا برای همیشه تغییر می

 «شد، گذاشته باشدیقی بر رضاخان که تا چند ماه بعد شاه آیندۀ ایران مییر عمتأثرسد که سخنرانی، به نظر می» بود.

سرمایه این کشور بوده زیرا  ینترهنر ایران بزرگ»گوید: اش میپوپ در بخشی از سخنرانی .(167:1395زنده، )دل

 ایجاد کرده است یبلکه در هر دوره و هر جا برای ایران دوستان زیاد ؛فقط ثروت و حیثیت برای آن به وجود آوردهنه

دید. به عقیدۀ می ی و فرم نابگریینتزپوپ ویژگی هنر ایرانی را در  9«داردرا ایران استحقاق ستایش و محبت ]...[ 

ایران را در درك و دریافت های انتزاعی هنر پوپ داللتمندی جنبه» او، هنر ایران ترکیبی از شعر، مذهب و ریاضیات بود.

 روح(. پوپ دستاوردهای هنری ایران را حاصل 179:1395، زندهدل«)دید[خاص هنرمندان ایرانی از ریاضیات ]می

 خصوصاً  گرایش به مدرنیسم() یسازشبیهزنده مداخلۀ آرتور پوپ، عاملی بود که جریان دانست. به عقیدۀ دلمی یرانیا

گرا پردازان باستانیهنظرین تربزرگپوپ مثل محمدعلی فروغی از  چراکه ؛در نقاشی را در مسیر دیگری مهندسی کرد

 بود.

 ینوساز و ییگرامتأثر از باستان قهیو اصالت سل هنرها .5

                                                           
 .قومی -نژادی طلبییبرتر . 8

 یا تاراجگر بزرگ؟ در سایت تاریخ ایران به آدرس: خدمت گذار( با عنوان آرتور پوپ؛ 1393) یخوانساریراندخت ابه نقل از مقالۀ  . 9

http://tarikhirani.ir/fa/news   1399فروردین  12بازیابی شده در تاریخ 

http://tarikhirani.ir/fa/news/4244
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لت متکی بود. احیاء و ایجاد، دو واژه در فرهنگ سیاسی اقتدارگرای پهلوی اول بود که هر دو کلمه بر خواست آمرانه دو

ها مَرکبی بودند برای یناداد. هر دو ساخت و نظام نوسازی امر دوم را رشد میگرایی خواست اول را محقق میباستان

-...[ عرصه] پرستی داشت.گرایی عهد پهلوی داللت بر مشی شاهباستان» رسیدن به اصلحات. راه دروتاز رضاشاه تاخت

گرایی یملگرایی و گری، تجددگرایی، باستانیرانیای هامؤلفهبندی گفتمان پهلوی، با های مختلف هنر نیز در مفصل

 .(70و  71:1397)مریدی،  «به خود گرفتند تغییر کردند و شکل تازه

 نمایس .5.1

 24هایش را در عصر مشروطه برداشته بود، اما دورۀ اول سینمای ملی ایران در سینمای ملی ایران اولین گاماگرچه 

، قهرمان سینمای رضاخانی آغاز خان بابا معتضدیتوسط مراسم سوگند خوردن رضاخان با تصویربرداری از  1304آذر 

شاید هیچ فردی در تاریخ سینمای ایران  شد.خان بابا یکی از اجزای بوروکراسی قدرتمند پهلوی  شد. بدین ترتیب

ی که مظاهر تمدن بودها و ترقیات ایران تصویر ثبت نکرده باشد. او نخستین فردی قدر خان بابا معتضدی از پیشرفتبه

 ستندتوانکسانی میتنها  قاجار عهد ماننددرست  های میانی عصر پهلوی اول،تا سال د.یکشمیایران را به تصویر  جدید

بر  یرگذاریپهلوی همان ابتدا از اهمیت سینما برای تأث ۀسلسل .باشندبا دربار  ینما به فعالیت بپردازند که مرتبطِدر س

