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چکیده

یکــی از مفاهیــم تأثیرگــذار بــر جریانــات هنــر نوگــرا در ایــران «ملیــت» اســت .مقالــة حاضــر چگونگــی ایــن اثرگذاری
را بررســی و در ایــن راســتا بــر نقــش «دولــت» و «گفتمانهــای فرهنگیـسیاســی» بهعنــوان واســطههای ایــن
تأثیــر تأکیــد میکنــد .فرضیــة مقالــه تأثیرپذیــری هنــر نوگــرا از گفتمانهــای سیاســی و حامیــان هنــری اســت و
هــدف ،دســتیابی بــه اشــکال مختلــف تأثیــر مفهــوم «ملّیــت» و یافتــن توضیحــی بــرای «چگونگــی اثرگــذاری»
تدقیــق «واســطهها»یی همچــون نهادهــا و گفتمانهــا در شــکلدهی بــه گرایشهــای فرمــی و
و شناســایی و
ِ
محتوایــی هنرمنــدان و جریانهــای هنرهــای تجســمی نوگــرای ایــران در هــر دو دورة پهلــوی اول و دوم اســت.
مقالــه بــا رویکــرد مارکسیســتی و منطبــق بــا نظریــة «وســاطت زیباییشناســی» لــوکاچ نوشــته شــده اســت .در
نتیجــه ،مفهــوم «ملّیــت» بهعنــوان یــک دال مرکــزی در بســیاری از گفتمانهــای غالــب نشــان داده میشــود و
انــواع گرایشهــای منتــج و متأثــر از آن در هنــر نوگــرای ایــران تشــریح میگــردد.

واژگان کلیدی

ملّیت ،گفتامنهای سیاسیـفرهنگی ،حامیان هرن ،هرن نوگرای ایران ،هرن و سیاست
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مقدمه

پـس از ورود مدرنیسـم بـه ایـران و اسـتقرار دولـت پهلـوی طی سـالهای  1304تـا ،1357

بـرای بسـیاری از روشـنفکران و دولتمـردان ضـروری به نظر میرسـید که هویتـی یکپارچه
تـم ّلتی به نام «ایران» میزیسـتند سـاخته
و مسـتحکم بـرای همـة افرادی کـه در ک ّلیـت دول 
شـود ،ایـن هویـت یکپارچـه از مسـیر گفتمانهـای فرهنگیـسیاسـی حـول مفهـوم «م ّلیت»
غالـب و همگانی شـد و تأثیـرات فرهنگی متعددی برجای گذاشـتند .مقولة «هنـر نوگرا» نیز
از ایـن قاعـده مسـتنثی نیسـت .ایـن مقاله نشـان میدهد که بـا محوریت مفهـوم «م ّلیت» چه
گفتمانهـای متنوعـی شـکل گرفتند .آنـگاه به جریانهای اصلـی و یا هنرمنـدا ِن هنر نوگرای
ایـران در هـر دو دوره بـر مبنـای تأثیرپذیـری از این گفتمانها اشـاره میکنـد .بهعالوه برای

درک چگونگـی ارتبـاط بیـن ایـن گفتمانها و آثـار هنری و هنرمنـدان ،بسـیاری از نهادهای

دولتـی یـا خصوصـی را که متأثـر از این گفتمانها تأسـیس میشـدند و بهنوعـی از هنرهای

تجسـمی حمایـت میکردند ،یا بهشـکل مسـتقیم و غیرمسـتقیم برنامههایـی را در جهت این
گفتمانهـا تنظیـم و اجـرا میکردنـد ،بهعنـوان واسـطههای زیباییشناسـی شناسـایی و در

هرکـدام از ایـن بخشهـا دسـتهبندی میکنـد .در اینجـا ،طرح مسـئله بـه شـیوهای آنالیتیک
و یکسـویه انجـام میگیـرد و تأثیـر احتمالـی هنرهـای تجسـمی بر سـایر حوزههـا مد نظر
نیسـت .ایـن امـر به معنـای فقدان تأثیـر هنر بر سـایر حوزهها نیسـت ،بلکـه محدودیت این

متـن امـکان نگاهـی دوسـویه و دیالکتیکـی را نداشـته اسـت .طبقهبندیهـای صورتگرفته

در اینجـا بـا هـدف تعیین خطـوط فرضی برای شـناخت وضعیـت کلی اسـت و بههیچوجه
ادعـای شـمول بـر همـة جوانـب را نـدارد .اما تالش شـده اسـت تـا مهمتریـن گفتمانهای

حاکـم و نهادهـای وابسـته به هرکـدام بهشـکلی کلی صورتبندی شـوند.
رویکرد روششناسی

مقالـة حاضـر رویکـردی جامعهشناسـانه در بررسـی هنـر را در پیـش گرفته اسـت .بررسـی
«م ّلیـت» بهعنـوان یـک مفهـوم اجتماعـی و سیاسـی و ارزیابـی کاربـرد ایـن مفهـوم در
گفتمانهـای روشـنفکری و سیاسـتگذاریهای فرهنگـی و در نتیجـه شـیوههای بـروز و

ظهـور آن در هنرهـای تجسـمی ،موضـوع ایـن مقالـه را ذیـلِ رویکـرد جامعهشناسـانه بـه

هنـر قـرار میدهـد .جامعهشناسـی هنـر در واقـع تمرکـز بـر نحـوة تأثیرگـذاری «روابـط» و
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«نهادهـای اجتماعـی» بـر آفرینـش ،توزیـع و درک آثار هنری اسـت .سـنتی که بیـش از همه

بـر وابسـتگی بیـن هنـر و جامعـه تأکیـد دارد ،رویکرد مارکسیسـتی به هنر اسـت .در سـنت

مارکسیسـتی ،مسـئلة هنـر آشـکارا «جامعهشـناختی» میشـود و از تأثیـر زیربنـای اقتصـادی
بـر روبنـای فرهنگـی و ازجملـه هنـر سـخن گفتـه میشـود .نظریهپردازانـی چـون گئورگ
پلخانـف ،1هنـر را بهعنـوان عنصـری از روبنـا ،بر مبنـای زیربنـای اقتصادی و مـادی جامعه

خواندهانـد .کسـانی چـون آثـار آرنولـد هـاوزر 2و یـان وات( 3بـا پژوهـش روی رمانهـای

انگلیسـی قـرن هجدهـم متأثـر از زندگـی اجتماعـی و فرهنگـی) نیـز در ایـن زمرهانـد .نقد

مارکسیسـتی ایـن نگـرة مألـوف را که هنـر و ادبیـات یا حوزههای فرهنگیـانسـانی مسـتقل

و خودبنیـاد هسـتند بـه چالـش میکشـد .مارکسیسـم هنـر را در شـبکة پیچیـدهای از روابط
اجتماعـی قـرار میدهـد کـه شـامل اقتصـاد و سیاسـت نیز هسـت.

   گئـورگ لـوکاچ یکـی از مهمتریـن فیلسـوفان مارکسیسـت بـود کـه ضمـن نـگاه بـه

زیباییشناسـی از مسـیر جامعهشـناختی تالش کرد تـا از دوگانة زیربنای اقتصـادی و روبنای
فرهنگـی فراتـر رود .او سـبک زندگـی یـک دوران را بهعنـوان «عنصـر رابـط» بیـن شـرایط
اقتصـادی و تولیـد هنـری بازشـناخت .بـه باور لـوکاچ زیربنـای اقتصـادی مسـتقیم ًا روبنای

فرهنگـی ایجـاد نمیکنـد .بلکـه مجموعـهای از روابـط پیچیـده بین بخشهـای مختلف یک
جامعـه وجـود دارد کـه بـر روی هـم یک کلیـت را میسـازند .لوکاچ بـرای اشـاره به چنین

وضعیتـی از واژة «وسـاطت»( 4میانجـی) اسـتفاده میکنـد .هـر رکنـی از یـک جامعـه معین،

بایـد بهعنـوان بخشـی از کلیتـی نگریسـته شـود کـه اجتماعـی اسـت ،ایـن کلیت اسـت که
ماهیـت بخشهـای متشـکل آن را شـکل میدهـد .بنابرایـن هر بخش مسـتقیم ًا نـه از بخش
دیگـر ،بلکـه از ماهیـت آن کلیـت شـکل میگیـرد .در نتیجـه فرهنـگ و هنـر مسـتقیم ًا نه از

زیربنـای اقتصـادی ،بلکـه از آرایـش خاص دیگـر بخشهای ایـن کلیت همچـون نظامهای
اقتصـادی و سیاسـی شـکل خـود را مییابنـد .بهعبـارت دیگـر ،مجموعـهای از «واسـطهها»
رابطههـای غیرمسـتقیم -نـه رابطههـای مسـتقیم ع ّلـی و معلولـی بیـن بخشهـای مختلفوجـود دارد .بنابرایـن بـرای درک آثـار هنـری و چگونـه شـناخته شـدن آنها بایـد تولید آنها
1. Georgi Plekhanov
2. Arnold Hauser
3. Ian watt
4. Mediation

111

جامعهشناسی هنر و ادبیات ،دوره  ،9شماره اول ،بهار و تابستان 1396

را بهعنـوان رکنـی در کلیـت اجتماعـی خـاص قـرار دهیـم و روابـط بیـن حوزههـای دیگر

همچـون اقتصـاد ،سیاسـت و نظـام آموزشـی و حـوزة تولید هنـری را بررسـی کنیم  .

