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ساختارهای سیاسی و رویکردهایی که اتخاذ میشود ،نقش مهمی در کیفیت ساحت هنر و ادبیات
دارد .دوران پهلوی اول را باید یک گذر بزرگ و دورانساز در تاریخ معاصر ایران دانست؛ چراکه در
این دوران ،ظهور جریان عظیمِ فکری و سیاسی موسوم به نوسازی ،از آغاز ساختِ ایرانی مدرن سخن
میگفت .بدینجهت شاه و دولتمردانش ،بهعنوان رهبران سیاسی و فرهنگی این جریان ،متعهد شده
بودند تا خطمشی نویسندگان ،شاعران و هنرمندان را ترسیم کنند .مفصلبندی این اندیشه که در
قالب یک هژمونی ریخته شده بود ،دو ایدۀ ایرانیگری و تجددخواهی را همزمانِ با هم و در یک
مسیر دیکته میکرد .این دو ایده ،اگرچه از تبار مشروطه و قاجار و بعضاً قبلتر از آن آمده بود ،اما
ی اول به سبب دگرگونیها و رخدادهای بزرگ منطقهای و جهانی ،در چرخشی گفتمانی
در عصر پهلو ِ
ایدهای کاملً نوظهور محسوب میشد .تغییر شیوۀ بیانی هنرمندان نشان از این دگرگونی میداد؛
درنتیجه ،جوّ فرهنگِ سیاسیِ اقتدارگرا ،فضای مطلوبی را برای هنرمندان و خصوصاً نویسندگان و
شاعران ایجاد نمیکرد .ایجاد آزادیهای نسبی در فرهنگ و تولید هنر ،ایجاد اصالتِ سلیقه و ارتقاء
ذوق در هنر و معماری بر مبنای ارزشهای زیباشناختی هنر باستان و مدرنیسم و تولّد و تحقّق
آثاری باارزشِ فراتاریخی و هنری را میتوان از آن جمله دانست .یافتههای این پژوهش که با استفاده
از منابع کتابخانهای و به روش تاریخی-تحلیلی نگارش یافته است ،نشان میدهد که ایرانیگری در
رویکرد باستانگراییاش و دولت نیرومند مرکزی با رویکرد تجدد محوریاش ،دو عاملِ وثیق در
ساخت آمرانۀ هنر و ادبیات پهلوی اول بوده است.
اهداف پژوهش
 .1بررسی سیاستگذاریهای فرهنگی در هنر و ادبیات پهلوی اول؛
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پهلوی اول چه بود؟
 .2ایدئولوژی «ایرانیگری و تجددخواهی» نزد عاملن قدرت ،چگونه و تا چه اندازه موفق شد در
ساخت آمرانۀ هنر و ادبیات پهلوی اول تأثیر بگذارد؟
** این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری نویسندۀ اول ،علیرضا سلیمانی با عنوان «باستانگرایی در هنر دورۀ پهلوی اول» به راهنمایی دکتر غلمعلی حاتم بهعنوان
استاد راهنما و نویسندۀ مسئول و سید سعید سید احمدی زاویه به عنوان استاد مشاور در سال  1400در دانشگاه هنر تهران ،دانشکدۀ علوم نظری و مطالعات
عالی هنر پردیس بین المللی فارابی است.

)(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/

289

سیاستهای فرهنگی و حکومتی در تبیین ارزشهای زیباییشناختی هنر و ادبیات ایران پهلوی اول
علیرضا سلیمانی ،غلمعلی حاتم ،سید سعید سید احمدی زاویه

مقدمه
عینیترین مصداق از ساخت آمرانۀ هنر و ادبیات پهلوی اول را بتوان از اعلن دیوارکوب اولین فیلم ناطق سینمایی
ایران دید و شنید .این اعلن که بهزعم مبلغین آن بشارتی است بر ایرانپرستان ،بههمراه اولین دیالوگهای دختر لر،
رسم خوشایند و جانِ پریشان ایرانِ عصر پهلوی اول را توأمان و صریح به ما میگوید .از اقدامات گستردۀ رضاشاه،
ساخت و اصلح نهادهای فرهنگی و اجتماعی در راستای سلطۀ سیاسی بود .وظیفۀ این نهادهای فرهنگی ،تشویق مردم
به ناسیونالیسمِ باستانگرایانه و فرهنگ نوسازی بود .چند دهۀ بعد این نهادها ،منشاء تحوالت هنری ایران شدند و
گسترش نوگرایی را در هنر رقم زدند .دانشکدۀ هنرهای زیبای تهران ،یادگار مهمترین و مؤثرترین نهاد تغییر و
تکاملیافته از آن دوران است .در این پژوهش قصد داریم مفهوم ساخت آمرانۀ هنر را در سه حوزۀ ادبیات ،معماری و
سینما بررسی کنیم .ازآنجاکه این سه مدیوم در کنار تکنولوژیهای نوپای آن عصر یعنی رادیو ،روزنامه ،مجلت و ...
میتوانستند زمینههای قدرتمندتری را نسبت به دیگر رسانههای فرهنگی برای تکثیر ایدهها و پروپاگاندای 1هر دولتی
مهیا سازند و همچنین تظاهرات قویتری را در پیاده کردن اراده و خواست دولت به منصه ظهور برسانند ،رضاشاه و
دولتمردانش مصمم شدند با استفاده از این امکان ،جهت مشروعیتبخشی به دستگاه شاهی و ایجاد نظم اجتماعی،
طوفان اصلحات خود را هرچه سریعتر به پا کنند؛ بنابراین ،ایدۀ سیاستگذاران پهلوی بر استفاده از ابزارهای فرهنگی
قدرتمند ،معطوف به این سه طیف از هنر شد؛ اما در این میان ،معماری بهخاطر ماهیت ذاتی کارکردگرایانهاش و
همچنین عرضۀ عینیتر شکوه و عظمت شاهی که بهتر و سریعتر میتوانست قدرت شاه و تحوالت نظم نوین کشور را
به مردم نشان دهد ،برای دولت ارجحیت بیشتری داشت؛ ازاینرو تحوالت معماری در این عصر بسیار چشمگیر است.
درنهایت پژوهش حاضر تلشی است در پاسخ به این سؤال که ایدۀ ساخت آمرانۀ هنر و ادبیات عصر پهلوی اول که
باعث تغییر در شیوۀ بیانی هنرمندان شده بود ،چگونه شکل گرفت؟
تاکنون کتب و مقاالت بسیاری در شناخت ابعاد مختلف دوران پهلوی اول نگاشته شده است که اغلب در حوزۀ تاریخِ
سیاسی -اجتماعی و همچنین اقتصادی– فرهنگی آن زمان بوده است؛ اما مقالۀ حاضر را میتوان پژوهشی مستقل
دانست که فرهنگِ سیاسی اقتدارگرا و گفتار ایدئولوژیک دولت رضاشاه را بهعنوان هستۀ اصلی ساخت هنر و ایجاد امر