آنکه احمدشاه، آخرین  از آگاه بود. شش روز پس ،بهره بودندمردمی که بسیاری از آنان از سواد خواندن و نوشتن بی

طرز زراعت  ،ها سینماهای جدیدشب خان واگذار کرد، دولت اعلم کرد:سلطنت را رسماً به رضا ،شاه سلسله قاجار

رسمیت به پس از  ،نخستین برخورد سلطنت جدید با سینما توانرا میدهند. این اعلمیه علمی در اروپا را نشان می

 ا بود.اطلع حکومت از اهمیت سینم ۀدهندنشانکه  دانست آن یافتن

کرد. در این دوران بضاعت سینمای ایران از هر  آغاز به کار ش.ه 1300از اواخر دهۀ ، ایرانی گوسینمای داستان و اما

د. شای محسوب نمیسینما رفتن رسم پسندیده این زمان،سنتی  ۀجامعو در  داشتحد ممکن قرار  ترینییننظر در پا

شدند: کاراکترهای در سه نوع ظاهر می معمول طوربهدر آثار سینمایی این دوره کاراکترهای نقش اول داستان فیلم 

ای میهنی. نمایش کاراکتر عاشق یا و کاراکترهای اسطوره متجدد نمایا  متجدد خواهعاشق یا معشوق، کاراکترهای 

های اما نمایش شخصیت؛ دنیا، امری بدیهی و معمول بود ای در ادبیات سنتی تماممعشوق مطابق نمایش کلیشه

های پردازیداد. شخصیتهای فرهنگی پهلوی اول رخ مییقًا مطابق با خواستِ سیاستدق، نمامتجددخواه یا متجدد
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بودند. ایدۀ ناسیونالیسم رضاشاه با استقرار دولت  های نوین ایراناز سیاست متأثرهای میهنی نیز برگرفته از نگاه اسطوره

کرد. سینمای سپنتا حاصل به نویسندگان و کارگردانان دیکته می ـ ملت مدرن، رجوع به ادبیات و اندیشۀ کهن ایرانی را

های نمونههایش، ای ایران در فیلمهای آرمانی و اسطورهخواست با ترسیم مطلوبی از شخصیتاین نگاه بود. سپنتا می

 کاملی ارائه دهد.

ترین کارکرد مهم به دستگاه شاهی و نظم نوین اجتماعی، بخشیمشروعیتتوان گفت که خلصه چنین می طوربه

ای که نامهتدوین و تصویب شد. نظام .شه 1314نخستین نظامنامه سینما در سال  رضاشاهی بود. ۀدورسینمای 

به قاب تصویر درآوردن اصلحات و سینما وظیفۀ اصلی  .دادرا نشان می چنگ انداختن حکومت بر سینما ا،آشکار

 ؛شدند ایران راه سربلندی و پیشرفت نقضمتهم به  برخی افراد نیز. در این دوره بود های اقتصادی و اجتماعیپیشرفت

کوچ ایل بختیاری  بارۀدرنگارانه های مردمکه از نخستین فیلم نبرد یک ملت برای زندگی ؛علفمثال فیلم صامتِ  طوربه

سلح قبایل و عشایر را پیگیرانه  خلعِ ۀکه مسئل رضاشاه هاییاستس اش باناهمخوانیبود، به دلیل  .شه 1304در سال 

را به نمایش از ایران  ایماندهای مخدوش و عقبچهره ،به باور دولتمردان چراکه ؛یش نگرفتکرد، اجازۀ نمادنبال می

 1309را در سال  رانیآهن اراهفیلم شد و  کاربهدستدر جهت برآمدن جبران، خیلی زود  سینمای ملیاما ؛ گذاشته بود

 ترین دستاورد سینمایمهم عنوانبهتوان را می چهار فیلم . درمجموعبردکشور روی پرده  ۀبرای نشان دادن توسع .شه