   در ایـن مقالـه تلاش میشـود تـا در دو سـطح از ایـده «وسـاطت» لـوکاچ اسـتفاده

شـود :نخسـت ،بـا روشـن شـدن گفتمانهـای کلـی فرهنگیـسیاسـی موجـود در عصـر
پهلـوی همچـون ناسیونالیسـم ،اصالتگرایـی و  ....دوم ،نهادهـا یـا فعالیتهایـی کـه ذیـل

ایـن گفتمانهـای اصلـی بـه کار هنرمنـدان و جریانهـای هنـری جهـت میدادنـد؛ همچون

انجمـن آثـار ملـی ،وزارت فرهنـگ ،شـورای عالـی فرهنـگ و هنـر و  ....روش دﯾالکتیکـی
لـوکاچ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺮار دادن هـر چیـز درون ﮐﻠﯿﺖ و دﯾﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺰء ﺑﺎ ﮐﻞ و بـه معنای تأکید

بـر وﺟﻪ بـاواﺳﻄة اﻣﻮر اسـت .گرچـه ایـن روش میتوانسـت بخشهـای دیگـری همچـون
تأثیـرات هنـر و فرهنـگ را بـر ایـن عرصههـا هـم در نظـر بگیـرد ،اما مقالـة حاضر بـه این

موضـوع نمیپـردازد.

قـرار دادن هنـر در وضعیتـی کـه به نظـر میرسـد از مجموعهچارچوبهای ساختهشـدة

فرهنگـی و اجتماعـی پیـروی میکنـد ،بـه معنـای انـکار فردیـت و خالقیـت هنرمنـد یا ر ِّد

کلـی امـکان خودبسـندگی هنـر نیسـت ،بلکـه برای روشـنتر شـدن محـدود شـدن هنرمند
بـه تاریـخ و جغرافیـای خـود اسـت .در طبقهبنـدی گفتمانهـای غالـب اگرچه تـا حدودی
تلاش شـده تـا از دورة پهلـوی اول بـه دوم و با سـیر زمانی بـه پیش رود امـا هرجا که الزم

بـوده بـرای نشـان دادن قدمـت و ابعـاد مختلـف هـر گفتمـان بازگشـتهایی بـه زمانهـای
مختلـف انجـام شـده اسـت .برخـی از ایـن گفتمانهـا – بـرای مثـال ،جهـان سـومگرایی-
مسـتقیم ًا مفهـوم «م ّلیـت» را ترویـج نمیکننـد ،امـا ایـن مقالـه شـرح خواهد داد کـه چطور

همـة آنهـا بهنوعـی ایـن مفهـوم را تثبیـت میکننـد .جـدول  1تصویری کلـی از آنچـه مقاله

سـعی در تبییـن آن دارد ،ارائـه میکنـد.
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جدول .1خالصهای از نهادهای هنری ساختهشده بر مبنای گفتمانهای حاکم حول مفهوم ملیّت

مرور ادبیات پژوهش

«م ّلیـت» مفهومـی اسـت کـه از مشـروطه به این سـو در ایران معنـای امروزین خـود را یافته
اسـت .ملیّت واژهای اسـت که با پسـوند «یَت» از واژة ملت مشـتق شـده و حاکی از وجود
ملـت اسـت .تـا پیش از مشـروطه« ،م ّلت» پیشتـر به معنای «شـریعت» یا «پیروان شـریعت»

بـه کار میرفـت .امـا با ترویج اندیشـة مشـروطه و قانونخواهی در ترجمـة  nationلفظ م ّلت
بـه کار بـرده شـد .بـه ایـن دلیـل که م ّلـت به معنـی مجمـوع پیـروان شـریعت ،از جهاتی به
مفهـوم  nationنزدیـک بـود و بـه مجمـوع مردمـی اطالق میشـد کـه از آیین خاصـی پیروی
میکردنـد و از ایـن حیـث با ذهنیت جامعة اسلامی توافق داشـت (آجودانـی-191 :1382 ،
 .)192بنابرایـن مفهـوم م ّلیـت تـا پیـش از مشـروطه معنـای دیگری داشـت ،اما بـرای اینکه

هـم بـه مـردم در یـک قلمرو خـاص (ایـران) و هم به وجـودِ جامعة اسلامی ارجـاع بدهد،
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مـورد اسـتفاده روشـنفکران و متجددیـن قـرار گرفت .امـروزه واژة م ّلـت غالب ًا بـرای ارجاع
بـه مردمـی بـه کار مـیرود کـه تحـت یـک حاکمیـت خاص دولتـی زندگـی میکننـد و در

زبـان و نـژاد و فرهنـگ اشـتراکاتی دارند .بهطورکلـی دو دیـدگاه با رویکردهای پیشـامدرن
و مـدرن در نـگاه بـه مسـئلة م ّلیت وجـود دارد .رویکـرد پیشـامدرن هر م ّلـت را دارای یک
هسـتة قومـی مرکـزی میدانـد و معتقـد اسـت این هسـتة مرکزی همـواره و پیـش از وجود
یـا نامگـذاری هـر م ّلیتـی وجود داشـته اسـت .آنچه بـرای طرفـداران رویکرد پیشـامدرن در
ِ
واقعیـت تاریخی ایـن هسـتة مرکزی و نیـاکان مشـترک ،بلکه
مقولـة م ّلیـت مهـم اسـت ،نـه

وجـود حـس مشـترک در مـورد نیـاکان اسـت .در مقابـل ،نظریهپـردازان با رویکـرد مدرن،
م ّلـت و م ّلیـت را ذاتیِ جوامع انسـانی نمیدانند و آن را نتیجة مدرنیزاسـیون و برسـاختههای
آگاهانـهای همچـون صنعتیشـدن و مناسـبات سـرمایهدارانه میداننـد کـه سـبب آمادگـی
جماعتهایـی میشـود تـا بـر زبـان ،فرهنگ ،سـنت ،تاریـخ و نیاکان مشـترکی تأکیـد کنند.

در رویکـرد مـدرن ،برخـی بر عوامـل اجتماعی و اقتصـادی و برخی دیگر بر تأثیـر انگارهها
و ایدئولوژیهـا در شـکلگیری مفهـوم م ّلیـت تکیـه میکننـد (آندرسـن .)12-7 :1393 ،در
ایـن مقالـه م ّلیـت بهعنـوان پدیـدهای مـدرن و برساختشـده در فراینـد ملت-دولتسـازی

مـد نظـر قـرار میگیـرد کـه بـا تأسـیس نهادهایـی کـه بر ایـن مفهـوم نـو تأکیـد میکنند بر
هنـر نوگرای زمـان اثرگذار میشـود.

«حامـی هنـر» یـا «هنرپرور»« ،حمایـت هنری» یا «هنرپـروری» واژگانی هسـتند که اغلب

معـادل  Patron of artو  Patronage of artبـه کار میرونـد .پشـتیبانی ،تشـویق ،امتیاز دادن یا کمک
مالـی و بهطورکلـی «یاریگـری» بـرای تولیـد اثـر هنـری  Patronageمحسـوب میشـود .هـر
دو واژة «حامـی» یـا «هنرپـرور» بـرای اینکـه برابـر واژة انگلیسـی قـرار بگیرنـد تـا حدودی

کمتواننـد .واژة «حامـی» طیـف وسـیع معنایـی را بزرگتـر از محـدودة هنـر در نظـر دارد و
واژة «هنرپـروری» آنچنانکـه بایـد بـار معنایی دقیقی کـه متضمن برعهده گرفتن مسـئولیت

مالـی و اقتصـادی در تولیـد اثـر هنـری اسـت القـا نمیکنـد .در تعاریـف مرسـوم در دنیای
هنـر« ،حامـی هنر» اغلب سـفارشدهنده اسـت و پیـش از تولید اثـر هنری هزینههـای تولید

و دسـتمزد هنرمنـد را تأمیـن میکنـد .شـاید عـدم وجـود واژهای دقیـق بـرای ایـن مقصـود
و لـزوم ترجمـه و برسـاخت آن ،خـود نشـانی باشـد از عـدم وجود این رسـم و پیشـینه در
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هنـر ایـران بـه آن کیفیتـی کـه در غـرب اتفـاق میافتـاده اسـت .هرچنـد آنچـه از تاریـخ به
دسـت رسـیده اسـت ،نشـان از حقیقت وجود «حامیان هنـری» در تاریخ خلق هنـر در ایران

دارد .در اینجـا مقصـود از «حامیـان هنـر» در ایـران معاصر تنهـا حامیان اقتصادی نیسـت که

بـا ایجـاد بـازار ،فضـا یـا تأمیـن هزینهها و سـفارش یـا خریـد از تولیـد آثار هنـری خاصی
حمایـت میکننـد؛ بلکـه معنـای گسـتردهتری از «حامـی» بـا توجـه بـه معنـای ایـن واژه در
فارسـی پـی گرفتـه میشـود .ازایـنرو ،وقتـی صحبـت از حمایـت از هنر بـه میـان میآید،
سـایر حامیـان غیراقتصـادی بـه معنـای روزنامهها ،روشـنفکران مـروج گفتمانهای سیاسـی
حاکـم ،و سـایر محافـل و نهادهـای هنری مؤثر در تشـویق یـا رد نوع خاصـی از هنر نیز مد

نظـر خواهـد بـود .مقالـة حاضـر عالوهبـر گفتمانهـای فرهنگیـسیاسـی ،بر نقـش دولت و

نهادهـای هنـری بهعنـوان حامیـان هنـری تأکید دارد کـه با جذب ایـن گفتمانها آنـان را در

نهادهـای خـاص خـود ترویـج میکردنـد و بـر هنر نوگـرای ایـران تأثیر میگذاشـتند.