 . 1آوازهگری ،تبلیغ ،نگاه کنید به کتاب واژگان فلسفه و علوم اجتماعی داریوش آشوری ،نشر آگاه ،ص 239
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واال در این بازۀ زمانی بررسی میکند .اینجا تنها به منابع مهمی اشاره میشود که موضوع موردپژوهش آنها با مرکزیت
هنر و در راستای مقالۀ حاضر بوده است .در میان محققان ایرانی ،از مستندترین و قابلاتکاترین منابعِ تازه انتشاریافته
و دستاول ،یکی کتابِ تحوالت تصویری هنر ایران سیامک دلزنده ( )1395است .دلزنده در بخشهای از پژوهشِ
نظاممند خود ،مقولۀ باستانگرایی در دورۀ پهلوی اول و پیش از آن را به خاطر تفاوت در نظام معرفتی ،اساساً جدا از
هم میداند و شالودۀ ناسیونالیسم را براساس نظم نمایشگاهی ،اورینتالیسم و باستانشناسی تعریف میکند .حمید
کشمیرشکن ( )1396اما در کتابِ کنکاشی در هنر معاصر ایران با وجود اینکه از یک متدولوژی مشخص در نگارش
استفاده نکرده است ،ضمن تعریف فرهنگِ تجدد و رابطۀ آن با خصایص سیاسی و فرهنگی ایران و ملیگرایی،
پیشزمینههای تاریخی شکلگیری تحوالت هنری عصر پهلوی اول را بهخوبی بیان داشته است.
کتابِ گفتمانهای فرهنگی و جریانهای هنری ایران نگارش محمدرضا مریدی ( )1397به این پرسش پاسخ میدهد
که چگونه نظامهای قدرت ،فرازوفرود جریانهای هنری را جهت میدهند .مریدی با رویکرد تحلیل گفتمانی در پی
زمینههای تولید متن است .او ناسیونالیسم را بهمثابۀ ایدئولوژی در پهلوی اول میبیند و ارکان گفتمانی فرهنگی پهلوی
اول را در سهگانه باستانگرایی ،اسلمستیزی و غربگرایی تعریف میکند .تأثیر گفتمان ناسیونالیسم بر ادبیات ،دوگانۀ
تجددگرایی ،ایدئالیسم باستانگرایانه ،باستانشناسی و باستانگرایی از دیگر مباحث مشروح این کتاب است .کتاب
پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی نوشتۀ علی قلیپور ( )1371نیز کتابی است تحقیقی دربارۀ تبار ایدۀ تربیت ملت و
پرورش ذوق آن نزد دولتمردان و روشنفکران عصر پهلوی اول .این کتاب ،سیاستگذاری فرهنگی عصر پهلوی را بهویژه
در حوزۀ تئاتر ،سینما و تلویزیون بررسی کرده و نقطهنظرات و مباحث جاری میان سیاستمداران و کارگزاران حوزۀ
فرهنگ ،مدیران ،هنرمندان و روشنفکران را واکاوی میکند .کتاب ،رویکردی انتقادی به نگاه قیممآبانه و تربیتمدار
فرهنگی زمانۀ خود دارد.
رویکردِ پژوهشِ حاضر از حیث رهیافت (نظرگاه) ،تحلیلِ گفتمان است .به عبارتی در این رویکرد ،این نهادهای مولدِ
معنا و بازتولیدکنندۀ گفتماناند که در کانون توجه قرار میگیرند؛ ازاینرو ،زمینههای تولید متن و روابط میان متن،
قدرت و ایدئولوژی بسیار حائز اهمیتاند .از سوی دیگر این مقاله به لحاظ بررسی دامنۀ تحقیق ،در ردیفِ پژوهشهای
میانرشتهای و کیفی قرار میگیرد .این پژوهش با توجه به ماهیت دادههایی موردبررسی ،روشی تاریخی-تحلیلی را پی
میگیرد .گردآوری مطالب نیز بهصورت مطالعاتِ کتابخانهای است.
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 .1ملیگرایی و طرح اندیشۀ ایرانشهری
شروع تجددِ ایرانی از دویست سالِ پیش به اینسو ،علوهبر نگاهِ به تمدّن غرب ،با نوعی بازگشت به فرهنگ و اندیشۀ
باستانی ایران و احیاء آثار و مواریث بهجایمانده از دوران پیش از اسلم همراه بوده است .این دیدگاه آرامآرام موجبات
پیدایش جریانهای فکری -سیاسی را رقم زد که بعدها باستانگرایی و ملیگرایی نام گرفتند .این گرایشات گاهی نیز
در نوع افراطی خود ماهیتی ضددینی (عربی-اسلمی) پیدا کردند .درواقع تا قبل از انقلب مشروطه ،اندیشۀ ناسیونالیسم
را تنها میتوان نوعی خودآگاهی نوستالژیک یا به تعبیری دل اندوهی رمانتیک از ایران باستان دانست؛ اما در دورۀ
رضاشاه رواج اندیشۀ ناسیونالیسم ،جامعیّت و عاملیت اصلیتری یافت که از ثمراتش تشکیل طبقۀ روشنفکر به مفهوم
امروزی این کلمه بود« .در دوران رضاشاه با شکلگیری دولت ـ ملتِ مدرن 2در ایران و با نیاز به ناسیونالیسمی که
نیروی انگیزندۀ سیاسی و فرهنگی در جهت نوسازی ایران بود ،گفتمانِ3سیاسی و فرهنگی تازهای شکل گرفت که
هدفش ،بخشیدنِ هویت ملی به ایرانیان بود .این گفتمانِ سیاسی و فرهنگی که پایۀ ایدئولوژیکی برای دولت بود،
میکوشید از سویی ،ما [ایرانیان] را به گذشتۀ پرافتخار بپیوندد و از سوی دیگر از گذشتۀ نکبتبار جدا کند .گذشتۀ
پرافتخارِ یکدست در آنسوی تاریخ ،در دوران پیش از اسلم قرار داشت و در دوران اسلمی نیز آنچه ایرانی ناب دانسته
میشد از علم و فرهنگ و هنر و ادبیات و نمایندگانشان مایۀ سرافرازی و از آنِ گذشتۀ پرافتخار بود»
(آشوری .)171:1377،به همین جهت ایرانِ آن دوران ،شاهد یک نابسامانی و پریشانحالی ناشی از تلقی این (سنّت)
و آن (مدرنیسم) بود« .چنانکه ویلیام میلوارد بیان میدارد ،در ایران معاصر ،ایرانیان در جریان توسعه و تغییر اجتماعی،
در حال کشمکش با مظاهر پیچیدۀ تحول بوده ،تلش کردند تا نظام تازهای را متناسب با ارزشها و اولویتهای خویش
شکل دهند» (کشمیرشکن.)13 :1396 ،
در چنین شرایطی ،روشنفکران و ترقیخواهان چارۀ کار را بر ضرورتِ تشکیل حکومتی متمرکز و مقتدر میدیدند؛
ازاینرو نیروی پیشبرندۀ این حکومت ،ایدئولوژی ناسیونالیستی و رجوع به فرهنگ و اندیشۀ ایرانشهری تعیین شد.
ازآنجاکه اندیشۀ سیاسی ایرانشهری یکی از شاخههای جامع اندیشۀ ایرانشهری بود ،رضاخان بهعنوان مرد مقتدر سیاسی

. nation-state
. discours

2
3

292

سیاستهای فرهنگی و حکومتی در تبیین ارزشهای زیباییشناختی هنر و ادبیات ایران پهلوی اول
علیرضا سلیمانی ،غلمعلی حاتم ،سید سعید سید احمدی زاویه

وقت ،همان کسی بود که میتوانست از مجرای سیاست ،آرمانهای آیندهگرای متفکران هممشربش را در وجه آرمانیاش
محقق سازد.
اصطلحِ اندیشۀ ایرانشهری اگرچه بیشتر در حیطۀ نظام سیاسی و مقولۀ فرمانروایی و گفتمانهای فلسفی و اجتماعی
وابسته به آن مطرح میشود ،اما ازآنجاکه حاکمیتِ دستگاههای سیاسی ،دیگر حوزههای فکری ،فرهنگی و هنری را
تحت تأثیر قرار میدهند ،ناگزیر از رجوع به این بحث هستیم .از طرفی «زمانی اندیشۀ ایرانشهری به سطح گفتمان
سیاسی میآید که یکپارچگی فرهنگی یا سرزمینی ایران به شکلی مورد تهدید باشد .مشخصترین بزنگاههای ظهور
این گفتمان را عصر حاکمیت هلنی پس از هجوم اسکندر ،سالهای میانی سلسلۀ اشکانی به بعد و [ ]...آغاز عصر پهلوی
میباید دانست» (دلزنده .)132:1395 ،معهذا در اثنای تأسیس دولتِ مدرن ایران ،نزد بسیاری از روشنفکران و
نخبگان سیاسی ،احیای اندیشۀ ایرانشهری و گرایش به باستانگرایی به مفهوم رجعت به فرهنگ ایران باستان امری
ضروری بود .افرادی مانند ذکاءالملک فروغی ،عبدالحسین تیمورتاش ،علیاصغر حکمت ،عیسی صدیق ،سید حسن
تقیزاده ،مهدی قلیخان هدایت ،احمد متین دفتری ،فیروز فرمانفرما و چندین کسانِ دیگر ،نمایندگان فکری چنین
نگرشی بودند.