. در این (1313و بوالهوس )( 1311، دختر لر )(1311آقا آکتور سینما )، حاجی(1308آبی و رابی ) :نام برد این دوره

 توان دید.می وضوحبهرا سازی رضاخانی ردپای اسطوره که از ساختار سینمایی درستی هم برخوردار بودند، چهار فیلم

سنتی ایران در برخورد با تمدن جدید، ناتوانی در ارتباط برقرار کردن با آن  ۀجامعسردرگمی همچنین ها در این فیلم

.ش دورۀ اول ه 1315در سال  تاً ینها .شده است منعکسی خوبهای شهرنشینی و تضادهای اجتماعی بهو ناهنجاری

 .شه 1326تا  1315چراکه از سال  ؛پایان یافت ،شده بود اش پیش از سلطنت رضاخان بستهایران که نطفه سینمای

 10.هیچ فیلمی در ایران ساخته نشددیگر 

 اتیادب .5.2

                                                           
بازیابی شده در  shah-https://banicaster.com/reza/ی سینما در دورۀ رضاشاه سازاسطوره( با عنوان 1397) یفاتحبرداشت آزاد از مقالۀ محسن  . 10

 1390 ینفرورد 7تاریخ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://banicaster.com/reza-shah/
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های ادبی سپانلو ساخت« بخشدشعر فارسی بر میراثی متکی است که به هر نوجویی احساس امنیت می»به قول سپانلو 

هر جریانی در اوج خویش » ینکهاداند و با استدالل از مقتضیات روز، اغلب جامد می متأثرنگارشی  نظر ازعصر پهلوی را 

 11.های سرکش به ادبیات رسوخ کردندمعتقد است در دورۀ رضاشاه عقاید و مرام« پروردسقوطش را می

یری کارگبهۀ ادبی را گویند که شاعر یا نویسنده، با گون آنتوان دید. یکی یی در ادبیات را بر دو گونه میگراباستان

های زبانی و سبکی ادبیات و شعر تر به گذشتۀ دور باستانی و اساطیری پناه برده و ویژگیتر و قدیمیزبانی کهن

عناصر  زدایی باهای آشناییکند. این تمهید ادبی را که یکی از شیوهکلسیک فارسی را در شعر یا داستان خود پیاده می

یی واژگانی گراباستانکه خود به دو صورت  اندهم نامیده یزبان ییگراکهن ای یزمان یزیهنجارگر ،گذشتۀ زبانی است

از سلیقه و ذوق نویسنده یا شاعر بوده و به حساسیت  متأثرافتد. این شگرد ادبی بیشتر یی نحوی اتفاق میگراباستانیا 

در  دراو  نیپرندوش ،غارهیب ماننداستفاده از واژگان اسمی  مثلً  ؛عناصر بیرونییر تأثو حسن نظر وی مربوط است تا 

یی گراباستانگیری از اقتضای شرایط حال و مقام حاکم بر زمان سرودن شعر را در بهره هذامعاشعار اخوان ثالث. 

ر زبان و مضامین نویسنده د های سیاسی ـ اجتماعی زمانهو دگرگونی هانوسانتوان نادیده گرفت. بدون تردید نمی

 12.ثرندبسیار مؤ

تعبیری است  آرامش گورستانافتد. یر حاکمیت و آمریت نظام سلطه اتفاق میتأثگونۀ دوم، خلق آثاری است که تحت 

ها، به ها و اندیشهقلموسوی سمتدر این شرایط کنند. که از فضای حاکم بر ادبیات، در ابتدای استقرار رضاخان می

ادبیات  سازىاحیا و جوانمتجددین در پی  آرامآرام .کندمیل میادبى  تحقیقاتِ  ی، مانندخطر ادبیاتهاى کمهسمت جنب

آرایی کردند. نتیجۀ یدند، صفدتر قبل از مغول مىهاى سادهحل را در برگشت به سبکراهگرایانی که در مقابل سنت

نیما یوشیج  بود. تولد شعر نو نیمایى خورد و آنرقم  عصر رضاشاه ادبیاتی بود که در اتفاق ترینمهماین مصاف، 

 است.آهنگ روزگار همراه  او شاعری است که با کند.میکه با شعرش مدرنیسم را وارد ادبیات  شودمینخستین کسى 

 او نتیجه تأخیر افتادن انقلب مشروطیت است.