«گفتمـان» بهعنـوان برابرنهـادة  ،discourseبـه معنـای مجموعه یا دسـتگاهی بینشـی اسـت

کـه از راه واژگان و گفتارهـای نهادینهشـده ،بـر ذهنیتهـا اثـر میگـذارد و گاه حتـی بـر

آگاهـی یـک دوران تاریخـی نیـز سـایه میانـدازد ،بیآنکـه کاربران همـواره بر ایـن ذهنیت
و خصلـت خـاص تاریخـی آن خـودآگاه باشـند .ایـن واژه در فارسـی نخسـتین بار توسـط
داریـوش آشـوری سـاخته شـد (آشـوری )460-454 :1368 ،و جایگزیـن کلماتـی همچون

سـخن ،گفتـار ،مقـال و  ...بـود کـه تـا پیـش از ایـن بهجـای  discourseمعمول بودنـد .اگرچه
واژة  discourseدر زبانهـای اروپایـی ،یـک واژة عمومـی اسـت و کاربـرد عـام دارد .ا ّمـا در
تخصصی پیدا کرد اسـت .ایـن واژه در
چنـد دهـة اخیـر در فلسـفه و علوم انسـانی ،کاربـرد ّ

زبـان التیـن و «گفتمـان» در فارسـی بههیچوجـه بـه معنی گفتوگـو ،گفتوشـنود ،مباحثه،
مناظـره ،مصاحبـه ،و چیزهایـی از این دسـت نیسـتند ( کلباسـی.)139 :1387 ،
«.1ملّت-دولتسازی» 1و برساخت ایدة «ملّیت»

دوران پـس از انقلاب مشـروطه ،یعنـی سـالهای  1285تـا کودتـای اسـفند  1299و سـر
« 1ملّتـدولتســازی» فراینــدی اســت کــه طــی آن «دولتـملّــت» هــای جدیــد ،از قــرن نوزدهــم بــه ایــن ســو پدیــد آمدنــد.
«دولتـملّت»هــای مــدرن بــا انــواع حکومتمندیهــای ســنتی عصــر پیشــامدرن و امپراتوریهــا تفــاوت دارنــد .در ادبیــات توســعة سیاســی،
ملّتســازی بایــد مراحلــی را طــی کنــد تــا بــه کمــک یکسانســازی فرهنگــی از طریــق دســتگاههای آموزشــی ،ترویــج مشــارکت عمومــی
در سیاســت ،تقویــت هویــت و همبســتگی از طریــق سیاســت توزیــع خدمــات رفاهــی یــک «دولتـملّــت» مــدرن در یــک محــدودة مشــخص
جغرافیایــی برســاخته شــود.
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کار آمـدن رضاشـاه ،بهطورکلـی سـالهای بینظمـی در ایـران خوانـده میشـود .نظـام

سـلطنتی قاجـار اقتـدار خود را از دسـت داده و نظام جدیـدی آنچنانکه بایـد جایگزین آن
نشـده بـود .سـاختار پارلمانـی و دولتهـای ضعیف تجـارب ناکامی بـر جا گذاشـته بودند،

تنشهـای داخلـی بسـیار زیـاد بـود و نیروهـای بیگانـه نیـز درصـدد ورود بـه ایـران بودند.
مجموعة این مسـائل زمینهای را برای گرایش بسـیاری از روشـنفکران به سـاخت کشـور و
دولتـی واحـد و قدرتمنـد فراهـم آورد کـه با ایدئولـوژی «ایرانیگـری» همراه باشـد و چنان
شـد کـه غالـب آنان به لـزوم وجود یـک مصلح مقتدر بـاور پیدا کردند .کسـی که قـرار بود

بـا رفـع تنشهـا ،سـعادت را بر مـردم تحمیـل کنـد (وحـدت .)129-128 :1383 ،همزمان،

نشـریات پرنفـوذی چـون کاوه ،فرنگسـتان ،ایرانشـهر و آینـده مـروج ایـن ایـده بودنـد کـه
تقویـت دولـت مرکـزی تنهـا راه اصالح فوری و سیاسـی اسـت .دولتی مقتدر کـه جایگزین
دسـتگاه دیوانـی گذشـته شـود ،بسـاط اقتـدار حکمرانـان محلـی را برچیند ،تمامیـت ارضی

و یکپارچگـی کشـور را تأمیـن کنـد و بـر پایـة زبان مشـترک ،فرهنـگ واحـد و خودآگاهی
تاریخـی ،م ّلتـی یگانـه ایجاد کنـد .چنین میل و گرایشـی در ایران با دوران اوج ناسیونالیسـم

در اروپـا همزمـان بـود .کوشـش بـرای ایجـاد یکپارچگـی م ّلـی – بهویـژه از جنبـة زبانـی-
حرکتـی بـود کـه ناسیونالیسـم اروپایـی پیشتـر در قـرن نوزدهـم آغـاز کـرده بود .سـاخت
م ّلـت یکپارچـه ،دسـتگاه اداری و پلیـس و ارتش ،نظـام وظیفة اجباری و آموزش سراسـری

بـا زبـان واحـد م ّلی فرصتـی برای از بیـن بردن همـة نشـانههای ناهمگونی زبانـی ،فرهنگی
و اجتماعـی و راهـی بـرای طـرح هویت یگانـة م ّلی بـود (شـهابی.)222 :1993 ،1
 1-1مدرنیزاسیون و ساخت نهادهای هنری مدرن ملّی

اقدامـات اثرگـذار رضاشـاه درحوزة فرهنـگ و تأثیر غیرمسـتقیم آن بر هنرهـا را در گام اول
میتـوان بخشـی از فراینـد مدرنیزاسـیون و «م ّلت-دولتسـازی» دانسـت .تأسـیس نهـادی
همچـون دانشـگاه تهـران که درنهایت و البته در سـالهای پایانی دورة پهلـوی اول -1319-
بـه تأسـیس دانشـکدة هنرهـای تزیینی منجر شـد ،از این جمله اسـت .رضاشـاه بـرای القای
آگاهیهـای م ّلـی در جامعـه ،سـازمانهای فرهنگی متعددی تأسـیس کرد .سـاخت نهادهایی
1. Chehabi
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همچـون «فرهنگسـتان زبـان» و «انجمـن آثـار م ّلـی» و «سـازمان پـرورش افـکار» گامهـای
نخسـت پهلـوی اول در راسـتای سـاخت نوعـی م ّلیگرایـی اسـتوار بـر باسـتانگرایی و
ایرانیگـری و بـری از تاریـخ دینـی بـود .تأسـیس نهادهـای هنـری نیـز بهعنوان بخشـی از

پـروژة سـاخت ایـران مدرن در پهلوی اول آغاز شـد .در تهـران کنار بناهایی همچون سـالن
تئاتـر و کتابخانـه  -کـه از الزامـات سـاخت پایتختـی مـدرن بهشـمار میآمدنـد -سـاخت

موزههـا نیـز بهشـکلی جـدی آغـاز شـد .موزههـا جـزو نخسـتین نهادهـای مرتبـط بـا هنـر
بودند که هم بخشـی از پروژة مدرنیزاسـیون محسـوب میشـدند و هم سـاخت آنها نشـان
از نگاهـی از جایـگاه مـدرن بـه تاریـخ و فرهنـگ گذشـته داشـت .پیشتر و در سـال 1286

خورشـیدی دو ادارة «حفریـات مـوزه» و «ابنیـه عتیقـه» ایجـاد و امتیاز و اختیـار حفاریهای
باسـتانی بهطـور کامـل بـه دولـت فرانسـه سـپرده شـده بـود .بـا لغـو ایـن امتیـاز در سـال

 ،1306در سـال  1307ادارة مسـتقلی بـه نـام «ادارة کل عتیقـات» وظایـف رسـیدگی بـه
حفاریهـا و موزههـا را بـر عهـده گرفـت .در سـال  1315نـام «ادارة کل باستانشناسـی» بر

آن نهـاده شـد و در سـال  1316مهمتریـن مـوزة وقـت ایـران بـه نـام «مـوزة ایران باسـتان»
پایهگـذاری شـد (مرکـز اسـناد و آمـار وزارت فرهنـگ و هنر ایـران الـف .)1 :2535 ،طبیعت ًا
و بـا توجـه بـه اهمیتـی کـه دولـت پهلوی اول در سـاخت ایـران مـدرن ،برای گذشـته قائل

بـود ،غالـب موزههـا بـه جمعآوری آثـار تاریخـی اختصـاص داشـتند و آثار جدیدتـر کمتر
از ارزش و اعتبـار جـای گرفتـن در مـوزه برخـوردار میشـدند .در سـال  1316مؤسسـه

مردمشناسـی و ادارة فرهنـگ عامـه بـا هـدف گـردآوری اطالعـات دربـارة اقوام سـاکن در