 .2زمینههای سیاسی و اجتماعی تجدد آمرانه
تحوالت سیاسی ـ اجتماعی ایران در فاصلۀ انقلب مشروطه تا سلطنت پهلوی ،با سرعت خیرهکنندۀ خود ،نوید تغییرات
اساسی و گستردهای را در ساختار جامعه میداد .آنقدر که بسیاری از روشنفکران را امیدوار به اجرای مطالبات وامانده
از دوران مشروطه و جنبشهای اصلحگرایانۀ آن زمان کرده بود .بهرغم جایگزینی استبداد سلطنت پهلوی به نظام
مشروطۀ لیبرال ،طرح اصلحات رضاشاه جهت نوسازی ایران ،مواهب بسیاری را در ساخت ایران نوین به همراه داشت.
«دولت رضاشاه ،نخستین دولت مدرن مطلقه در ایران بود و مهمترین ویژگی آن تمرکز و انحصار منابع و ابزارهای
قدرت در نزد دولت ،پیدایش ارتش جدید و تأکید بر ناسیونالیسم دولتی و مصلحت ملی بود» (مسعودنیا و
فروغی.)80:1391،
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«اندیشۀ تجدد و امید به دگرگونی اجتماعی که انقلب مشروطیت پیامد و خود بزرگترین انگیزۀ آن بود ،پس از
نخستین جنگ جهانی و در چند سال کوتاه غروبِ قاجاریه و طلوع پهلوی ـ در فرهنگ ما نیز مانند سیاست ،تحولی
ناگهانی و ژرف پدید آورد .در این زمینه میتوان عوض شدن نقش اجتماعی شاعر ،نویسنده و ادبیات ،پیشی گرفتن
اهمیت و کاربرد نثر بر شعر ،تغییر محتوا و شکل و بهطور کلی دید آثار ادبی از جهان و جامعه ،همگانی شدن تصنیفهای
میهنی و درنتیجه سیاسی شدن موسیقی و پیدایش تئاتر و نقد ادبی [ ]...را نام برد ]...[ .همراه با چنین تحولی در یک
دوران  15ساله ،آثار نوآوری پدیدار شد که یا در ادب فارسی طرحی تازه میافکند یا دستکم در فرهنگ ما دید و
دریافتی تازه را بشارت میداد» (مسکوب.)1:1384،

پس از پایان جنگ جهانی اول ،گروهی از سیاستمداران میهندوست بر آن شدند تا وطن تکهپارۀ شده از گردنکشان
داخلی و آسیبدیده از دشمنان خارجی را سامان بدهند .در آن روزگارِ آشوبزده ،تنها راهی که برای خروج از بنبست
به نظر میرسید ،تشکیل دولت مرکزی و مقتدر بود .این هدف نیاز به دولتی یکپارچه ،قدرتمند و مرکزی داشت .چنین
دولتی ،ارتشی مجهز و دیوانساالری کارآمدی را میطلبید .بعد از کودتای  1299ه.ش ،رضاخان میرپنج ،وزیر جنگ
شد .سپس در دوران رئیسالوزرایی ،فرماندهی کل قوا را از آن خود کرده و سردار سپه لقب گرفت .رضاخانِ سردار
سپه ،پس از رسیدن به پادشاهی با شتابی خیرهکننده ،سازمان لشکری و کشوری را دگرگون کرد و دیوانساالری نوینی
را برپا ساخت .یکی از این نهادهای فرهنگی سامانیافته ،وزارت جلیلۀ معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه بود.
نظام دیوانساالری نوین رضاشاه بر پایۀ ساختار سیاسی اقتدارگرای خود و دو بازوی قدرتمندش یعنی ارتش و دارایی،
برنامههای گسترش و اصلحات را با قدرت هرچهتمامتر در جهت نوسازی در کل کشور به اجرا درآورد .رمان زیبا اثر
محمد حجازی که در نیمۀ پادشاهی و اوج قدرت بیچونوچرای رضاشاه ( 1312ه.ش) منتشر شد ،داستان استقرار
دیوانساالری و جایگزینی دولت متمرکز و یکپارچه را بهجای حکومتهای منطقهای ایلی ـ روستایی با تمام عوارض
ناخوشایندش از زبان میرزا حسینخان مزینانی ،قهرمان داستان که پسرکی بلندپرواز و شرور روستایی است که تازه به
شهر آمده است ،بازگو میکرد .رمان «اگرچه ارزش ادبی واالیی ندارد؛ ولی ازآنجاکه سنّتِ روستا و آشوبِ شهر ،چگونگی
دیوانساالری نوپدید و پیامدهای همگانی و فردی آن را بازمینمایاند ]...[ ،در جامعهشناسی و تاریخ ادبِ آغاز این قرن
دارای جایگاه ویژهای است» (مسکوب.)178:1384 ،
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 .3ساخت نهادهای فرهنگی و اجتماعی در دورۀ پهلوی اول
ساخت نهادهای فرهنگی و اجتماعی از اقدامات مهمِ ایجادی و اصلحی حکومت پهلوی اول بود .تأسیس یا اصلح
ساختاری این نهادها به منظور تثبیت نظام و ترویج توأمانِ ناسیونالیسمِ باستانگرایانه و تجددطلبی انجام میگرفت.
ایجاد سازمانهای آموزشی نوین در راستای فرهنگ سیاسی اقتدارگرا نیز ازجملۀ این تلشها بود .از ویژگیهای این
سازمانهای آموزشی ،تشویق روحیۀ ناسیونالیستی ،تجلیل از تمدن باستانی و تبلیغ فرهنگ مدرن غربی بود.
درواقع نطفۀ مهمترین نهاد آموزشی قرن حاضر در عصر مشروطه و سال  1289ه.ش با تصویب قانونی موسوم به قانون
اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه بسته شد .این قانون تمامی امور اجرایی فرهنگ را در یک وزارتخانه
متمرکز میکرد .وظیفۀ این وزارتخانه حفاظت از آثار باستانی و اموال اماکن مقدس ،آموزش عمومی ،اعزام دانشجو به

خارج ،تأسیس موزه و کتابخانه و مجامع علمی و ادبی و نظارت بر حفاریها بود .با تصویب این قانون وزارت علوم و
معارف به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تغییر نام یافت و تأمین هزینههای آموزش عمومی بر عهدۀ این
وزارتخانه قرار گرفت .این آغاز سیاستگذاری ،تصمیمگیری و برنامهریزی دولت در موضوع صنعت (هنر) بود .باید توجه
داشت که واژۀ هنر به معنای امروزیاش ،هنوز مصطلح نشده بود و در ادبیات رسمی ،هنر سنتی را صنعت مینامیدند.

.3.1

انجمن آثار ملی

سنت تأسیس انجمنها ،یادگار عصر مشروطه بود ،پسازآن بهعنوان نهادی مدنی برای مبارزات اجتماعی و سیاسی و
همچنین محلی برای گردهمآیی همفکران سیاسی و هممشربان فرهنگی و هنری راهش را ادامه داد .انجمن آثار ملی
که بعدها انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نام گرفت ،در پاییز  1301هـ .ش 4به همت گروهی از رجال دانشور و علقهمند
به آثار تاریخی ،بر اساس اساسنامهای در  14ماده و با هدف ازدیاد علقۀ عامه به آثار قدیم تاریخی و علمی و صنعتی
ایران و به منظور نگاهداری صنایع مستظرفه ،صنایع دستی و حفظ سبک و شیوه قدیم آنها تأسیس شد .احداث بنای
آرامگاه فردوسی ،تشکیل مجمع بینالمللی به مناسبت هزارمین سال تولّد فردوسی و چاپ هشت عنوان کتاب
درخصوص ابنیۀ تاریخی ایران ازجمله اقدامات و فعالیتهای این انجمن بود.
 . 4دربارۀ آغاز فعالیت این انجمن اطلعات ضدونقیضی وجود دارد .برخی این ابهامات را در غضب رضاشاه به تیمورتاش که مؤسس این انجمن بود،
میدانند.
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.3.2

سازمان پرورش افکار

پرورش افکار ،سازمانی دولتی بود که به دستور رضاشاه در سال  1317ه.ش برای دستیافتن به یکسانسازی ملی
تأسیس شد .رئیس این ادارۀ جدید ،احمد متین دفتری وزیر دادگستری وقت بود که حاال موظف به هدایت نسل
جوانتر بهسوی خدمت به میهن شده بود .الگوی عملی این تشکیلت ،سازمانهای تبلیغاتی نازیها در آلمان بود که
تقریباً از یک دهه قبل جهت تبیین ایدئولوژی نازیسم و تقویت و اشاعه آن در سطح جامعه شکل گرفته بود .مأموریت
ویژه سازمان پرورش افکار نیز تبلیغ آرمانهای سیاسی رژیم پهلوی و در تعقیب آن شاهدوستی و حمایتهای همهجانبۀ
تودهای از دولت بود .این سازمان ،از کمیسیونهای تخصصی جداگانهای تشکیل شده بود :کمیسیون کتب کلسیک،
کمیسیون مطبوعات ،کمیسیون نمایش ،کمیسیون سخنرانی ،کمیسیون موسیقی و کمیسیون رادیو ،ازجملۀ این
کمیسیونهای فرعی بودند.
این دو نهاد با هدف ساختن ایران نوین تأسیس شدند و نقشۀ مشخصی در سیاستگذاریهای نظام تربیت و پرورش
داشتند« .تولد سیاستگذاری فرهنگی از بطن ایدۀ پرورش ذوق عامه5را باید در همین دو نهاد جست که نقطۀ اتصال
خواست فردی روشنفکران و دولت مطلقه است» (قلی پور.)23:1398 ،
.3.3

