سیاستهای فرهنگی و حکومتی در تبیین ارزشهای زیبایی شناختی هنر و ادبیات
ایران پهلوی اول
چکیده
ساختارهای سیاسی و رویکردهایی که اتخاذ میکنند نقش مهمی در کیفیت ساحت هنر و ادبیات دارند .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 .مفصلبند ی این اندیشه که در قالب یک هژمونی ریخته شده بود ،دو ایدۀ ایرانیگری و تجددخواهی را
همزمانِ باهم و در یک مسیر دیکته میکرد .این دو ایده ،اگرچه از تبار مشروطه و قاجار و بعضاً قبلتر از آن آمده
بود ،اما در عصر پهلویِ اول به سبب دگرگونیها و رخدادهای بزرگ منطقهای و جهانی ،در چرخشی گفتمانی ایدهای
گ
کامالً نوظهور محسوب میشد .تغییر شیوۀ بیانی هنرمندان نشان از این دگرگونی میداد .درنتیجه ،جوّ فرهن ِ
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 فرا تاریخی 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 میدهدکه ایرانی
گری 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.
.2نقش سیاستهای فرهنگی در تبیین ارزشهای زیباییشناختی هنر و ادبیات پهلوی اول.
سؤاالت پژوهش:
.1خطمشی عامالن سیاستگذاری فرهنگ برای ایجاد ارزشهای زیبایی شناختی هنر و ادبیات پهلوی اول چه بود؟
.2ایدئولوژی «ایرانیگری و تجدد خواهی» نزد عامالن قدرت ،چگونه و تا چه اندازه موفق شد در ساخت آمرانۀ هنر و
ادبیات پهلوی اول تأثیر بگذارد؟
کلیدواژهها :پهلوی اول ،هنر و ادبیات ،سیاست فرهنگی ،تجددطلبی ،زیباییشناختی.

مقدمه
عینی ترین مصداق از ساخت آمرانۀ هنر و ادبیات پهلوی اول را بتوان از اعالن دیوارکوب اولین فیلم ناطق سینمایی
ایران دید و شنید .این اعالن که بهزعم مبلغین آن بشارتی است بر ایرانپرستان ،بههمراه اولین دیالوگهای دختر لر،
رسم خوشایندی و جانِ پریشان ایرانِ عصر پهلوی اول را توأمان و صریح به ما میگوید .از اقدامات گستردۀ رضاشاه،
ساخت و اصالح نهادهای فرهنگی و اجتماعی در راستای سلطۀ سیاسی بود .وظیفۀ این نهادهای فرهنگی ،تشویق
مردم به ناسیونالیسمِ باستان گرایانه و فرهنگ نوسازی بود .چند دهۀ بعد این نهادها ،منشأ 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 تا 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 ،مجالت 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 تا با استفاده از این امکان ،جهت مشروعیت بخشی به دستگاه شاهی و ایجاد
نظم اجتماعی ،طوفان اصالحات 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 تالشی 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 حاظر را میتوان پژوهشی مستقل
گ سیاسی اقتدارگرا و گفتار ایدئولوژیک دولت رضاشاه را بهعنوان هستۀ اصلی ساخت هنر و ایجاد
دانست که فرهن ِ
امر واال در این بازۀ زمانی بررسی میکند .در اینجا تنها به منابع مهمی اشاره میشود که موضوع مورد پژوهش 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 جدای از هم میداند؛ و شالودۀ ناسیونالیسم را بر اساس نظم نمایشگاهی ،اورینتالیسم و باستانشناسی تعریف
میکند .حمید کشمیرشکن ( )1396اما در کتابِ کنکاشی در هنر معاصر ایران باوجوداینکه از یک متدولوژی
گ تجدد و رابطۀ آن با خصایص سیاسی و فرهنگی ایران
مشخص در نگارش استفاده نکرده است ،ضمن تعریف فرهن ِ
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 بهمثابه ایدئولوژی در پهلوی اول میبیند و ارکان گفتمانی
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فرهنگی پهلوی اول را در سهگانه باستانگرایی ،اسالمستیزی 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
ایده ی تربیت ملت و پرورش ذوق آن نزد دولتمردان و روشنفکران عصر پهلوی اول .این کتاب ،سیاستگذاری
فرهنگی عصر پهلوی را بهویژه در حوزه تئاتر ،سینما و تلویزیون بررسی کرده و نقطهنظرات و مباحث جاری میان
سیاستمداران و کارگزاران حوزه فرهنگ ،مدیران ،هنرمندان ،و روشنفکران را واکاوی میکند .کتاب ،رویکردی
انتقادیی 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 پژوهش-
های میانرشتهای و کیفی قرارمیگیرد .این پژوهش با توجه به ماهیت دادههایی موردبررسی ،روشی تاریخی-تحلیلی
را پی میگیرد .گردآوری مطالب نیز بهصورت مطالعاتِ کتابخانهای 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 مشترک با
هنرمندان و گاه غیرهمسو با آنان .تغییر شیوۀ بیانی هنرمندان گواهی بر این مدعا است .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 اصالحات 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 ،اخالقگرایی ،تجددطلبی
ک حسرتبار به گذشته خالصه کرد .دولت مرکزی برای نشر و
توأمان با شک و تردید بهعالوۀ احساس رمانتی ِ
گسترش این فرهنگ جدید ،از تکنولوژی تکثیر ایدهها مثل رادیو ،سینما ،روزنامهها و نشریات و همچنین از هنرهایی
که تظاهرات قویی در به نمایش 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 عملکرد گرایش و همچنین
به دلیل 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
ک حاکم انجام میگرفت .ایجاد آزادیهای نسبی در ابراز عقیده و تولید آثار هنری،
ایران و از طریق نهادهای ایدئولوژی ِ
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

گ سیاسی اقتدارگرا و گفتار ایدئولوژیکاش ،با ایجاد امر واال و پرورش ذوق در فرهنگعامه و در فضایی نسبتاً
فرهن ِ
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 ازنظر دور داشت که جهان و منطقه در ابتدای قرن
حاضر دست خوش آشفتگی و چندپارگی حاصل از جنگ جهانی بود که این خود هژمونی دولتهای نوپا را در اقصا
نقاط جهان الزام میکرد.
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