ایـران و «تحقیـق کیفیـت زندگانی مـادی و معنوی آنـان از لحاظ مردمشناسـی (آنترپولژی)»
تأسـیس شـد (مرکز اسـناد و آمار وزارت فرهنگ و هنر ایران ب ،)3 :2535 ،چراکه «م ّلیت»
نیازمنـد بررسـی و شـناخت موقعیـت جغرافیایـی ،نقشـهبرداری از سـرحدات و شـناخت

شـرایط اقلیمـی نیز هسـت .بهعالوه مسـتلزم مطالعـات انسانشناسـانه ،قومشناسـانه و دقت

در رسـوم ،لبـاس ،موسـیقی و بهطورکلـی فرهنگهـای بومـی اسـت .سـاکنان یـک قلمـرو
مشـخص جغرافیایـی ،تنهـا بـا تبدیل شـدن به یـک «م ّلت» میتوانسـتند بهشـکل یک کلیت
هماهنـگ درآینـد .ازایـنرو ،در عصـر پهلـوی ،همزمـان که قدرت سیاسـیِ بومـی از مناطق
مختلـف بـه جدیتریـن شـکل ممکـن سـلب میشـد ،تـا امـکان گـردآوری آنـان ذیل یک
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«دولـت» یگانـه ممکن شـود ،یافتن نشـانهها و نمادهای تصویری و شـنیداری متنـوع آنان و
مصـادرة آنهـا بـرای سـاخت میراث مشـترک و یک «م ّلـت» یگانـه امری ضـروری مینمود.
سـاخت موزههـا ،ادارات مختلـف باستانشناسـی و مردمشناسـی از ایـن حیـث قابل توضیح

و اهمیت اسـت.

.2-1تأثیر ملت-دولتسازی و مدرنیزاسیون بر هنرها

بسـیاری از اقدامـات صورتگرفته در پهلـوی اول برای یکپارچهسـازی قومیتهای مختلف
نـژادی ،زبانـی و فرهنگـی در ایران توسـط رضاشـاه ،در پاسـخ بـه ضـرورت همهگیری بود

کـه توسـط متفکـران جامعـه مطرح شـده بـود .درواقـع ،آنچه آنـان در حـوزة نظـر تئوریزه
کردنـد ،توسـط رضاشـاه و در دولـت پهلوی اول بهشـکلی عملی اجرا شـد تا با این وسـیله
پـروژة «م ّلت-دولتسـازی» بـا تأکید بر زبـان واحد و پیشـینة و تبری جسـتن از بیگانگان –

بهخصـوص دولتهـای اسـتعماری و اعـراب -در ایـران به انجام برسـد .ازآنجاییکه بیشـتر

همت و توجه رضاشـاه و حتی وزرای روشـنفکر و پیشـروی وی صرف توسـعه و سـاخت
«دولت-م ّلـت» جدیـد ایـران میشـد ،بیشـتر هنرهایی تحت حمایـت و مورد توجـه او قرار
گرفتنـد کـه خاصیتـی نمادیـن داشـتند و میتوانسـتند ابـزاری بـرای تبلیغـات م ّلیگرایانـه
بهشـمار رونـد .رواج سـبک خاصـی در معمـاری ،سـاخت بناهـای یابـود و مجسـمههای

یادمانـی ،و توجـه کمتـر بـه هنـر نقاشـی در ایـن دوره از همیـن جنبـه قابل توضیح اسـت.
در پهلـوی اول ،هنرهـای غیرکاربـردی همچـون نقاشـی کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتنـد.
هنـر نقاشـی در اشـکال موجـود در آن زمـان در دو سـنخ نقاشـی کمالالملکـی و نگارگری

ایرانی تنها در نقشـی حاشـیهای باقی ماندند و تا دهة بیسـت و بازگشـایی اولین آموزشـگاه

آکادمیـک در دانشـگاه تهـران رونقـی نیافتند .با اینکه گفته میشـد رضاشـاه بهعنوان بخشـی
از میـراث م ّلـی ایـران بـه هنر نقاشـی توجه داشـته اسـت (آشـتیانی ،)14 :1358 ،امـا به نظر

ِ
ایدئولوژیـک وقـت ،در مقایسـه بـا سـایر
میرسـد بهدلیـل کمتوانـی نقاشـی در تبلیغـات

هنرهـا مـورد توجـه کمتـری قرار گرفته اسـت .مدرسـة صنایع مسـتظرفه که در سـال 1289

بـه همـت کمالالملـک تأسـیس شـده بـود ،در دورة پهلـوی اول و پـس از کنارهگیـری او

–

بهدلیـل اختلاف با وزرای معارف وقت بر سـر اسـتقالل مدرسـه  -تعطیل و در سـال 1307

بـه دو هنرسـتان هنرهـای سـنتی (مدرسـة صنایـع قدیمـه) و هنرسـتان کمالالملـک تبدیـل
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شـد (همـان) .اگرچـه اضطـرار دورة پهلـوی اول مانـع از توجه آن بـه هنرهـای غیرتبلیغاتی

همچـون نقاشـی میشـد ،اما این مدارس مقدمات تشـکیل هنرکـدة هنرهای زیبای دانشـگاه

تهـران شـدند کـه بهشـکل آکادمیکتـر و مدرنتری بـه هنرهای تجسـمی ازجمله نقاشـی و

مجسـمه میپرداخت.

نخسـتین مجموعهداریهـای خصوصـی نیـز تقریبـ ًا در همیـن زمـان شـکل گرفتنـد.

حفاریهـای باسـتانی کـه بـا کمـک مستشـرقین غربـی پیشتـر آغـاز شـده بـود ،از سـال

 1313بـا همـکاری هیئتهـای ایرانـی ادامـه یافـت و امـکان خریـد اشـیایی را کـه حفاران

غیرمتخصـص محلـی کشـف و ارائـه میکردند بـرای برخی ایرانیـان فراهم کـرد و مقدمهای
شـد برای شـکلگیری سـنت مجموعهداری شـخصی .مجموعههایی چون مجموعة مهندس

محسـن فروغـی و مهـدی و هوشـنگ محبوبیـان و ماننـد اینها پدیـد آمد که خود زمینهسـاز
شـکلگیری موزههـای بعـدی ،ماننـد مـوزة هنرهـای تزیینـی تهران شـد (آغداشـلو:1387 ،

 .)186در سـالهای بعـد بهخصـوص از دهـة  40شمسـی ،سـنت مجموعـهداری در میـان

برخـی از هنرمنـدان نامـدار نوگـرا رواج یافـت و هنرمنـدان نوگرایـی چون منیر شـاهرودی
فرمانفرمایـان ،صـادق تبریـزی و پرویـز تناولی کار جمـعآوری آثار هنری را بهشـکلی جدی

دنبـال کردنـد .تمایـل بـه گـردآوری آثـار تاریخـی کـه بهعنـوان بخشـی از فراینـد سـاخت
دولتـم ّلـت جدیـد اتفـاق افتاده بـود ،بازتاب آن در آثـار مدرن ،بهویژه در دهة  40شمسـی

و پیشـگامی کسـانی چـون تناولـی و تبریـزی بهعنـوان هنرمنـدان مجموعـهدار در جریـان

سـقاخانه و نقاشـیخط ازجملـه مهمتریـن اثـرات غیرمسـتقیم و بلندمـدت دولتسـازی
پهل�وی اول ب�ر هن�ر نوگ�را ،ذیل مفه�وم «م ّلیت» اس�ت.
.2پروپاگاندا1ی هنری به هدف تقویت ملیگرایی

ملیگرایـی نوعـی آگاهـی جمعـی اسـت ،یعنـی آگاهی بـه تعلق به یـک ملت .آگاهـی ملی،
اغلـب پدیدآورنـدة حـس وفاداری ،شـور ،و دلبسـتگی افراد بـه عناصر تشـکیلدهندة ملت
(نـژاد ،زبـان ،سـنتها و عادتهـا ،ارزشهـای اجتماعـی ،اخالقـی ،و بهطورکلـی فرهنگ)

اسـت کـه گاهـی موجـب بزرگداشـت مبالغهآمیـز آن و اعتقـاد بـه برتـری ایـن مظاهـر بـر
مظاهـر ملـی دیگـر ملتهـا میشـود .پهلـوی اول بهدنبـال پایهگـذاری دولـت مـدرن و

 1پروپاگاندا به معنی تبلیغات سیاسی جهتدار به قصد کنترل مردم و بسیج آنها است.
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ِ
سـاخت آگاهـی ایرانیان بـه هویت ملی خود گذاشـت؛
قدرتمنـد ایـران ،اسـاس خـود را بر

هویـت فرهنگـی دیرینـهای کـه تکیـة آن بر تاریخ پیش از اسلام بـود .این تاریـخ که بخش
عمـدة آن در دوران اسلامی ناشـناخته بـود یـا در اسـاطیر گم شـده بود ،در قـرن نوزدهم با
کوشـشهای باستانشـناختی اروپاییـان بازیابـی و در ایـران مطـرح شـد و توسـط حاکمـان

پهلـوی مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت .دولت پهلـوی اول بهخصوص تالش داشـت تـا تاریخ
م ّلـت ایـران را منهـای تاریـخ مشـترک آن بـا سـرزمینهای اسلامی و در اتصـال بـا دوران

باسـتان طـرح کنـد و بـرای ارائة چنیـن تاریخـی ،نهادهای فرهنگی هنری بسـیاری تأسـیس
کرد.