                                                           
 .48( با عنوان نویسندگان پیشرو ایران، نشر نگاه، ص 1374ی سپانلو )محمدعلرجوع شود به کتاب  . 11
شماره در نشریۀ مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه،  شدهچاپ ،«یی( در اشعار اخوان ثالثگرا)باستان یزمانیزی نجار گره»رجوع شود به مقالۀ زیبا اسماعیلی با عنوان  . 12
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یی و یاس عاشقانۀ آن گرادروناثری که »داند. و حادثۀ ادبی عصر پهلوی می مبدأنیمایوشیج را  افسانۀسپانلو، انتشار 

( اثری که تحوالت اندیشگی دوران خود را 1374:13، )سپانلو «کندگویی فضای روحی دوران طالع را پیشگویی می

 کند.بازگو می

 ای کاودر شب تیره دیوانه

 دل به رنگی گریزان سپرده

 هی سرد و خلوت نشستدر دره

 ی گیاهی فسردههمچو ساقه

 آورکند داستانی غممی

 .(1357:57، )آل احمد «داندمیخفقان حاکم بر جامعه عصر رضاشاه نیما را « جغد پیر»، جلل آل احمد»

 هیس! مبادا سخنی جوی آرام

 از بَرِ دره بغلتید و برفت

 آفتاب از نگهش سرد به خاك

 پرشی کرد و برنجید و برفت

 کنند:بندی میدسته گونهنیرا ا دورۀ پهلوی اولهاى ادبى ویژگى»

 گراظهور ناسیونالیسم باستان -1

 ییگراگرایش به رمانتیسم و احساسات -2

 .(1363:49، )آژند «هاى تحقیقات ادبىرشد فعالیت-3

بهار را  ،اىبهاریه. براى مثال وى در پردازدمیبه انتقاد از شرایط حاکم بر کشور خود  بهار در آثار متعددالشعرای ملک

 کند:می معرفیوطن  حالییشانپر ۀآیین

 از خاك سر آورده برون کفنینخون ۀالل

 ...خاك مستوره قلب بشر آورده برون

 :است مرغ سحر ،ترین آثار بهاراز معروف دیگر یکى
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 مرغ سحر ناله سر کن

 ...تر کنداغ مرا تازه

 ۀدوردوران رضاشاه را  برگزار شد، .شه 1325که در سال اصغر حکمت در نخستین کنگره نویسندگان ایران على

بیشترِ اشعار در مدح و ]...[  در آن عصر آثار انتقادى نمود کمترى داشتند»به اعتقاد حکمت  .کندتعبیر مى دیکتاتورى

 .(145:1372، )کاتوزیان «ثَنا و تمجید از شخص رضاشاه بود و

حقیقت مطلب آن است »گوید: میدرباره ادبیات عصر رضاشاه ، پرویز ناتل خانلرى یکى دیگر از سخنرانان این کنگره

نویسندگان و شاعران خاموش هاى که دوره دیکتاتورى فشار پلیس و سانسور به حدى شدید بود که ذوق را در دل

از  متأثرادبیات داستانی هم در این دوره . (24:1385، نویسندگان ایراننخستین کنگره )مجموعه مقاالت  «کردمى

نویسی تضعیف گردد. وجه انتقادی داستانشرایط سیاسی حاکم بر فضای فکری نویسندگان، دچار عوارض مخصوصی می

 خورد... رقم میعاری، ظلم به زنان، تعصبات مذهبی و .شود و طرح مسائل اجتماعی مانند خودفروشی، رباخواری، بیمی