مدرسه صنایع مستظرفه

بهرغم اینکه این مدرسه قبل از دورۀ رضاخان سپهساالر تأسیس شده بود اما طرح آن اینجا ازاینجهت حائز اهمیت
است که «با تأسیس مدرسۀ صنایع مستظرفه برای نخستینبار در تاریخ تکوین دولت مدرن در ایران یک هنرمند از

طریق ارائۀ الیحه به مجلس شورای ملی به مقامی در بدنۀ دولت منصوب میشود( ».قلیپور 20:1398 ،و  )19مدرسه
صنایع مستظرفه در سال  1289ه.ش با مساعدت دو دولتمرد ،محمدعلی فروغی (رئیس مجلس شورای ملی وقت) و
میرزا ابراهیمخان حکیمالملک (وزیر وقت) و به ریاست کمالالملک در عمارت حوضخانه واقع در باغ نگارستان و
با الگوبرداری از آکادمی بوزار سوئیس برای تدریس و توسعۀ هنر نقاشی و مجسمهسازی تأسیس شد« .انتصاب کمال-
الملک به ریاست مدرسۀ صنایع مستظرفه و انتصاب علینقی وزیری به ریاست مدرسۀ موزیک ،پیش از آنکه تصدیق
 . 5وزارت فرهنگ و هنر در سال  1348سندی به نام سیاست فرهنگی ایران منتشر میکند .فرهنگ برای همه یکی از اصول مندرج در این سند رسمی
است که یکی از بندهای آن پرورش ذوق عامه نام دارد .این سند نقطۀ آغاز برنامهریزی برای تربیت ذوق و شمّ زیباییشناختی ملت به ضرب سیاستگذاری
فرهنگی دولت نبود؛ بلکه پیشینۀ آن به آغاز دولت پهلوی میرسید( .متن توضیحی پشت جلد کتاب پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی تألیف علیقلی پور
چاپ )1398
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شایستگی فردی هنرمند و اقتدار دستوری شاه برای انتصاب رئیس مدرسۀ هنری باشد ،نشان از اقدامی برای حل
معضل قانونگذاری در بوروکراسی نوپای آن عصر دارد؛ ازاینرو با گسترش وزارتخانهها و تأسیس ادارههای گوناگون
فرهنگی ،هنرمندان پا به عرصهای میگذاشتند که پیشازاین سابقهای تاریخی از حضورشان وجود نداشت» (همان،
 21و .)20
.3.4

مدرسۀ صنایع قدیمه

مؤسس اصلی این مدرسه حسین طاهرزاده بهزاد بود که در سال  1308ه.ش با پشتوانۀ دولتی و با هدف احیای هنر
ملی و سنتی آن را تأسیس کرد .اندیشۀ ساخت این مدرسه با «انگاشت هنر ملی ـ ایرانی با ترویج ملیگرایی دولتی که
بر تمامی زندگی سیاسی و فرهنگی ایران تسلط داشت ،کاملً همخوان بود» (کشمیرشکن.)63:1396 ،
.3.5

هنرکدۀ هنرهای زیبا

هنرکدۀ هنرهای زیبا ،مهم ترین و مؤثرتر ین نهاد هنری بود که در اواخر عصر پهلوی اول تأس یس شد .این
هنرکده ،بعدها در سال  1328ه.ش به عنوان دانشکده به د انشگاه تهران پیوست« .برای اولین بار در ایران در این
دانشکده ،آموزش هنر های زیبا از طریق برنامۀ درسی دانشگاهی صورت میگرفت ]... [ .این دانشکده طی چند
دهۀ بعد به مهد تولد هنر نوگرا در کشور تبدیل شد( ».همان 74 :و )73
.3.6

فرهنگستان زبان فارسی

اولین جلسۀ رسمی فرهنگستان در  12خرداد  1314در ساختمانی در خیابان اللهزار برگزار شد .اساسنامهاش را فروغی
تهیه کرد .مادۀ نهم این اساسنامه ،فرهنگستان را موظف به هدایت افکار جامعه میکرد .از نخستین اعضای فرهنگستان،
علیاکبر دهخدا ،سعید نفیسی ،حسن اسفندیاری و محمدتقی بهار را میتوان
.3.7

برشمرد6.

هنرستان موسیقی

در عصر پهلوی اول برای نخستینبار ،از هنر موسیقی حمایت رسمی صورت گرفت« .توجه به هنر ازجمله موسیقی
ایرانی ،وجه دیگر توجهات فرهنگی حکومت جدید بود .هنرستان موسیقی به وجود آمد تا به گردآوری و تنظیم موسیقی
محلی ،ترانههای سنتی و موسیقی اصیلی ایرانی بپردازد» (زیباکلم .)272:1398،از دیگر نهادها و سازمانهای فرهنگی

 . 6نگاه کنید به مقالۀ ویدا همراز ( )1376با عنوان نهادهای فرهنگی در حکومت رضاشاه ،چاپشده در نشریۀ تاریخ معاصر ایران ،شمارۀ  ،1ص 56
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و اجتماعی که در راستای اهداف سیاسی دولت پهلوی اول ایجاد شدند ،جمعیت نسوان وطنخواه کانون بانوان ،انجمن
حقوق و شورای عالی معارف را میتوان نام برد که هرکدام بهنوبۀ خود تحت مفصلبندی سیاستهای فرهنگی نظام
اقتدارگرا ،موظف به انجام مأموریتهای محول شده بودند.
.3.8

نیرنگستان سیاسی

نیرنگستان در حقیقت اثری است از صادق هدایت که نامش برگرفته از کتابی است به همین نام که در زمان ساسانیان
و به زبان پهلوی نگاشته شده است .این کتاب که دربارۀ خرافات ،باورهای عوامانه ،اعتقادات و آدابورسوم ایرانیان
است ،نخستینبار در سال  1312ش .چاپ و انتشار یافت .هدایت در دیباچۀ کتابش ،به ارزش علمی و روانشناسی
کاوش و تحقیق درباره اعتقاداتِ عوام در روشن کردن برخی نکاتِ تاریکِ فلسفی و تاریخی اشاره میکند و تحقیق
درباره آداب و اعتقادات گوناگون مردم ملل و تطبیق آنها با یکدیگر را کلید درك ریشه و مبدأ آداب و رسوم ،ادیان،
افسانهها و اعتقادات مختلف میداند .درواقع یکی از عوامل نگارش نیرنگستان ،همانطور که خودش هم میگوید،
آشنایی او با رویکرد علمی غربیها به تحقیق و پژوهش بوده است.
و اما جوّ سلطۀ حاکم و پروپاگاندای پهلوی در تشویق نویسندگان و روشنفکران به ایرانیگری و باستانگرایی از سویی
و ترغیب آنان به غرب و تجدد از سوی دیگر ،باعث به وجود آمدن تشویش ذهنی و آشفتگی فکری برای اغلب
نویسندگان و شاعران آن زمان شده بود .چنانکه اغلب این نویسندگان ازجمله هدایت ،دهخدا ،بهار و چند کسان دیگر،
تحت تأثیر این کلف پیچیده ،نهایتاً دل به مطالعات ریشهای در تاریخ و ادبیات تاریخی سپرده و مشغول به تحقیق
دربارۀ گذشتۀ تاریخی و ارزشهای باستانی شدند؛ چراکه دولت بهمنظور حفظ امنیت کشور ،احتراز از مسلکهای
سیاسی و دوری از عقاید و مرامهای سرکش را در اولویت برنامههای خود قرار داده بود .بدین منظور سانسور برخی از
آثار در دستور کار قرار گرفت ،کتابِ نیرنگستان هدایت از کتابفروشیها جمع شد که مبادا دری را به سوی نقدِ حالِ
حاکمیت باز کند.
پهلوی اول ،دورهای بود که هنرمند ،هنوز به معنای واقعی ـ آنگونه که در غرب معنا شده بود ـ ارزش مستقلِ خودش
را نیافته بود .از همین روی او کماکان تحت لوای حاکمیت نفس میکشید .او از طرفی در دام تأثیر پروپاگاندا و
نیرنگستان سیاسی قرار داشت و از طرف دیگر مورد هجمۀ تجدد بود .گاهی از سرِ افتخار به وطن و سرزمین ،سرزنده
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و مفتخر به خود مینوشت و گاهی بیزار از دنیایی که بدان خوکرده و انزجار از حالت اکنون مینگاشت .گاهی هم در
هر دو حالت ،اغراق و بزرگنمایی گریبان هنرمند را میگرفت .برخی مواقع هم انگار بیزاری و انزجار از دنیای بیمحتوا،
مقبولتر میافتاد« .این دیدی است که بهافراط در دیگران ادامه پیدا میکند و اصلً بهنوعی ژست روشنفکرانه بدل
میشود؛ بدینسان یک نسل نویسندۀ بدبین و گندهدماغ که دائماً احساس حیفشدگی و غریبافتادگی در محیطش
میکند ،در بسیاری از نوشتههای این سالها رخ

مینماید7».