یکـی از نهادهایـی حامـی که دولـت پهلوی اول بنـا کرد تا بـه تبلیغ ناسیونالیسـم منهای
تاریـخ اسلامی بپـردازد «انجمـن آثـار م ّلـی» بـود .سـاخت چندیـن بنـای یادبـود بـا نوعی
معمـاری جدیـد متکـی بر تاریخ پیش از اسلام ازجمله یادبود فردوسـی در طوس ،نادرشـاه

در مشـهد ،باباطاهـر و ابنسـینا در همـدان ،کمالالملک و عمرخیام در نیشـابور و مانند اینها
از فعالیتهـای ایـن انجمن محسـوب میشـد .محـل دفن شـخصیتهای تاریخی ،مناسـب
بـرای دسـتور کار م ّلیگرایانـه انتخـاب میشـد .پـس از نبـش قبـر و انجـام کالبدشـکافی

بـر روی جنـازه ،یـک بنـای مـدرن در محـل اصلـی سـاخته میشـد و طـی یـک مراسـم
سـلطنتی بازگشـایی میشـد .بـا اینکـه ایرانیـان معمـوالً از دیدن مراسـم محـروم میماندند،
ایـن مراسـم بـا جزئیـات تبلیغ میشـد .نتیجـه آنکه ،بـه چهرههـای تاریخی یک گـور مدرن
داده میشـد .چهـرة آنـان بر مبنای اسـکلت و آزمایشهای انجامشـده بازسـازی و سـرانجام

بـرای هـر فیگـور تاریخـی یـک مجسـمه بـه انـدازة طبیعـی سـاخته میشـد .زندگینامـه و

تصویـر ایـن افـراد بهوسـیلة عکـس و مهر و کارت پسـتال و سـکه و اسـباب مختلـف میان
مـردم میچرخیـد .هرکـدام از ایـن بخشهـا بـه فیگـور برسـاختة انجمـن م ّلـی آثـار اعتبار

میبخشـید و مجموعـة آنهـا جزئیـات نـژاد «آریایـی» ایرانی« ،گذشـتة باشـکوه باسـتانی» و
امـکان وجـود «م ّلـت مـدرن» را باورپذیـر مینمـود (گریگـور .)19 :2004 ،1ایـن انجمـن

توانسـت عالوهبـر فرهنگسـازی در حـوزة ناسیونالیسـم و زنـده کردن فرهنگ غیراسلامی
و اسـطورهای ،تأثیـر زیـادی بـر معمـاری این عصـر و همینطور بـر مجسمهسـازی بگذارد.
1. Grigor
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مجسـمهها کـه بـا توجه به کراهـت آن در فرهنگ اسلامیِ ایـران همواره یا وجود نداشـتند
یـا بـه خلوتهـای شـاهانه متعلـق بودنـد ،بـرای نخسـتین بـار بـه سـطح فضاهـای عمومی

آورده شـدند و مـورد حمایـت و تشـویق قـرار گرفتند.

در پهلـوی دوم نیـز بخـش بزرگی از سیاسـتهای فرهنگـی در امتداد ایدة ناسیونالیسـم

بـر باسـتانگرایی اسـتوار بـود .با ایـن تفاوت کـه بهطورکلـی ،آن فـرم از ایرانیگـری متکی
بـر نـژاد و قومیت که در دوران پهلوی اول رواج داشـت  -و تالش داشـت تا فرهنگی سـره

از عناصـر و نشـانگان اسلامی پدیـد آورد -تـا حـدود زیادی تعدیل شـده بـود .قدرتهای
جدیـد ناسیونالیسـت اسـتوار بـر نـژاد همچـون آلمـان ،ایتالیـا و ژاپن کـه بهدلیل دشـمنی با
قدرتهـای اسـتعماری همچـون انگلیـس و روسـیه الگـوی م ّلت-دولتسـازی نویـن در

ایـران شـده بودنـد و در عصـر پهلـوی اول مـورد سـتایش و الگوبـرداری بودند -شکسـت
خوردنـد و جـای ایـن قدرتهـای اسـتعماری و بدیلهـای نـژادی آن را در ایـران ،ایـاالت

متحـدة امریـکا گرفـت .ضمـن آنکـه از اواخـر دهـة  30و در دهة  40شمسـی نـگاه انتقادی
بـه اسـتعمار بـا نوعـی نوسـتالژی گذشـتهگرایانه در کشـورهای جهـان سـوم پدیـدار شـد

(کـه در بخـش بعـدی شـرح داده خواهـد شـد) .نتیجـة ایـن عوامـل سـبب شـد تـا نـوع
ایرانیگـری و باسـتانگرایی کـه در دورة پهلـوی دوم ظهـور کـرد ،گرچه در عرصة سیاسـی
بـا هـدف مشروعیتبخشـی بیشـتر بـه سـاختار نظـام سـلطنتی ،خـود را بـه تاریـخ 2500

سـالة هخامنشـی متصـل میکـرد ،امـا در حوزههـای فرهنگی بـه بهرهگیری از توشـة دوران

اسلامی نیـز رغبـت نشـان مـیداد .نکته آنکـه ،پـروژة ایرانیگری و باسـتانگرایی رضاشـاه
بیـش از هـر چیـز مصـرف داخلـی داشـت و چنـان پنداشـته میشـد کـه بـرای خالصـی از

هرجومـرج و ملوکالطوایفـی حاکـم بـر کشـور ،میبایسـت فرهنگـی در گذشـتة دور یافت
کـه همـة اقوام و افراد م ّلت در آن مشـترک باشـند و تمـام جنبههای متفـاوت و متناقض این

فرهنـگ میبایسـت پنهـان یـا حذف میشـد؛ حال آنکـه ثبـات و یکپارچگی ایـران در عصر
محمدرضاشـاه پهلـوی امـری بدیهـی فـرض میشـد و چگونگـی نمایـش ایـن گوناگونـی

فرهنگـی و تأکیـد بـر جنبههـای اگزوتیـک آن بـرای بیـرون مرزها مـد نظر قـرار میگرفت.
چنانکـه ً
مثلا در سـال  1341در مجلـة هنـر و مـردم در وصـف فعالیتهـای ادارة هنرهـای
زیبـا چنین نوشـته میشـود« :نمايشـگاههایی كه ايـن اداره از آثار هنري ايران در كشـورهاي
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خـارج تشـكيل داده و ميدهـد همـواره در جوامـع هنري ممالك مختلف با حسـن اسـتقبال

مواجـه گشـته و موجـب بـاال بـردن حيثيـت بينالمللـي ميهـن ما بوده اسـت» (مجلـة هنر و
مـردم)1 :1341 ،

تأسـیس اداراتـی بـا هـدف ترویج فرهنـگ ایرانـی از عمدهفعالیتهای دولـت پهلوی در

راسـتای حمایـت از ملیگرایـی در هنر بـود« .ادارة هنرهای زیبای کشـور» یکی از نخسـتین
سـازمانهای دولتـی بـود کـه بـا هـدف گـردآوری سـرمایههای فرهنگـی ایـران و در سـال

 1329شمسـی تأسـیس شـد« .هنرهـاي زيبـاي كشـور از بـدو تأسـيس دو هـدف اساسـي
داشـت :يكـي بهبـود و توسـعة هنرهاي ملي و ديگر تشـكيل اداراتي كه در سـاير رشـتههاي

هنـري و تربيتـي آغـاز فعاليـت نمايـد» (جبـاری .)2 :1334 ،ایـن اداره تأسـیس شـده بود تا
هنرمنـدان و كارمنـدان مؤسسـات تابعـة هنرهـاي زيبا با پشـتيباني «شـخص اول مملكت» و

بهدلیـل «روح ميهنپرسـتي» در «حفـظ مفاخـر و مآثـر ملـي» بکوشـند .همچنیـن بهمنظـور
«حفـظ سـنن و آداب و لهجههـاي محلـي ...گروههـاي تحقيـق ايـن اداره با زير پا گذاشـتن
نقـاط دورافتـادة ميهن» «اطالعات ذيقيمتي از سـنتها ،رسـوم ،جشـنها ،آداب عروسـي و

عـزا ،فـرق و مذهـب ،افسـانهها ،اشـعار ،افسـانهها و اسـاطير ،لباسهـا و لهجههـاي محلي»
بـه دسـت آوردنـد .ایجـاد همبسـتگی م ّلـی ،اسـتفاده از ایـن دانـش در علـوم اجتماعـی و

گـردآوری آنهـا در موزههـا از اهـداف ایـن اداره عنوان شـد (مجلـة هنر و مـردم.)1 :1341 ،
نشـریات دولتـی نیـز همچنـان نوعـی گفتمـان م ّلیگرایانـه را در هنـر دنبـال میکننـد.
نخسـتین نشـریة دولتـی کـه تحت نـام این اداره در سـالهای  1339-1334منتشـر میشـود
«نقـش و نـگار» اسـت .ایـن نشـریه در شـمارة نخسـت خـود بـر نقـش پادشـاهان بهعنوان
حامیـان هنـر تأکیـد میکند و محمدرضاشـاه پهلـوی را بهعنوان پادشـاهی هنرپرور سـتایش

میکند .غالمحسـین جباری نخسـتین مدیرمسـئول نشـریه ،هـدف مجلـه را «معرفی هنرهای
زیبـای ایرانـی» و شناسـاندن هنرمنـدان از «نقاشـان و مینیاتورسـازان و قالیبافـان گرفتـه تـا