تلخى و رخوت را  ،نویسىمشروطه شفابخش دردهاى اجتماعى بود، در این دوره ادبیات و داستان ۀدوراگر ادبیات »

خزد و هاى زیرین فکر خود مىشود و به الیهگرا مىگراى مشروطه، انسانى درونبرونکند. نویسنده ترویج مى

 .(50:1366، )عابدینی «پردازدمى حدیث نفسشود به دهد، از مردم جدا مىترین افکار را ارائه مىانتزاعى

وابسته به  هاى فرهنگى دارالفنون و کسانِ نتیجه مستقیم کوشش»هاى تاریخى در ایران را گیرى رمانشکل ،پورنیآر

 ۀشیو» نویسد:های این دوره میعلی سپانلو در توصیف داستانمحمد. (352:1372، پورنیآر) داندمى« آنان

پردازى به سبک قدیم و از سوى دیگر زیر نفوذ ترجمه حماسى و دربند افسانه سوکینویسى این عصر، از داستان

های تاریخی عصر حسن عابدینی، رمان .(57:1374)سپانلو، «فرانسه( است کیرمانتاغلب ادبیات رمانتیک خارجى )

دستگاه  موردتوجهگرا که به دلیل رواج ناسیونالیسم باستان داندمی نوعى گریز به گذشتهی و شیاندکهنهرا  رضاشاه

 ایکنندهوسیمأمنفعل و  نوعى ناتورالیسم های اجتماعی و سیاسی نیز اغلب آکنده ازشاهی بودند. فضای کلی رمان

 شود.ست که در قالب نمایشی رمانتیسیسمی عرضه میا

. وى در دانستترین و تأثیرگذارترین نویسندگان سیاسى اجتماعى دوران رضاشاه یکى از برجستهرا باید صادق هدایت 

ترین و تأثیرگذارترین اثر داستانى صادق هدایت، بوف کور مهم .دارد هیتاریخ ادبیات ایران شخصیتى پیچیده و چندال
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: دانستروزگار هدایت  دراز زندگى اجتماعى  ینماد توانمىرا ها و عناصر این داستان هر یک از شخصیت .است

من هر »: دنویسمىکور برفجلل آل احمد درباره  و... . رؤیاها و آرزوها، خیانت، امیال ارضا نشدهعدم تحقق ، اختناق

هاى گذشتند و شوخىدر این وقت صداى یک دسته گزمه مست از توى کوچه بلند شد که مىخوانم: وقت بوف کور مى

سال مثل  20افتم که نزدیک به یاد وحشت و هراسى مى کشیدممن هم هراسان خود را کنار مى .کردندهرزه باهم مى

 .(23:1357، آل احمد) «بوده استبداد بر سر ملتى افتاده است بختک در شب تاریکِ 

 یناسیونالیسمقالب ادبیات این دوره را  کهتوان گفت ساختِ ادبیات عصر پهلوی اول چنین می بارۀدر درمجموع

 یبازگشتبود. درنتیجه نویسندگان یر خفقان اجتماعی تأثناشی از  که دادیموار شکل یسمی حسرترمانتو  گراباستان

 زمانهمدور داشت که این دوران  ازنظرالبته این نکته را هم نباید  پیدا کردند. آزادى و حاکمیت ملى یسو به ییقهقرا

افزایش سانسور و خفقان، کرد. از طرفی در اروپا بود و جهان شرایط مشابهی را تجربه می و فاشیسم یسماستقرار نازبا 

یر تأث. موضوعات آثار ادبی نیز در این دوره اغلب تحت نویسندگان را ترغیب به نگارش تحقیقات تاریخی و ادبی کرد

 های زندگی دور شد.ی پیدا کرد و از واقعیتگریاحساسیک غربی، قالب رمانتمکتب 

 معماری. .35

معماری در همۀ  درواقعبود.  بلند یکاخ نظم از افکندم یپمعماری در عصر پهلوی اول مصداق کامل مصرع مشهور 

پرورش سازمان ]های یکی از سخنرانی در13اسماعیل مرآت» شئون فرهنگی این عصر دارای اولویتی تام و تمام بود.

