بررسی جایگاه گفتمان چپ بر راهبرد سنتی در حوزههای هنری
چکیده
حوزههای هنری به عنوان مراکز تمرکز فعالیت های هنری در دوره معاصر تبدیل به یکی از نهادهای مهم در انتشار
تحوالت ایدئولوژیک شدند .در این میان ،گفتمان چپ در دوره پهلوی تبدیل به یکی از مهمترین گفتمانهای حاکم
بر فضای سیاسی و اجتماعی جامعه ایران گردید .مسئلهای که میتوان اینجا مطرح کرد چگونگی رویکرد گفتمان
چپ به حوزههای هنری است .روش تحقیق در پژوهش حاضر براساس هدف پژوهش به روشهای بنیادی و کاربردی
تقسیم میشود .تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی میباشد ،همچنین با توجه به هدف اصلی پژوهش به لحاظ
ارتباط بین متغیرها این پژوهش توصیفی با رویکرد تحلیلی به شمار میآید .به عبارت دیگر ،این تحقیق وضع موجود
را بررسی میکند و به توصیف منظم و نظام دار وضعیت فعلی آن میپردازد و ویژگیها و صفات آن را مطالعه و در
صورت لزوم تأثیر متغیرها برهم را بررسی مینماید .یافتههای پژوهش حاکی از این است که بنیان های نظری و
ایدئولوژیک در حوزههای هنری و سیاسی تالش میکرد ،بدین وسیله مشروعیت سیاسی خود را تأمین کند .فعاالن
سیاسی و اعضای دیوانساالر و افراد وابسته به هیأت حاکم و گفتمان چپ دارای ویژگیها و خصایصی بودند که
بخشی از آن محصول نظام سیاسی بود .به عبارت دیگر ،در طبقه حاکم عصر پهلوی نوع خاصی از «فرهنگ سیاسی»
وجود داشت که میتواند بخشی از رفتارهای حاکمان و سیاستهای حکومت در این مقطع تاریخی را تبیین کند.
اهداف پژوهش:
.1بررسی جایگاه گفتمان چپ بر راهبرد سنتی در حوزههای هنری.
.2بررسی وضعیت حوزههای هنری در دوره پهلوی.
سؤاالت پژوهش:
.1گفتمان چپ در دوره پهلوی چه راهبردی نسبت به حوزههای هنری داشت؟
.2حوزه های هنری در دوره پهلوی چه وضعیتی داشتند؟
کلیدواژه ها :گفتمان چپ ،راهبرد سنتی ،حوزههای هنری ،دوره پهلوی.

مقدمه
یکی از گفتمانهایی که در دوره پهلوی رایج شد ،گفتمان چپ بود .گفتمان چپ در دوره سلطنت پهلوی در شرایطی
در سال 1304ش .پایهگذاری شد که با بدعتهای فراوانی در تاریخ سیاسی ایران همراه بود .بخش عمدهای از این
بدعت ها ریشه در تحوالت اجتماعی ایران داشت که اجازه چنین کاری را میداد .بهطور نمونه برای نخستینبار بود
که حکومتی از طریق غیر سنتی به قدرت میرسید .در تاریخ گذشته ایران حکومتها اغلب از طریق رقابت ایلها و
قومهای گوناگون جابه جا میشدند .ایل و تباری که قدرت افزونتری داشت میتوانست حکومت مرکزی را به دست
گیرد .حکومت قاجار آخرین این حکومتها بود .حکومتهای سنتی گرچه با زور شمشیر به قدرت میرسیدند اما
برای بقا و مشروعیت خود در نزد عامه از فلسفههای سیاسی معطوف به دین بهره میبردند .بهطور نمونه پادشاهان
قاجار خود را «ظلاهلل» مینامیدند .با ایجاد حکومت پهلوی تحوالتی در فلسفه سیاسی ایجاد حکومت در ایران به
وجود آمد .در سال 1304ش .رضاخان مسیری متفاوتی را برای رسیدن به حکومت طی کرد و به فراخور این تحول،
در فلسفه وجود حکومت خود نیز نیازمند ایدئولوژی متفاوتتری گردید .او که پلههای دستیابی به قدرت را از
«قزاقخانه» آغاز کرده بود ،طریقی را پیمود که ساز و کار آن را بیگانگان طراحی کرده بودند .رضاخان که شخصیتی
نظامی داشت و از این طریق قدرت سیاسی را به دست آورد ،با کودتای اسفند  1299و تحوالت پس از آن قدرت
سیاسی خود را با کمک نیروهای انگلیسی افزایش داد و در نهایت در سال  1305مراسم تاجگذاری و تأسیس
حکومت پهلوی را بهطور رسمی انجام داد .این تحوالت در ایجاد گفتمان چپ در ایران تأثیرگذار بود .این گفتمان
عرصه های مختلف حیات سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار داد .حوزه هنر نیز این این تحوالت برکنار
نبود لذا در این جستار ،تأثیر گفتمان چپ در این دوره بر حوزه هنری مورد واکاوی قرار میگیرد.
درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است اما
آثاری بهصورت پراکنده به بررسی مقوله نوگرایی هنر در دوره پهلوی پرداختهاند .مقالهای با عنوان«بررسی نقش
جریانهای فکری و حکومتی در رویکرد ملیگرایانه نقاشی نوگرای ایران در دوره پهلوی» توسط حسینیراد و
خلیلی( ) 1391به رشته تحریر در آمده است و نویسندگان برآنند که در هنر نقاشی در این دوره تاریخی عواملی چون
تحوالت سیاسی ،فکری ،جهتگیریها و برنامهریزی های فرهنگی نقش مهمی در نوگرایی و ایجاد تحول در هنر و
نقاشی این دوره داشته است .سه رویکرد چپگرایانه ،ملیگرایانه و اسالم گرایانه در کنار اقدامات حکومتی در این
تحول نقش داشتهاند .با این حال ،در این اثر به چگونگی تأثیر گفتمان چپ بر حوزه هنری پرداخته نشده است.
مقالهای دیگر با عنوان«تأثیر جنبش هنر نو در معماری دوره پهلوی اول» به قلم پاشایی کمالی( )1397به رشته
تحریر درآمده است .نویسنده معتقد است جبش هنری در دوره پهلوی ماحصل دگرگونی در ساختار اجتماعی،
رویکردهای زیباییشنا ختی و عوامل خارجی بوده .در این اثر نیز اشاره مستقیمی به بحث تأثیر گفتمان چپ بر حوزه
هنری در دوره پهلوی نشده است لذا نگارنده بر آن است تا در این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر
دادههای کتابخانهای به بررسی این تأثیر و ابعاد آن بپردازد.

نتیجهگیری
بررسی شکلگیری گفتمان چپ در ایران و علل وجودی آن نشان میدهد که جنبش و گفتمان چپ در ایران ابتدا نه
در تقابل با سرمایهداری ،بلکه در مقابل فئودالیسم و در حمایت از کارگران بخشهای غیرصنعتی شکل گرفت ،زیرا
اساسا نه نظامی سرمایهداری شکل گرفته بود و نه طبقه کارگر صنعتی .جامعه ایران پیش از این و طی قرنها،
جنبش ضد فئودالی را به نمایندگی مزدکیان ،خرم دینان ،شیعیان و  ...تجربه کرده بود .نخستین بارقههای اندیشه
سوسیالیستی در آثار برخی روشنفکران صدر مشروطه از جمله میرزا آقاخان کرمانی و طالبوف تبریزی نمایان شد ،اما
این نه به معنای شکل گیری یک جریان و نه طرح یک گفتمان بود .صحبت از سوسیالیسم در مکتوبات سیاسی این
دوره تنها در حد مترقی دانستن یک اندیشه بود و نه بیشتر .پایههای نخستین ایجاد و گسترش گفتمان
سوسیالیستی و در ایران تنها پس از ظهور گروهها و احزاب سوسیال دموکرات بنیان نهاده شد .آشنایی اولیه ایرانیان
با اندیشه با فعال شدن گروهها و احزاب سوسیال دموکرات ،اگرچه محدود ،آغاز شد و شکلگیری این جریان به طرح
گفتمان اولیه چپ در ایران انجامید .این گفتمان از دو راه نفوذ خود را آغاز کرد؛ اول ،آمیختگی اندیشه سوسیالیستی
با برنامه های حزبی و تشکیالتی و دوم ،ترویج تئوریک این اندیشه از طریق مطبوعات حزبی و مکتوبات ایدئولوژیک.
اندیشه چپ به طور عمده تحت تأثیر مکتب چپ روسیه به ایران نفوذ کرد ،بنابراین خط غالب گفتمان چپ ایران تا
مدتها متأثر از این مکتب باقی ماند .گفتمان چپ به صورت نیم بند در ایران شکل گرفت و عرصههای مختلف
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار داد .در این میان عرصه هنر و حوزه هنری از این تأثیر دور
نماند .بدین طریق مشاهده میگردد که در برنامهریزیهای مربوط به حوزه هنری تأثیر گفتمان چپ مشاهده می-
شود.
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