شاهرخ مسکوب ،دربارۀ یکی از نویسندگان عصر پهلوی مینویسد« :حجازی در مقالههای گوناگون بارها به سیاست و
سیاستبازیها پرداخته ...به اعتقاد او سیاستمداران علناً برای اغفال حریف دروغ میگویند و حیله میکنند؛ زیرا اصول
جنگ و سیاست ،فن فریب و دروغ است!» (مسکوب .)193:1384 ،نویسندگان و سرایندگان دورۀ رضاشاهی وجدانی
آزرده و بینش اجتماعی سردرگمی داشتند .کسانی مانند عشقی ،الهوتی و فرخی که صاحب دید و برداشتی سیاسی ـ
انقلبی بودند ،ساخت و سازمان اجتماع و رهبران آن را نشانه گرفتند و درمان را در سرنگونی و دگرگونی میدانستند
که البته نظام اقتدارگرای رضاشاهی دهان این قماش را خیلی سریع بست .درمجموع چنین میتوان گفت که در دورۀ
پهلوی اول ،ادبیات نه راهی به حریم سیاسی داشت و نه توان نقد نهادها و دستگاههای حاکم و کارگزاران آن را پیدا
کرد« .نبود شعور و آگاهی سیاسی ـ اجتماعی در ادب این دوره آشکار است» (همان).
 .4نقش روشنفکران و دولتمردان در ساخت هنر و ادبیات پهلوی اول
مشروطه را باید انقلبى دانست که تحوالتى ژرف در تاریخ تفکر ایرانی ،خصوصاً روشنفکران و تحصیلکردگان بر جاى
گذاشت« .یکی از این تحوالت ،دگرگونی الگوی روشنفکری ،از روشنفکرِ ناراضی عصر مشروطه به روشنفکرِ دولتمرد در
عصر پهلوی اول بود» (بروجردی .)1389:126 ،باید توجه داشت که در آن سالها ،اصطلح روشنفکر را در رابطه با فردِ
مخالفی که قصد تغییر در وضع موجود را داشته باشد ،به کار نمیبردند .از طرفی مشاغل و مناصبی نظیر حقوقبگیران،
آموزگاران ،پزشکان ،مهندسان ،حقوقدانان و حتی کارمندان دولت ،مصادیقی از این اصطلح شمرده میشدند .اما
مقصود ما از معنای روشنفکر در اینجا ،همان تعبیر روشنفکر ـ دولتمرد است؛ یعنی کسی که همگام و همراه با
ی اول
برنامههای دستگاه شاهی بوده و در راستای الگوهای نوسازی قدم برمیداشته است .البته در اواخر عصر پهلو ِ

 . 7رجوع شود به مقالۀ هدی اربابی با عنوان «آنچه گذشت» چاپشده در نشریۀ حرفه هنرمند ،شمارۀ 18
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معنای مخالف به روشنفکران اضافه شد .او کسی بود که علوه بر فهم سیاسی و درك موقعیت فرهنگ ،به نبرد انقلبی
علیه وضع موجود برای بهتر شدن اوضاع هم اعتقادی راسخ داشت؛ بنابراین در ابتدای عصر پهلوی ،مقصود از روشنفکران
و تجددخواهان ،کسانی بودند که موتور محرکۀ قطارِ تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی محسوب میشدند .این
قطاری بود که حرکتش را از اواخر دورۀ قاجار شروع کرده بود ،از ساختار سنتی جامعۀ ایران عبور میکرد و مهمترین
رویدادها در تاریخ ،فرهنگ و جامعۀ ایران را درمینوردید.
معماران و نظریهپردازان ایران مدرن که با اندکی تسامح آنها را حلقۀ رضاشاه نامیدهاند ،چه کسانی بودند؟ «از
برجستهترین آنها میبایستی از علیاکبر داور ،محمدعلی فروغی ،حسین کاظمزاده ،عبدالحسین تیمورتاش ،حسین
علء ،قاسم صوراسرافیل ،سید حسن تقیزاده ،علی دشتی ،حسنعلی غفاری ،فرجاهلل بهرامی ،علیاکبر سیاسی و بسیاری
چهرههای دیگر نام برد .برخی از آنها بدون تردید سهم بیشتری در بنای ایران عصر رضاشاه داشتند و برخی کمتر
[ ]...تعدادی از آنها بر بنیانهای فرهنگی و اجتماعی ایران جدید اثر گذاشتند» (زیباکلم 247:1398 ،و .)246
«رضاشاه ،مردی ساکت و کمسخن بود و درنتیجه فرصت زیادی برای تئوریبافی سیاسی و فلسفی یا لفاظی نداشت»
(آبراهامیان« .)129:1390،شکل و قامت رضاخان هم بسیار به او کمک کرد .وی مرد تنومندی بود و احتماالً 190
سانتیمتر قد داشت که قدی بهطور معمول دیلق است» (غنی .)305:1385 ،او شخصیتی نظامی داشت ،فردی
منضبط ،باهوش و متفکر بود و روحیهای تجددخواه داشت« .رضاخان ادعای روشنفکری یا دانشمندی نداشت ،ولی از

ابتدا هدفش را میدانست .رضاخان بسان خارپشت مثالی بود :روباه بسیار چیزها میداند اما خارپشت تنها یکچیز،
منتها آن را خوب میداند ]...[ .ولی صفات روباه هم در رضاخان کم نبود» (همان) .از شواهد تاریخی چنان برمیآید
که وی به هیچ هنری علقه نداشت و نیز اهل مطالعه و کتابخوانی نبود .بهرغم این ،در برپا کردن پروژه ایران مدرن
و ایجاد فرهنگ و هنر در آحاد جامعه ،با یاری جستن از شخصیتهای برجستۀ سیاسی و فرهنگی ،گامهای بسیار بلند
و ارزندهای برداشت« .رضاشاه را همواره اصلحگر ،بانی مدرنیزاسیون و حتی عرفی ساز [جامعه] کبیر تلقی کردهاند»
(آبراهامیان.)141:1390،
فروغی اندیشهپرداز و نظریهپرداز غیرسیاسی سلطنت پهلوی بود .او یک شاهنامهشناس ،برپاکنندۀ هزارۀ فردوسی،
نخستوزیر وقت و رئیس فرهنگستان و نمایندۀ معتدل فرهنگ حاکم دوران بیستساله بود .تأثیر خطابهها و مقاالت
او با مضمون تربیت ملت در رواج تفکر باستانگرایی بسیار مؤثر بود .فروغی در مراسم تاجگذاری رضاخان ،نطق آتشینی
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در مدح شاهنشاهی و باستانگرایی با مضمون شووینیسم 8داشت .او در نطق خود ،رضاخان میرپنج را پادشاهی پاكزاد
و ایراننژاد و وارث تاجوتخت کیانی و ناجی ایران و احیاء گر شاهنشاهی باستان و غیره خواند .حتی انتخاب نام پهلوی
را نیز به ابتکار فروغی نسبت میدهند« .او اعتقاد راسخ بهضرورت تربیت جامعه و پرورش ذوق عامه داشت» (قلی-
پور )29:1398،او معتقد بود که با تأسیس مدارس و مجلت علمی و ادبی و ترجمه و تألیف و  ...میتوان مردم را متوجه
هنر و کمال کرد.
آرتور پوپ مورخ و ایرانشناس شهیر آمریکایی است .او از بزرگترین محققانی بود که فرهنگ و معماری ایران را به
جهانیان معرفی کرد .کتابهای آرتور پوپ نقطۀ تحولی در شناخت هنر و معماری ایران محسوب میشوند .پوپ از
طرف حسین علء ،نمایندۀ مجلس شورای ملی وقت دعوت به یک سخنرانی میشود .این سخنرانی که در اول
اردیبهشتماه  1304در تاالرخانۀ سردار اسعد برگزار میگردد ،ازآنجهت مهم است که سرنوشت میراث فرهنگی ایران
را برای همیشه تغییر میدهد؛ چراکه رضاخان سردار سپه ،رئیسالوزرا و شاه آینده از اعضای حاضر در جلسۀ آن روز
بود« .به نظر میرسد که سخنرانی ،تأثیر عمیقی بر رضاخان که تا چند ماه بعد شاه آیندۀ ایران میشد ،گذاشته باشد»
(دلزنده .)167:1395 ،پوپ در بخشی از سخنرانیاش میگوید« :هنر ایران بزرگترین سرمایه این کشور بوده زیرا
نهفقط ثروت و حیثیت برای آن به وجود آورده؛ بلکه در هر دوره و هر جا برای ایران دوستان زیادی ایجاد کرده است
[ ]...ایران استحقاق ستایش و محبت را دارد» 9پوپ ویژگی هنر ایرانی را در تزیینگری و فرم ناب میدید .به عقیدۀ
او ،هنر ایران ترکیبی از شعر ،مذهب و ریاضیات بود« .پوپ داللتمندی جنبههای انتزاعی هنر ایران را در درك و دریافت
خاص هنرمندان ایرانی از ریاضیات [میدید]»(دلزنده .)179:1395 ،پوپ دستاوردهای هنری ایران را حاصل روح
ایرانی میدانست .به عقیدۀ دلزنده مداخلۀ آرتور پوپ ،عاملی بود که جریان شبیهسازی (گرایش به مدرنیسم) خصوصاً
در نقاشی را در مسیر دیگری مهندسی کرد؛ چراکه پوپ مثل محمدعلی فروغی از بزرگترین نظریهپردازان باستانگرا
بود.
 .5هنرها و اصالت سلیقه متأثر از باستانگرایی و نوسازی