 (.45:1398، پوریقل) «گوید: اساس کار فرهنگ چهار چیز است: ساختمان آموزشگاه، آموزگار، برنامه و کتابمیافکار[ 

ۀ ساخت بناهای اندازبهچیز یچهای از ساختن و آبادانی بوده است، معماری همواره و در همۀ اعصار، استعاره ازآنجاکه

 داد.را روح پرافتخار باستانی ایران شکل می مصالحشمدرن توجه حاکمان پهلوی را به خود جلب نکرد. معماری که 

ی در معماری متضادهای متفاوت و بعضاً لوی اول، گرایشهای سیاسی و ایدئولوژیک عصر پهبه سبب اختلف در دیدگاه

یی و گراسنتشود. معماری مدرن متعالی، معماری نئوکلسیک، معماری تلفیقی، معماری اسلمی و یده مید دورهاین 

ی سبک مّلی با الگوبرداری از معمار که14شوندهای معماری این دوره را شامل میمعماری تحت عنوان سبک ملّی، سبک

                                                           
 در دولت پهلوی اول. وزیر معارف وقت . 13
اهای دولتی و حکومتی دورۀ پهلوی اول و ها و رویکردهای نظری معماری بنگرایش»عنوان جو تحت گرفته از جدول مندرج در مقالۀ امیر حقبندی بریمتقساین  . 14

 است. 34 ۀشمارشده در نشریۀ مطالعات هنر اسالمی به چاپ« دوم
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یی این دوره بود. از بناهای شاخص گراباستانترین سبک به شیوۀ ترین و آرمانیدورۀ هخامنشی و ساسانی، خالص

توان ساختمان بانک ملّی شعبۀ مرکزی تهران، موزۀ ایران باستان و کاخ شهربانی را نام دولتی و حکومتی این سبک می

های هخامنشی مقبرۀ فردوسی به سبک ساختمان آن جملهبرای مفاخر کشور که از  نیز احداث چندین آرامگاه و برد

 توان مثال زد.دست میینازابهترین نمونه  عنوانبهرا 

که در آن زمان نماینده نیشابور در مجلس  (عبدالحسین خان سردارمعظم )تیمورتاش .ش .ه 1303در دوازدهم مرداد 

آمده بود:  ،ای برای ساخت آرامگاه فردوسی شد. در طرحی که به مجلس دادشورای ملی بود، خواهان تصویب بودجه

کند. قدر و نمندی کرده و از بروز قدردانی خودداری است نسبت به مفاخر تاریخی خود ابراز علقههر ملتی مکلف »

حکیم ابوالقاسم فردوسی که مایه فخر ایران تنها نبوده، بلکه یکی از مفاخر بشریت محسوب است، بر کسی مستور  ۀرتب

های شهر طوس ن رفته و محو شود و با سایر خرابهنیست و سزاوار نخواهد بود که مدفنش در حال حالیه و تقریباً از بی

دهد که حکومت توجه جدی به هنر معماری های دولت، نشان میاین طرح و دیگر برنامه 15«.تفاوتی نداشته باشد

 داشته است.