کاشـیکاران و منبتسـازان و زریبافـان» اعلام میکنـد .هرچنـد قـرار اسـت تـا شـرایطی
فراهـم آیـد تـا هنرجویـان مشـغول تحصیل در این شـاخهها هـر دو روش هنرهـای قدیمی

و غربـی را در آموزشهـای خـود بشناسـند «تـا بـر پایـه و زمینـة هنرهـای واال و گرانبهای
ایرانـی ،هنـر تحولیافتـه و کام ّلـی بـه رنـگ ایرانـی و بـرای ایرانـی بـه وجـود بیاورنـد»
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(جبـاری .)2 :1334 ،ایـن نشـریه اگرچـه در شـمارههای بعـدی و بهخصوص پـس از مدیر

مسـئولی سـیمین دانشـور تـا حـد زیـادی هنـر مـدرن و بهخصـوص نقاشـان نوگـرا توجـه
نشـان میدهـد؛ امـا غالـب محتویـات آن بر هنرهـای قدیـم ایـران و شناسـایی و معرفی آن

میپـردازد .چنـد سـال پـس از تعطیلـی ایـن نشـریه ،مجلة «هنـر و مـردم» از سـال  1341تا

 1357منتشـر شـد کـه برخلاف گریـز زدنهـای گاهوبیـگاه نقـش و نـگار بـه هنـر مـدرن،
منحصـرا ً بـر هنرهـای قدیم ایـران متمرکـز بود.
بـا تأسـیس دانشـگاه تهـران و دانشـکدة هنرهـای زیبـا در نخسـتین سـالهای دهـة 20

شمسـی و سـفر تحصیلـی تعـدادی از دانشآموختـگان هنرهای تجسـمی به خـارج از ایران

و بازگشـت آنهـا در اواخـر ایـن دهـه ،نقاشـی نوگـرای ایـران بـا انجمن خـروس جنگی و

گالـری آپادانـا کارش را آغـاز میکنـد .امـا به نظر میرسـد حتی نسـل اول نقاشـان نوگرای
ایـران نیـز مهمتریـن آثـار نقاشـی نوگـرای خـود را ذیـل گفتمـان کلـی م ّلیگرایـی شـکل
ِ
مکتوبـات غالبـ ًا
میدهنـد .جلیـل ضیاپـور پیشـروترینِ ایـن هنرمنـدان گرچـه در نظریـه و
تعلیمـی خود دربارة سوررئالیسـم و کوبیسـم ،بـر اهمیت فرم محض و دالیـل عدم بازنمایی

یـا طبیعتسـازی در نقاشـی مـدرن تأکیـد میکنـد ،امـا در عمـل و در آثـاری کـه میآفریند
نوعـی نقاشـی متأثـر از فـرم کوبیسـتی را اجـرا میکنـد کـه غالبـ ًا نـه آنچنانکـه خاصیـت
هنـر مـدرن غربـی بـود مبتنی بـر مضامیـن نوآورانـه و احساسـات و افـکار شـخصی ،بلکه
بیشـتر نوعـی کاوش بومگرایانـه و جسـتوجوی پاسـتورال بهدنبـال تفاوتهـای اقـوام و
فرهنگهـای محلـی میشـود .ضیاپـور ،نـوآوری و مدرنیسـم را تنهـا در فـرم دنبـال میکند

و در مضمـون اغلـب بـه نقاشـی از روسـتاییان و اقـوام و فرهنگهـای ایرانـی میپـردازد

–

یعنـی همـان چیزی کـه موضوع نقاشـان پیـش از او ،شـاگردان کمالالملک بـود .-علیرغم

آنکـه ضیاپـور آگاه بـود که آنچـه در هنر مـدرن رخ داد نهتنهـا انقالب در فرم نقاشـی ،بلکه

تجربـة مدرنیتـه ،رسـاندن ایـن تجربـه تا حد نهایـی و تفسـیر واقعیت پیچیـدة جوامع مدرن
بـه فـرم محـض در نقاشـی اسـت ،امـا او و غالـب نوگرایـان همنسـلش قـادر بـه گریـز از
سیاسـتهای فرهنگـی مدرنیزاسـون در ایران نشـدند و تلاش برای ایجاد نوعـی هنر مدرن
ملـی را سـرلوحة کار خـود قـرار دادنـد .بـا آنکـه چیزی حـدود یـک دهـه ،حاکمیت وقت

بـه نقاشـی مـدرن روی خـوش نشـان نمیدهـد و حتـی نهادهایـی همچـون ادارة هنرهـای
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زیبـا آن را مخـلِ ثبـات و پیوسـتگی میـراث هنر م ّلـی در ایـران میدانند ،امـا هژمونی گفتار
رسـمی آنچنـان اسـت که به نظر میرسـد حتـی نوگراترین نقاشـان ایـران را نیز از سـیطرة

گفتمـان ناسیونالیسـتی در امـان نمیگـذارد .بـه نظر میرسـد نسـل اول نقاشـان تحـت تأثیر
گفتـار رسـمی و بـا اهمیـت یافتـن موضـوع ملیـت ،اگرچـه بـا فرمهـای مـدرن غربـی تـا

حـدی آشـنایی یافتـه بودنـد ،امـا هـدف اصلیشـان جسـتوجوی نوعـی هنر ملی بـود که
درعینحـال مـدرن نیـز باشـد .بعدتـر ،در همان سـالهای نخسـت دهـة  30با جذب شـدن
بسـیاری از نقاشـان نوگـرای ایـران توسـط ادارات و مشـاغل دولتـی ،این تأکید بـر م ّلیت در
کار نقاشـان نوگـرای ایـران پررنگتـر هم شـد .در این سـالها هنرمندان غالبـ ًا در پروژههای
شناسـایی فرهنـگ بومی دولت مشـارکت مسـتقیم داشـتند .عالوهبـر ضیاپور ،کسـانی چون

هوشـنگ پزشـکنیا ،منوچهـر شـیبانی ،سـیراک ملکونیـان ،و  ...در دهـة  30اغلـب آثاری از

اقـوام ،روستانشـینان ،زنـان چـادری و فرهنـگ کوچـه و بـازار را در فرمهایـی انتزاعیتـر و

مدرنتـر از آنچـه کمالالملکیهـا انجـام داده بودنـد ،بـه تصویـر کشـیدند( .تصاویـر  1تا 4
نشـان میدهـد کـه طـی دهـة  30مسـئلة م ّلیـت و هویت م ّلـی ،مهمتریـن دغدغة نسـل اول
نوگرایـان ایرانـی بود).

شـاید بتـوان تأثیـر فرهنگـی گفتمـان ناسیونالیسـم در دورة پهلـوی دوم و نوعـی میل به

جمـعآوری فرهنـگ فولکلـور را کـه حامیان هنـری برای اسـتحکام مفهوم ایرانیـت به دنبال
آن بودنـد بـه نوعـی دیگـر در آثـار ایـن هنرمنـدان دید .چنیـن نگاهی بـه مـردم کوچهبازار
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در بسـیاری از آثـار کمالالملـک و شـاگردان او نیـز دیـده میشـد .بـا رویکـردی دیگـر

میتـوان هـر دوی ایـن گرایشهـا (کار شـاگردان کمالالملـک و هنرمنـدان نوگـرا) را در
فرمهـای کالسـیک و نوگـرا ،جسـتوجوگری بـرای نوعـی هنـر ایرانـی یـا م ّلـی بهشـمار
آورد .جسـتوجویی کـه از سـال  1337شمسـی و پـس از رسـمیت یافتـن هنـر نوگـرا

اشـکال انتزاعیتـر و جسـورانهتری بـه خـود میگیـرد .در نسـل دوم هنرمنـدان نوگـرا نـوع
پیچیدهتـری از بهرهگیـری از کارمایههـای سـنت و فرهنـگ و اقلیـم ایرانـی را – بهعنـوان

نمونـه -میتوانیـم در آثـار کسـانی چـون مارکـو گریگوریـان ببینیـم .گریگوریـان هنرمندی
اسـت کـه از سـالهای پایانـی دهة  1330جسـتوجوی نـوع دیگـری هنر نوگـرای ملی را
بـا اسـتفاده از مـواد ،ابزارهـا و حتی خـوراک معمـول و روزمـرة ایرانیان در کار خود نشـان

میدهـد .قبـل از توجـه او بـه سـنت ملـی ،در مقـام هنرمندی مـدرن و جهانـی ،موضوعاتی
از نـوع آشـویتس مسـئلة او هسـتند .مجموعـهای کـه در اجـرا و موضـوع بیشـباهت به اثر

مشـهور گرانیـکا نیسـت و در تفاسـیری میتوانـد به سـتمی که بـر ارامنه رفت و نسلکشـی
آنهـا اشـاره داشـته باشـد .اما پس از بازگشـت گریگوریان بـه ایران و قرار گرفتـن در فضای
جدیـد ،دغدغـة او نیـز بهسـمت تولید هنری مـدرن و درعینحـال با اصالت بـه معنایی ملی
و بومـی تغییـر میکنـد .معروفترین کارهـای گریگوریان با اسـتفاده از مـواد ایرانی که  -از
سـالهای پایانـی دهـة  1330آغـاز میشـود و در دهـة  1340قـوام مییابـد و  -گاهـی در