 . 8برتریطلبی نژادی -قومی.
 . 9به نقل از مقالۀ ایراندخت خوانساری ( )1393با عنوان آرتور پوپ؛ خدمت گذار یا تاراجگر بزرگ؟ در سایت تاریخ ایران به آدرس:
 http://tarikhirani.ir/fa/newsبازیابی شده در تاریخ  12فروردین 1399
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احیاء و ایجاد ،دو واژه در فرهنگ سیاسی اقتدارگرای پهلوی اول بود که هر دو کلمه بر خواست آمرانه دولت متکی بود.
باستانگرایی خواست اول را محقق میساخت و نظام نوسازی امر دوم را رشد میداد .هر دو اینها مَرکبی بودند برای
تاختوتاز رضاشاه در راه رسیدن به اصلحات« .باستانگرایی عهد پهلوی داللت بر مشی شاهپرستی داشت ]...[ .عرصه-
های مختلف هنر نیز در مفصلبندی گفتمان پهلوی ،با مؤلفههای ایرانیگری ،تجددگرایی ،باستانگرایی و ملیگرایی
تغییر کردند و شکل تازه به خود گرفتند» (مریدی 71:1397 ،و .)70
.5.1

سینما

اگرچه سینمای ملی ایران اولین گامهایش را در عصر مشروطه برداشته بود ،اما دورۀ اول سینمای ملی ایران در 24
آذر  1304با تصویربرداری از مراسم سوگند خوردن رضاخان توسط خان بابا معتضدی ،قهرمان سینمای رضاخانی آغاز
شد .بدین ترتیب خان بابا یکی از اجزای بوروکراسی قدرتمند پهلوی شد .شاید هیچ فردی در تاریخ سینمای ایران
بهقدر خان بابا معتضدی از پیشرفتها و ترقیات ایران تصویر ثبت نکرده باشد .او نخستین فردی بود که مظاهر تمدنی
جدید ایران را به تصویر میکشید .تا سالهای میانی عصر پهلوی اول ،درست مانند عهد قاجار تنها کسانی میتوانستند
در سینما به فعالیت بپردازند که مرتبطِ با دربار باشند .سلسلۀ پهلوی همان ابتدا از اهمیت سینما برای تأثیرگذاری بر
مردمی که بسیاری از آنان از سواد خواندن و نوشتن بیبهره بودند ،آگاه بود .شش روز پس از آنکه احمدشاه ،آخرین
شاه سلسله قاجار ،سلطنت را رسماً به رضاخان واگذار کرد ،دولت اعلم کرد :شبها سینماهای جدید ،طرز زراعت
علمی در اروپا را نشان میدهند .این اعلمیه را میتوان نخستین برخورد سلطنت جدید با سینما ،پس از به رسمیت
یافتن آن دانست که نشاندهندۀ اطلع حکومت از اهمیت سینما بود.
و اما سینمای داستانگوی ایران ،از اواخر دهۀ  1300ه.ش آغاز به کار کرد .در این دوران بضاعت سینمای ایران از هر
نظر در پایینترین حد ممکن قرار داشت و در جامعۀ سنتی این زمان ،سینما رفتن رسم پسندیدهای محسوب نمیشد.
در آثار سینمایی این دوره کاراکترهای نقش اول داستان فیلم بهطور معمول در سه نوع ظاهر میشدند :کاراکترهای
عاشق یا معشوق ،کاراکترهای متجدد خواه یا متجدد نما و کاراکترهای اسطورهای میهنی .نمایش کاراکتر عاشق یا
معشوق مطابق نمایش کلیشهای در ادبیات سنتی تمام دنیا ،امری بدیهی و معمول بود؛ اما نمایش شخصیتهای
متجددخواه یا متجددنما ،دقیقاً مطابق با خواستِ سیاستهای فرهنگی پهلوی اول رخ میداد .شخصیتپردازیهای

301

302

سیاستهای فرهنگی و حکومتی در تبیین ارزشهای زیباییشناختی هنر و ادبیات ایران پهلوی اول
علیرضا سلیمانی ،غلمعلی حاتم ،سید سعید سید احمدی زاویه

برگرفته از نگاه اسطورههای میهنی نیز متأثر از سیاستهای نوین ایران بودند .ایدۀ ناسیونالیسم رضاشاه با استقرار دولت
ـ ملت مدرن ،رجوع به ادبیات و اندیشۀ کهن ایرانی را به نویسندگان و کارگردانان دیکته میکرد .سینمای سپنتا حاصل
این نگاه بود .سپنتا میخواست با ترسیم مطلوبی از شخصیتهای آرمانی و اسطورهای ایران در فیلمهایش ،نمونههای
کاملی ارائه دهد.
بهطور خلصه چنین میتوان گفت که مشروعیتبخشی به دستگاه شاهی و نظم نوین اجتماعی ،مهمترین کارکرد
سینمای دورۀ رضاشاهی بود .نخستین نظامنامه سینما در سال  1314ه.ش تدوین و تصویب شد .نظامنامهای که
آشکارا ،چنگ انداختن حکومت بر سینما را نشان میداد .وظیفۀ اصلی سینما به قاب تصویر درآوردن اصلحات و
پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی بود .در این دوره برخی افراد نیز متهم به نقض راه سربلندی و پیشرفت ایران شدند؛
بهطور مثال فیلم صامتِ علف؛ نبرد یک ملت برای زندگی که از نخستین فیلمهای مردمنگارانه دربارۀ کوچ ایل بختیاری
در سال  1304ه.ش بود ،به دلیل ناهمخوانیاش با سیاستهای رضاشاه که مسئلۀ خلعِ سلح قبایل و عشایر را پیگیرانه
دنبال میکرد ،اجازۀ نمایش نگرفت؛ چراکه به باور دولتمردان ،چهرهای مخدوش و عقبماندهای از ایران را به نمایش
گذاشته بود؛ اما سینمای ملی در جهت برآمدن جبران ،خیلی زود دستبهکار شد و فیلم راهآهن ایران را در سال 1309
ه.ش برای نشان دادن توسعۀ کشور روی پرده برد .درمجموع چهار فیلم را میتوان بهعنوان مهمترین دستاورد سینمای
این دوره نام برد :آبی و رابی ( ،)1308حاجیآقا آکتور سینما ( ،)1311دختر لر ( )1311و بوالهوس ( .)1313در این
چهار فیلم که از ساختار سینمایی درستی هم برخوردار بودند ،ردپای اسطورهسازی رضاخانی را بهوضوح میتوان دید.
در این فیلمها همچنین سردرگمی جامعۀ سنتی ایران در برخورد با تمدن جدید ،ناتوانی در ارتباط برقرار کردن با آن
و ناهنجاریهای شهرنشینی و تضادهای اجتماعی بهخوبی منعکس شده است .نهایتاً در سال  1315ه.ش دورۀ اول
سینمای ایران که نطفهاش پیش از سلطنت رضاخان بسته شده بود ،پایان یافت؛ چراکه از سال  1315تا  1326ه.ش
دیگر هیچ فیلمی در ایران ساخته
.5.2

نشد10.

ادبیات

 . 10برداشت آزاد از مقالۀ محسن فاتحی ( )1397با عنوان اسطورهسازی سینما در دورۀ رضاشاه  https://banicaster.com/reza-shah/بازیابی شده در
تاریخ  7فروردین 1390
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به قول سپانلو «شعر فارسی بر میراثی متکی است که به هر نوجویی احساس امنیت میبخشد» سپانلو ساختهای ادبی
عصر پهلوی را از نظر نگارشی متأثر از مقتضیات روز ،اغلب جامد میداند و با استدالل اینکه «هر جریانی در اوج خویش
سقوطش را میپرورد» معتقد است در دورۀ رضاشاه عقاید و مرامهای سرکش به ادبیات رسوخ

کردند11.