 گیرینتیجه

ادبیات پهلوی های فکری و حکومتی در ساختِ هنر و توان از نقش جریانای میدر پاسخ به این پرسش که چه نتیجه

ای بود گاه همسو و مشترك با هنرمندان اول گرفت؟ باید گفت که ایدۀ ساخت آمرانۀ هنر و ادبیات عصر پهلوی اول، ایده

اگرچه از عصر مشروطیت  با آنان. تغییر شیوۀ بیانی هنرمندان گواهی بر این مدعاست. نطفۀ این ایده رهمسویغو گاه 

اما تولد آن در جریان عظیم نوسازی اتفاق افتاد. این تولد در حقیقت زایش ایران نوینی بود که رضاشاه  ؛بسته شد

دانند که بانی اصلحات اساسی و بنیادینی مدارانی تشکیل میداد. حلقۀ رضاشاه را روشنفکران و سیاستاش را میوعده

شان را برای ساخت انضباط اجتماعی و فرهنگ مدرن به اسیدر جامعه بودند. اینان معمارانی بودند که تمام توان سی

با شک و تردید  توأمانی تجددطلبگرایی، خواهی، اخلقیتملتوان در کار بستند. خصوصیت عمومی این فرهنگ را می

بار به گذشته خلصه کرد. دولت مرکزی برای نشر و گسترش این فرهنگ جدید، از ۀ احساس رمانتیِک حسرتعلوبه

ها و نشریات و همچنین از هنرهایی که تظاهرات قوی در به نمایش ، روزنامهها مثل رادیو، سینماکنولوژی تکثیر ایدهت

                                                           
 مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی. وبه نقل از سایت کتابخانۀ موزه  1303مرداد چهارم دورۀ مجلس پنجم شورای ملی دوازدهم  چهل واز متن مذاکرۀ جلسه  . 15

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B4
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کرد. در بین این هنرها، معماری بیشتر از دیگر هنرها استفاده می ،گذاشتن شکوه و عظمت دولت شاهی داشتند

مظهر نوسازی،  عنوانبهیتش رؤقابلیش و امکان گراعملکرد چراکه معماری به دلیل خاصیت ذاتی ؛دولت بود موردتوجه

توانست در فضاهایی شهری و در بین مردم، عرصۀ نمایش تام و تمام ایدۀ دولتمردان پهلوی اول باشد. بهتر و بیشتر می

 قدرتمندتمام اقدامات نیز از پشتوانۀ دولتی  کرد.تری را برای تظاهرات دولت فراهم مییعسرهمچنین معماری امکان 

گرفت. و متمرکز برخوردار بود. این اقدامات در راستای نوسازی ایران و از طریق نهادهای ایدئولوژیِک حاکم انجام می

د آثار تولی تاً ینهاهای نسبی در ابراز عقیده و تولید آثار هنری، ایجاد اصالتِ سلیقه و ارتقاء ذوق عامه و ایجاد آزادی

های آمرانۀ کارگزاران دولتی بود که از طریق اجرای سیاست باارزشهنری، همه و همه دستاوردهای  باارزشبسیار 

 گرایی و نوگرایی بودند.اخص مبتنی بر اندیشۀ باستان طوربهکه  گرفت. دستاوردهاییانجام می دانشمندشفرهیخته و 

و تقویت شِم زیباشناختی نزد هنرمندان و نوگرا  موسوم به ساز جریانههای بعد، زمینسرانجام این اقدامات، در سال

 ، نخستین پیامد این جریان بزرگ بود.یجنگخروسحتی عامه در دوران پهلوی دوم شد. انجمن هنری موسوم به 

اش، با ایجاد با اعمال فرهنگِ سیاسی اقتدارگرا و گفتار ایدئولوژیک توان انگاشت که دولت رضاشاهچنین می درمجموع

آزاد کارنامۀ قابل قبولی از خود برجای گذاشت. این دولت  نسبتاًو در فضایی  عامه فرهنگ درپرورش ذوق  وامر واال 

اما نباید این نکته  ؛نگاران موفق عمل نکردنویسندگان و روزنامه خصوصاً اگرچه در ایجاد فضایی آزاد برای هنرمندان و 

دستخوش آشفتگی و چندپارگی حاصل از جنگ جهانی  حاضردور داشت که جهان و منطقه در ابتدای قرن  نظر ازرا 

 کرد.نقاط جهان الزام مییاقصهای نوپا را در بود که این خود هژمونی دولت
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