نمونههایـی همچـون آبگوشـتها بـه نوعـی پـاپ آرت ایرانـی پهلو میزنـد ،از ایـن جمله

هسـتند (تصاویـر .)8-5کاهـگل و آیینـه یکـی از مهمتریـن ابزارهـای بیانی هنرمنـدان نوگرا
در ایـن زمان هسـتند.
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 .3بازگشت به هویت ملّی ذیل گفتمان اصالتگرا

دهـة  1340شمسـی بـا خیزشهای اروپـای دهة  1960میلادی مصادف بود .طـی این دهه،
نوعـی ضدیـت بـا فرهنـگ و عقالنیـت غربـی در میـان جوانـان و روشـنفکران کشـورهای
پیشـرفتة غربـی رواج داشـت .غـرب جایـی دانسـته میشـد کـه در آن انسـان بـه موجودی
«تکسـاحتی» بـدل شـده و در زندگـی ماشـینی غـرق شـده بـود .در مقابـل «جهـان سـوم»
جایـی دانسـته میشـد که انسـانها هنـوز به طبیعـت وفادارنـد و اگر قدرتهای اسـتعماری

در آنجـا نباشـند میتوانـد محل تحقق آمال ازدسـترفتة انسـانی باشـد« .جهانسـومگرایی»
کـه توسـط روشـنفکرانی چـون ژان پـل سـارتر 1و هربـرت مارکـوزه 2تبلیـغ میشـد بـا
مقاومتهـای ناسیونالیسـتی علیه اسـتعمارگران در کشـورهای جهان سـوم همچـون الجزایر
و ویتنـام همزمـان شـد .روشـنفکران جهـان سـومی همچـون فرانتـس فانـون 3و امـه سـزر

4

نیـز بـا تأکیـد بـر «فرهنـگ بومـی» و «خـودی» به بازگشـت بـه اصالتهـای فرهنـگ بومی

خـود در مقابـل غـرب تأکیـد کردنـد .این گفتمـان از طریق دانشـجویان ایرانی کـه در غرب
تحصیـل میکردنـد بـه ایـران وارد شـد و بـا نگاهـی سـتایشگرانه به سـنت بومی در سـال
 1341شمسـی و کتـاب «غربزدگـی» آلاحمد نمادین شـد .هرچند پیش و پـس از این کتاب

کسـانی تحـت تأثیـر همین گفتمـان انتقاد از غـرب و گرایش بـه اصالتهای خـودی بودند.
نتیجـة ایـن گفتمـان در ایران ،کنار گذاشـتن فرهنگ خارجی و جانشـین کـردن آن با اصالت

فرهنـگ خـودی بـود ،حتـی اگـر تـا حـدودی زیـادی احتیـاج بـه بازآفرینـی و برسـاخت
داشـت .ایـن گفتـار آنقـدر پیش رفـت تا به سـتایش افراطی هـر چیز بومی و خودی رسـید.

بـرای مثـال ،سـرمقالهای در سـال  1347دربـارة فرهنـگ و مردم در فردوسـی چنین نوشـته
بـود« :مـا از فرنگـی و خارجیپرسـت کـه ما را تحقیـر میکند متنفریـم ...ما همیـن ایران را،
علیرغـم تمـام آداب و سـنن کهـن آن و بـا تمام مشـکالت و مصائبـش ،از تمام دنیا بیشـتر

دوسـت داریـم ،همیـن ایران بـا تمـام عقبماندگـی تحمیلیاش ...بـا خرافاتـش ،دوروییها
و حقهبازیهـا ...بـه همـان ترتیـب آداب و سـنن و شـیوة ابـراز احساسـاتمان ...اعتقادات و

فولکلورمـان را دوسـت داریـم ...و [مایلیـم] نگذاریـم فرنگیمآبـی که مرعوب غرب اسـت
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نابودشـان کند» (نبـوی.)185 :1388 ،

گفتمـان «اصالتگرایـی» اگرچـه خـود از «جهانسـومگرایی» ناشـی میشـد ،امـا فاقـد

سـویههای انتقـادی آن بـه سیاسـت غـرب و گفتـاری فرهنگیتـر بـود کـه میتوانسـت در
بسـیاری حیطههـا بهشـدت بـا ایرانیگری و ملیتگرایی همپوشـانی داشـته باشـد و بنابراین
و بهخصـوص از نیمـة دهـة  1340شمسـی تـا حـد زیـادی توسـط نهادهـای دولتـی جذب
شـد و بـه بخشـی از سیاسـتهای فرهنگـی پهلـوی دوم بدل شـد« .شـورای عالـی فرهنگ

و هنـر» در سـال  1346بـه دسـتور شـاه و بهمنظـور تنظیـم سیاسـت فرهنگـی و هماهنـگ
کـردن برنامههـای متنـوع فرهنگـی و هنـری که در کشـور اجرا میشـد تأسـیس شـد .چنین

سـازمانی از سـوی یونسـکو نیـز مـورد تشـویق قـرار میگرفـت کـه در آن زمان میکوشـید
مقولـة «سیاسـتگذاری مـدون فرهنگـی» را بیـن دولتهـای عضـو ترویـج کند .این شـورا

طـی برنامههـای چهـارم و پنجم توسـعه ،سیاسـتهای فرهنگـی را تنظیم کـرد .از این زمان
بـه بعـد ،بـه فرهنـگ از جنبـة تأثیـر آن بـر «تحکیم مبانـی وحدت م ّلـی» توجه شـد .چنگیز
پهلـوان در مقالـة برنامهریـزی فرهنگـی در ایـران مینویسـد« :توجـه بـه اصالـت فرهنگـی
عامـل مهـم تقویـت مبانـی وحدت م ّلی اسـت ...و وحدت م ّلـی اگر بر مبنـای خودآگاهی از

میراث فرهنگی اسـتوار باشـد اسـتحکام بیشـتری خواهـد یافت» ...و در ادامـه نیز به موضوع
مطـرح شـدن نوعـی خودآگاهـی فرهنگـی در محافـل روشـنفکری با تکیـه بر بازگشـت به
گذشـته و طـرد ارزشهـای غرب تأکیـد میکنـد (پهلـوان.)20-13 :1353 ،

یکـی دیگـر از نهادهایـی کـه میتـوان آن را نشـانی از جـذب گفتمان اصالتگرا توسـط

دولـت و توسـعة بخـش نظـری آن دانسـت «انجمـن شاهنشـاهی فلسـفه» بـود .ایـن انجمن

بنیان نهاده شـد و بسـیاری از پژوهشـگران فلسـفة شـرق ازجمله هانری کربن و توشـیهیکو
ایزوتسـو در آنجـا گـرد آمدند .همچنین کسـانی همچون احسـان نراقی و داریوش شـایگان
کـه هـر دو در حوزة اسلام و شـرق صاحبنظر بودنـد از اعضای انجمن بودنـد .انجمن ،به

برگـزاری نشسـتها و سـخنرانیها اقدام کرد و دورههـای بلندمدّ ت و کوتاهمدّ ت پژوهشـی
را در زمینههای فلسـفه اسلامی ،فلسـفة شـرق و فلسـفه تطبیقی برای عالقهمندان دایر کرد.

ایـن نهـاد ،اگرچـه بهعنوان نهـاد حامی هنر کار نمیکرد ،اما بهشـکلی غیرمسـتقیم توانسـت
گفتارهـای اصالتگـرا را  -کـه بـه فرهنـگ و اندیشـة شـرقی و ملـی ارجحیـت میدادنـد-

بهشـکل نظـری تقویت و ترویـج کند.
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سـایر نهادهایـی کـه توسـط دولـت پهلـوی بنـا نهـاده شـد همچون تـاالر رضا عباسـي،

كانـون پـرورش فكري كـودكان و نوجوانان ،تاالر رودكي ،مدرسـة عالي سـينما و تلويزيون،

تئاتـر شـهر ،فسـتيوال فيلم تهـران ،موزة رضا عباسـي ،موزة فـرش ،موزة هنرهـاي معاصر و

بسـياري نهادهـاي ديگـر ،همچنین جشـنهاي  2500سـاله و جشـن هنر شـيراز نیـز اگرچه

بـر هنرهای تجسـمی تأثیر مسـتقیمی نداشـتند ،اما با اصل قـرار دادن دو مقولـة مدرنبودگی
و درعینحـال بازگشـت بـه گذشـتة بومـی چارچوب کلـی هنر م ّلـی نوین ایران را سـازمان
میدادنـد .بسـیاری از ایـن نهادهـا بیواسـطه یـا باواسـطه توسـط دفتـر مخصـوص فـرح
پهلـوی اداره میشـدند کـه گرایـش شـدیدی بـه تلفیـق هنر مـدرن و اصیـل ایرانی داشـت

و بهخصـوص آثـار نوگـرا بـا مضامینـی اینچنینـی از توجـه و حمایـت مالـی ایـن نهـاد و
شـخص فرح پهلـوی برخـوردار بودند.