باستانگرایی در ادبیات را بر دو گونه میتوان دید .یکی آن گونۀ ادبی را گویند که شاعر یا نویسنده ،با بهکارگیری
زبانی کهنتر و قدیمیتر به گذشتۀ دور باستانی و اساطیری پناه برده و ویژگیهای زبانی و سبکی ادبیات و شعر
کلسیک فارسی را در شعر یا داستان خود پیاده میکند .این تمهید ادبی را که یکی از شیوههای آشناییزدایی با عناصر
گذشتۀ زبانی است ،هنجارگریزی زمانی یا کهنگرایی زبانی هم نامیدهاند که خود به دو صورت باستانگرایی واژگانی
یا باستانگرایی نحوی اتفاق میافتد .این شگرد ادبی بیشتر متأثر از سلیقه و ذوق نویسنده یا شاعر بوده و به حساسیت
و حسن نظر وی مربوط است تا تأثیر عناصر بیرونی؛ مثلً استفاده از واژگان اسمی مانند بیغاره ،پرندوشین و درا در
اشعار اخوان ثالث .معهذا اقتضای شرایط حال و مقام حاکم بر زمان سرودن شعر را در بهرهگیری از باستانگرایی
نمیتوان نادیده گرفت .بدون تردید نوسانها و دگرگونیهای سیاسی ـ اجتماعی زمانه در زبان و مضامین نویسنده
بسیار

مؤثرند12.

گونۀ دوم ،خلق آثاری است که تحت تأثیر حاکمیت و آمریت نظام سلطه اتفاق میافتد .آرامش گورستان تعبیری است
که از فضای حاکم بر ادبیات ،در ابتدای استقرار رضاخان میکنند .در این شرایط سمتوسوی قلمها و اندیشهها ،به
سمت جنبههاى کمخطر ادبیاتی ،مانند تحقیقاتِ ادبى میل میکند .آرامآرام متجددین در پی احیا و جوانسازى ادبیات
در مقابل سنتگرایانی که راهحل را در برگشت به سبکهاى سادهتر قبل از مغول مىدیدند ،صفآرایی کردند .نتیجۀ
این مصاف ،مهمترین اتفاق ادبیاتی بود که در عصر رضاشاه رقم خورد و آن تولد شعر نو نیمایى بود .نیما یوشیج
نخستین کسى میشود که با شعرش مدرنیسم را وارد ادبیات میکند .او شاعری است که با آهنگ روزگار همراه است.
او نتیجه تأخیر افتادن انقلب مشروطیت است.

 . 11رجوع شود به کتاب محمدعلی سپانلو ( )1374با عنوان نویسندگان پیشرو ایران ،نشر نگاه ،ص .48
 . 12رجوع شود به مقالۀ زیبا اسماعیلی با عنوان «هنجار گریزی زمانی (باستانگرایی) در اشعار اخوان ثالث» ،چاپشده در نشریۀ مطالعات ادبیات ،عرفان و فلسفه،
شماره 2
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سپانلو ،انتشار افسانۀ نیمایوشیج را مبدأ و حادثۀ ادبی عصر پهلوی میداند« .اثری که درونگرایی و یاس عاشقانۀ آن
گویی فضای روحی دوران طالع را پیشگویی میکند» (سپانلو )13:1374 ،اثری که تحوالت اندیشگی دوران خود را
بازگو میکند.
در شب تیره دیوانهای کاو
دل به رنگی گریزان سپرده
در درهی سرد و خلوت نشسته
همچو ساقهی گیاهی فسرده
میکند داستانی غمآور
«جلل آل احمد« ،جغد پیر» نیما را خفقان حاکم بر جامعه عصر رضاشاه میداند» (آل احمد.)57:1357 ،
هیس! مبادا سخنی جوی آرام
از بَرِ دره بغلتید و برفت
آفتاب از نگهش سرد به خاك
پرشی کرد و برنجید و برفت
«ویژگىهاى ادبى دورۀ پهلوی اول را اینگونه دستهبندی میکنند:
 -1ظهور ناسیونالیسم باستانگرا
 -2گرایش به رمانتیسم و احساساتگرایی
-3رشد فعالیتهاى تحقیقات ادبى» (آژند.)49:1363 ،
ملکالشعرای بهار در آثار متعدد خود به انتقاد از شرایط حاکم بر کشور میپردازد .براى مثال وى در بهاریهاى ،بهار را
آیینۀ پریشانحالی وطن معرفی میکند:
اللۀ خونینکفن از خاك سر آورده برون
خاك مستوره قلب بشر آورده برون...
یکى دیگر از معروفترین آثار بهار ،مرغ سحر است:
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مرغ سحر ناله سر کن
داغ مرا تازهتر کن...
علىاصغر حکمت در نخستین کنگره نویسندگان ایران که در سال  1325ه.ش برگزار شد ،دوران رضاشاه را دورۀ
دیکتاتورى تعبیر مىکند .به اعتقاد حکمت «در آن عصر آثار انتقادى نمود کمترى داشتند و [ ]...بیشترِ اشعار در مدح
و ثَنا و تمجید از شخص رضاشاه بود» (کاتوزیان.)145:1372 ،
پرویز ناتل خانلرى یکى دیگر از سخنرانان این کنگره ،درباره ادبیات عصر رضاشاه میگوید« :حقیقت مطلب آن است
که دوره دیکتاتورى فشار پلیس و سانسور به حدى شدید بود که ذوق را در دلهاى نویسندگان و شاعران خاموش
مىکرد» (مجموعه مقاالت نخستین کنگره نویسندگان ایران .)24:1385 ،ادبیات داستانی هم در این دوره متأثر از
شرایط سیاسی حاکم بر فضای فکری نویسندگان ،دچار عوارض مخصوصی میگردد .وجه انتقادی داستاننویسی تضعیف
میشود و طرح مسائل اجتماعی مانند خودفروشی ،رباخواری ،بیعاری ،ظلم به زنان ،تعصبات مذهبی و  ...رقم میخورد.
«اگر ادبیات دورۀ مشروطه شفابخش دردهاى اجتماعى بود ،در این دوره ادبیات و داستاننویسى ،تلخى و رخوت را
ترویج مىکند .نویسنده برونگراى مشروطه ،انسانى درونگرا مىشود و به الیههاى زیرین فکر خود مىخزد و
انتزاعىترین افکار را ارائه مىدهد ،از مردم جدا مىشود به حدیث نفس مىپردازد» (عابدینی.)50:1366 ،
آرینپور ،شکلگیرى رمانهاى تاریخى در ایران را «نتیجه مستقیم کوششهاى فرهنگى دارالفنون و کسانِ وابسته به
آنان» مىداند (آرینپور .)352:1372 ،محمدعلی سپانلو در توصیف داستانهای این دوره مینویسد« :شیوۀ
داستاننویسى این عصر ،از یکسو دربند افسانهپردازى به سبک قدیم و از سوى دیگر زیر نفوذ ترجمه حماسى و
رمانتیک خارجى (اغلب ادبیات رمانتیک فرانسه) است» (سپانلو .)57:1374،حسن عابدینی ،رمانهای تاریخی عصر
رضاشاه را کهنهاندیشی و نوعى گریز به گذشته میداند که به دلیل رواج ناسیونالیسم باستانگرا موردتوجه دستگاه
شاهی بودند .فضای کلی رمانهای اجتماعی و سیاسی نیز اغلب آکنده از نوعى ناتورالیسم منفعل و مأیوسکنندهای
است که در قالب نمایشی رمانتیسیسمی عرضه میشود.
صادق هدایت را باید یکى از برجستهترین و تأثیرگذارترین نویسندگان سیاسى اجتماعى دوران رضاشاه دانست .وى در
تاریخ ادبیات ایران شخصیتى پیچیده و چندالیه دارد .مهمترین و تأثیرگذارترین اثر داستانى صادق هدایت ،بوف کور
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است .هر یک از شخصیتها و عناصر این داستان را مىتوان نمادی از زندگى اجتماعى در روزگار هدایت دانست:
اختناق ،عدم تحقق رؤیاها و آرزوها ،خیانت ،امیال ارضا نشده و . ...جلل آل احمد درباره برفکور مىنویسد« :من هر
وقت بوف کور مىخوانم :در این وقت صداى یک دسته گزمه مست از توى کوچه بلند شد که مىگذشتند و شوخىهاى
هرزه باهم مىکردند .من هم هراسان خود را کنار مىکشیدم به یاد وحشت و هراسى مىافتم که نزدیک  20سال مثل
بختک در شب تاریکِ استبداد بر سر ملتى افتاده بوده است» (آل احمد.)23:1357 ،
درمجموع دربارۀ ساختِ ادبیات عصر پهلوی اول چنین میتوان گفت که قالب ادبیات این دوره را ناسیونالیسمی
باستانگرا و رمانتیسمی حسرتوار شکل میداد که ناشی از تأثیر خفقان اجتماعی بود .درنتیجه نویسندگان بازگشتی
قهقرایی به سوی آزادى و حاکمیت ملى پیدا کردند .البته این نکته را هم نباید ازنظر دور داشت که این دوران همزمان
با استقرار نازیسم و فاشیسم در اروپا بود و جهان شرایط مشابهی را تجربه میکرد .از طرفی افزایش سانسور و خفقان،
نویسندگان را ترغیب به نگارش تحقیقات تاریخی و ادبی کرد .موضوعات آثار ادبی نیز در این دوره اغلب تحت تأثیر
مکتب رمانتیک غربی ،قالب احساسیگری پیدا کرد و از واقعیتهای زندگی دور شد.
 .5.3معماری
معماری در عصر پهلوی اول مصداق کامل مصرع مشهور پی افکندم از نظم کاخی بلند بود .درواقع معماری در همۀ
شئون فرهنگی این عصر دارای اولویتی تام و تمام بود« .اسماعیل مرآت13در یکی از سخنرانیهای سازمان [پرورش
افکار] میگوید :اساس کار فرهنگ چهار چیز است :ساختمان آموزشگاه ،آموزگار ،برنامه و کتاب» (قلیپور.)45:1398 ،
ازآنجاکه معماری همواره و در همۀ اعصار ،استعارهای از ساختن و آبادانی بوده است ،هیچچیز بهاندازۀ ساخت بناهای
مدرن توجه حاکمان پهلوی را به خود جلب نکرد .معماری که مصالحش را روح پرافتخار باستانی ایران شکل میداد.
به سبب اختلف در دیدگاههای سیاسی و ایدئولوژیک عصر پهلوی اول ،گرایشهای متفاوت و بعضاً متضادی در معماری
این دوره دیده میشود .معماری مدرن متعالی ،معماری نئوکلسیک ،معماری تلفیقی ،معماری اسلمی و سنتگرایی و
معماری تحت عنوان سبک ملّی ،سبکهای معماری این دوره را شامل میشوند14که سبک ملّی با الگوبرداری از معماری