   گفتمانهـای اصلـیای همچـون پروپاگانـدای هنـری در راسـتای ایرانیگـری کـه در
پهلـوی اول در کار نهادهایـی همچـون انجمـن آثـار م ّلـی دیـده میشـد ،میل بـه کاوش در
میـراث گذشـته برای شـکل دادن به مفهـوم م ّلیت مدرن کـه در کار نهادهایـی همچون ادارة
حفریـات در پهلـوی اول و مجلات هنری دولتـی و موزهها و ادارة هنرهـای زیبا در پهلوی

دوم دیـده میشـد و جسـتوجوی دائمـی بـرای پیونـد میـان مـدرن بـودن و ملیـت در کار
نسـل اول هنرمنـدان ایرانـی وجـود دارد .ایـن بنیانهـا سـبب میشـود تـا جریانـی موسـوم

بـه نوسـنتگرایی در دهـة چهـل بـه مهمتریـن جریان هنـر نوگرا بدل شـود .طبـق تعریف،

نوسـنتگرایی نوعـی بازتفسـیر نظـام یـا نظامهـای ارزشـی قـراردادی حاکـم بر هنر اسـت.
ایـن نظامهـای ارزشـی هم شـامل تکنیـک و هم محتوا هسـتند و معموالً توسـط مجموعهای
از نشـانههای سـبکی مشـخص میشوند (کشمیرشـکن .)101 :1394 ،سـقاخانه مشهورترین

نـام در جریـان نوسـنتگرایی اسـت .عنـوان «سـقاخانه» بـرای اولینبار توسـط کریـم امامی
منتقـد هنـر ،روزنامهنـگار و مدرس زبان انگلیسـی در هنرکـدة هنرهای تزیینی تهـران به کار
رفـت .ایـن نـام در ابتـدا برای توصیف آثـار هنرمندان نقاش و مجسمهسـازی عنوان شـد که

برخـی عناصـر موجـود در هنـر نـذری شـیعی را در آثـار نوگـرای خود مـورد اسـتفاده قرار
میدادنـد .امـا بعدتـر بهتدریـج برای اشـکال گوناگون نقاشـی و مجسمهسـازی مـدرن ایران

یـتزیینی اسـتفاده شـده بـود .نکتة قابلتوجـه دربارة
بـه کار رفـت که در آنها از عناصر سـنت 
جریانهـای سـقاخانه و نقاشـیخط وابسـتگی ایـن دو جریـان بـه هنرکـدة هنرهـای تزیینی

128

نقش گفتمانهای متأثر از «ملّیت» در برساخت گرایشهای هنر نوگرای ایرا ِن عصر پهلوی

بهعنـوان یـک نهاد اسـت .اکثـر هنرمندان منسـوب به جریـان سـقاخانه بهعنوان دانشـجو یا
اسـتاد در ایـن دانشـکده کـه قرار بود بر هنرهـای کاربردی تأکید داشـته باشـد کار و فعالیت

میکردنـد .کار هنرمنـدان سـقاخانه چنـان پیـش رفـت کـه نهتنهـا بهعنـوان جریـان رسـمی
هنـر مـدرن ایـران هویـت و رسـمیت یافتنـد ،بلکـه کارهایشـان در نمایشـگاههای داخلی و
خارجـی مکـررا ً به نمایش گذاشـته شـد و بهعنـوان جریانی مـدرن و درعینحـال ملی مورد
اسـتقبال قرار گرفتند.

   هنـر نوگـرای ایـران کـه از آغـاز دغدغـة ملیّت/هویـت /اصالـت را در کنـار مسـئلة

مدرنبودگـی داشـته بـا جریـان سـقاخانه بـه اوج خود رسـید .اما همانطـور که تا بـه اینجا

شـرح داده شـد ،وجـود چنین دغدغـهای – به این انـدازه همگانـی و اثرگذار بیـن هنرمندان
نوگـرای ایرانـی -تـا حـد زیادی به شـکل ورود تجـدد به ایران و همگانی شـدن با اسـتقرار
دولـت پهلـوی و هژمونیـک شـدن گفتمـان م ّلیگرایـی ارتبـاط پیـدا میکنـد .با این پیشـینه

میتـوان پـی بـرد کـه چـرا سـقاخانه و نقاشـیخط و کار کسـانی چـون پرویـز تناولـی و
حسـین زنـدهرودی در میانـة دهـة چهـل ،مهمتریـن جریانهـای هنـری نوگـرای ایـران در

تمـام دورههـا بهشـمار میرونـد ،هنرمندان زیـادی را به خـود جذب میکننـد و نوع خاصی
از هنـر نوگـرا را بهعنـوان هنـر نوگـرای ایران بـه جهـان آن روز معرفی میکننـد .دو جریان

سـقاخانه و نقاشـیخط میتوانسـتند بهنوعـی تمامـی ایـن گفتمانهـا را در خـود بهشـکلی

نمادیـن تجمیـع کننـد؛ هـم از بیانـی مـدرن بهـره ببرنـد و هـم بـا ارجاع بـه گذشـته مفهوم
«م ّلیـت» را عرضـه کنند (تصاویـر .)12-9
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نتیجهگیری

آنچـه در ایـن مقاله پی گرفته شـد تأثیـر همزمان گفتمانهای روشـنفکری و حامیان رسـمی

هنـر بـر هنرهـای نوگـرای ایـران در عصـر پهلـوی بـود .اگرچـه ایـن گفتمانهـا حیطههای
مختلفـی از اضطـرار دولت-م ّلتسـازی و زمینهسـازی بـا تأسـیس نهادهـای مـدرن ،تـا
ایرانیگـری و باسـتانگرایی ،همچنیـن نوعـی بومیگرایـی متأثـر از گفتـار اصالتگـرا را در

بـر میگرفتنـد ،امـا بـه نظر میرسـد چـه آنجا که دولـت و روشـنفکران در سـاخت دولت-
م ّلـت جدیـد ایـران بـا یکدیگـر توافـق دارنـد و چـه آنجـا کـه روشـنفکران بـا گفتمانهای
جهانسـومگرا و اصالتگـرا نگاهـی انتقـادی بـه دولـت دارنـد ،دال مرکـزی تمـام ایـن
گفتمانهـای متفـاوت ،مفهـوم «م ّلیت» اسـت.

در پهلـوی اول ،اگرچـه هنرهـای تجسـمی مـدرن شـکل نگرفـت ،امـا گفتمـان دولت-
م ّلتسـازی بـا تکیـه بـر مفهـوم م ّلیتی کـه در تاریخ پیشااسلام جسـتوجو میشـد ،پروژة
مدرنیزاسـیون را آغـاز کـرد .ایـن امر موجب تأسـیس نهادهـای اثرگذاری همچـون موزهها،
ادارة باستانشناسـی و مؤسسـة مردمشناسـی و همینطـور دانشـگاه تهـران شـد .در ایـن
زمـان ،ایـن نهادهـا گرچـه هنر نوگرایی را شـکل ندادنـد ،اما بـا ترویج گفتمانهـای م ّلیگرا

بـر شـکل هنـر نوگرایـی کـه از دهـة  1320شمسـی بـه بعـد پدیـد آمـد اثرگـذار شـدند.
ناسیونالیسـ ِم اسـتوار بـر باسـتانگرایی و ایرانیگری کـه در پهلوی اول با نهادهـای فرهنگی
همچـون «انجمـن آثـار م ّلـی» و «فرهنگسـتان زبـان» ترویج میشـد ،در عصر پهلـوی دوم با
افـزودن فرمهایـی از میـراث هنـری اسلامی ،در نشـریات هنـری دولتـی همچـون «نقش و

نـگار» و «هنـر و مـردم» و نیـز اداراتـی همچـون «ادارة هنرهای زیبـا» ادامه پیدا کـرد .اگر در
پهلـوی اول مفهوم م ّلیت در تاریخ باسـتان جسـتوجو میشـد ،در پهلوی دوم جسـتوجو
در فرهنـگ و هنـر عامـه نیـز برای تکمیل جزئیـات هنر م ّلی بـه کار گرفته شـد .بعدتر نیز با

عمومیشـدن گفتـار روشـنفکرانهای کـه بـا تأسـی از جهانسـومگرایی بهدنبـال اصالتهای

فرهنـگ خـودی و بومـی بـود و بنابراین با پرهیـز از غربگرایی به تقویـت و تثبیت فرهنگ
م ّلـی میانجامیـد ،همچنان مفهـوم «م ّلیـت» اثرگذارترین نقش را در سیاسـتهای فرهنگی و

گفتمانهـای روشـنفکری اثرگـذار بر هنر نوگرا داشـت .جـذب گفتار اخیر توسـط نهادهای
دولتـی همچـون «شـورای عالی فرهنـگ و هنر» و «انجمن شاهنشـاهی فلسـفه» انجام گرفت
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و در برنامههایـی همچـون «جشـنوارة هنـر شـیراز» جزئیـات سـلیقة حاکمـان پهلـوی دوم

نمادیـن شـد .بدیـن ترتیب ،در هنرهای نوگرای تجسـمی نیـز توجه به نوعـی فرهنگ بومی
و م ّلـی بـه جریـان اصلـی بدل شـد کـه گاهی بـا نوعـی مردمگرایـی و قومنـگاری در فرمی
مدرن در اواخر دهة  1320و دهة  1330شمسـی دیده میشـد (ضیاپور ،شـیبانی ،پزشـکنیا

و  )...و گاهـی در مدرنیسـمی انتزاعـی کـه عناصـری از گذشـته را وام میگرفـت (همچـون
آثـار تناولـی و زنـدهرودی و بهطورکلـی جریان سـقاخانه و نقاشـیخط).
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