 . 13وزیر معارف وقت در دولت پهلوی اول.
 . 14این تقسیمبندی برگرفته از جدول مندرج در مقالۀ امیر حقجو تحت عنوان «گرایشها و رویکردهای نظری معماری بناهای دولتی و حکومتی دورۀ پهلوی اول و
دوم» چاپشده در نشریۀ مطالعات هنر اسالمی به شمارۀ  34است.
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دورۀ هخامنشی و ساسانی ،خالصترین و آرمانیترین سبک به شیوۀ باستانگرایی این دوره بود .از بناهای شاخص
دولتی و حکومتی این سبک میتوان ساختمان بانک ملّی شعبۀ مرکزی تهران ،موزۀ ایران باستان و کاخ شهربانی را نام
برد و نیز احداث چندین آرامگاه برای مفاخر کشور که از آن جمله مقبرۀ فردوسی به سبک ساختمانهای هخامنشی
را بهعنوان بهترین نمونه ازایندست میتوان مثال زد.
در دوازدهم مرداد  1303ه .ش .عبدالحسین خان سردارمعظم (تیمورتاش) که در آن زمان نماینده نیشابور در مجلس
شورای ملی بود ،خواهان تصویب بودجهای برای ساخت آرامگاه فردوسی شد .در طرحی که به مجلس داد ،آمده بود:
«هر ملتی مکلف است نسبت به مفاخر تاریخی خود ابراز علقهمندی کرده و از بروز قدردانی خودداری نکند .قدر و
رتبۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی که مایه فخر ایران تنها نبوده ،بلکه یکی از مفاخر بشریت محسوب است ،بر کسی مستور
نیست و سزاوار نخواهد بود که مدفنش در حال حالیه و تقریباً از بین رفته و محو شود و با سایر خرابههای شهر طوس
تفاوتی نداشته باشد 15».این طرح و دیگر برنامههای دولت ،نشان میدهد که حکومت توجه جدی به هنر معماری
داشته است.
نتیجهگیری
در پاسخ به این پرسش که چه نتیجهای میتوان از نقش جریانهای فکری و حکومتی در ساختِ هنر و ادبیات پهلوی
اول گرفت؟ باید گفت که ایدۀ ساخت آمرانۀ هنر و ادبیات عصر پهلوی اول ،ایدهای بود گاه همسو و مشترك با هنرمندان
و گاه غیرهمسو با آنان .تغییر شیوۀ بیانی هنرمندان گواهی بر این مدعاست .نطفۀ این ایده اگرچه از عصر مشروطیت
بسته شد؛ اما تولد آن در جریان عظیم نوسازی اتفاق افتاد .این تولد در حقیقت زایش ایران نوینی بود که رضاشاه
وعدهاش را میداد .حلقۀ رضاشاه را روشنفکران و سیاستمدارانی تشکیل میدانند که بانی اصلحات اساسی و بنیادینی
در جامعه بودند .اینان معمارانی بودند که تمام توان سیاسیشان را برای ساخت انضباط اجتماعی و فرهنگ مدرن به
کار بستند .خصوصیت عمومی این فرهنگ را میتوان در ملیتخواهی ،اخلقگرایی ،تجددطلبی توأمان با شک و تردید
بهعلوۀ احساس رمانتیکِ حسرتبار به گذشته خلصه کرد .دولت مرکزی برای نشر و گسترش این فرهنگ جدید ،از
تکنولوژی تکثیر ایدهها مثل رادیو ،سینما ،روزنامهها و نشریات و همچنین از هنرهایی که تظاهرات قوی در به نمایش

 . 15از متن مذاکرۀ جلسه چهل و چهارم دورۀ مجلس پنجم شورای ملی دوازدهم مرداد  1303به نقل از سایت کتابخانۀ موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
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گذاشتن شکوه و عظمت دولت شاهی داشتند ،استفاده میکرد .در بین این هنرها ،معماری بیشتر از دیگر هنرها
موردتوجه دولت بود؛ چراکه معماری به دلیل خاصیت ذاتی عملکردگرایش و امکان قابلرؤیتش بهعنوان مظهر نوسازی،
بهتر و بیشتر میتوانست در فضاهایی شهری و در بین مردم ،عرصۀ نمایش تام و تمام ایدۀ دولتمردان پهلوی اول باشد.
همچنین معماری امکان سریعتری را برای تظاهرات دولت فراهم میکرد .تمام اقدامات نیز از پشتوانۀ دولتی قدرتمند
و متمرکز برخوردار بود .این اقدامات در راستای نوسازی ایران و از طریق نهادهای ایدئولوژیکِ حاکم انجام میگرفت.
ایجاد آزادیهای نسبی در ابراز عقیده و تولید آثار هنری ،ایجاد اصالتِ سلیقه و ارتقاء ذوق عامه و نهایتاً تولید آثار
بسیار باارزش هنری ،همه و همه دستاوردهای باارزش دولتی بود که از طریق اجرای سیاستهای آمرانۀ کارگزاران
فرهیخته و دانشمندش انجام میگرفت .دستاوردهایی که بهطور اخص مبتنی بر اندیشۀ باستانگرایی و نوگرایی بودند.
سرانجام این اقدامات ،در سالهای بعد ،زمینهساز جریان موسوم به نوگرا و تقویت شمِ زیباشناختی نزد هنرمندان و
حتی عامه در دوران پهلوی دوم شد .انجمن هنری موسوم به خروسجنگی ،نخستین پیامد این جریان بزرگ بود.
درمجموع چنین میتوان انگاشت که دولت رضاشاه با اعمال فرهنگِ سیاسی اقتدارگرا و گفتار ایدئولوژیکاش ،با ایجاد
امر واال و پرورش ذوق در فرهنگ عامه و در فضایی نسبتاً آزاد کارنامۀ قابل قبولی از خود برجای گذاشت .این دولت
اگرچه در ایجاد فضایی آزاد برای هنرمندان و خصوصاً نویسندگان و روزنامهنگاران موفق عمل نکرد؛ اما نباید این نکته
را از نظر دور داشت که جهان و منطقه در ابتدای قرن حاضر دستخوش آشفتگی و چندپارگی حاصل از جنگ جهانی
بود که این خود هژمونی دولتهای نوپا را در اقصینقاط جهان الزام میکرد.

دوره  ،18شماره  ،43آذر1400
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