
شیرین رستمی

ــت و  ــت »دول ــه  ای از نشس خالص
هنــر عامه  پســند« در گفت  وگــو 

ــور ــی قلی  پ ــر عل ــا دکت ب
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ر علی قلـــی  پــور دکتـــ

بــا دکتــر قلــی پــور نویســنده کتــاب »پــرورش ذوق 
ــن داشــتیم  عامــه در عصــر پهلــوی« نشســتی آنالی
ــروری  ــه  ای از آن ض ــگارش در آوردن ِ خالص ــه ن و ب
ــی در  ــان و ذوق انگیزش ــن بی ــد. ف ــر می  رس ــه نظ ب
ــه  ــوط ب ــت مرب ــار دق ــان در کن ــا ایش ــو ب گفت  و  گ
ــنونده را  ــه ش ــود ک ــه  ای ب ــه گون مســائل تاریخــی ب
بــرای طــرح ســوال  های گوناگــون بــه وجــد مــی  آورد. 
در اینجــا نیمــه  ی اول نشســت را مدنظــر قــرار دادیم. 
صحبــت را بــا ایشــان در رابطــه بــا گذشــته  ای 
ــاه از هنــر عامــه آغــاز کردیــم و از ایشــان نظــر  کوت
ــا هنــر عامــه پرســیدیم  شخصی  شــان را در رابطــه ب
و خواســتیم بدانیــم بــه طــور کلــی چــه چیــز را هنــر 

ــد: ــا را دادن ــه پاســخ م ــد. اینگون ــه می  دانن عام
مــن اگــر بخواهــم بگویــم چــه چیزی مردم  پســند اســت 

و بخواهــم نقطــه  ای بــرای شــروع بگــذارم بــا توجــه بــه 

ــخ  ــردی تاریخــی داشــته  ام و تاری ــه همیشــه رویک اینک

ــی  ــم نگاه ــعی می  کن ــت، س ــوده اس ــن ب ــئله  ی م مس

تاریخــی بــه آن داشــته باشــم. دو نقطــه بــرای ارتبــاط 

بــا فرهنــگ عامــه قــرار   می  دهــم: یکــی درس فرهنــگ 

عامــه  ای اســت کــه در دوران دانشــجویی گذرانــدم 

ــم.  ــل دریافت ــس از تحصی ــه پ ــت ک ــری آن اس و دیگ

ــه  ــگ عام ــه فرهن ــوان ب ــم می  ت ــری را ه ــائل دیگ مس

ــه  ــا توجــه ب ــن مســئله ب ــوه  ی ای ــن جل ــزود. مهمتری اف

ــه زاری و  عالقــه  ی شــخصی  ام بــه ســینما؛ در تئاتــر الل

ســینما بــه وفــور یافــت می  شــود. بــرای مثــال فیلم  هــا 

ــی از  ــالب کس ــان انق ــه در زم ــد ک ــی بودن و آهنگ  های

آنهــا بــه عنــوان امــر نوســتالژیک یــاد نمی  کــرد و حتــی 

ــی  روشــنفکران، آن را دون شــان خــود می  دانســتند ول

ــراد  ــه ســن گذاشــتن اف ــا ب پــس از گذشــت زمــان و پ

ــل  ــی در اتومبی ــردم و حت ــان م ــا را در می آن آهنگ  ه

ــندیدم . ــان می  ش هایش

ایــن موضــوع نشــان  دهنده آن اســت کــه همــه  ی 

باورهــای مــا در امــر عامه  پســند در زمینه  هــای تاریخــی 

گوناگــون معانــی متفاوتــی پیــدا می  کننــد. در واقــع مــا 

بایــد بــه بحــث زمینــه  ای و کانتکســت موضــوع برگردیم 

و بدانیــم امــر عامه  پســند در چــه کانتکســتی بــرای  مــا 
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اهمیــت دارد. امــر عامه پســند از مــا آغــاز می  گــردد و 

موضوعــات مهــم دوران مــا هســت وایــن جــو عامه پســند 

ــم. ــا در آن زندگــی می  کنی ــه دورانیســت کــه م ــوط ب مرب

  شــما نقــش دولــت و سیاســتمداران را در 
هنــر عامــه چگونــه ارزیابــی می  کنیــد؟

عــده  ای هســتند کــه هنــر را صرفــا از نگاه جامعه  شناســی 

ــلیقه  ــد س ــتند فاق ــرادی هس ــان اف ــد؛ این ــگاه می  کنن ن

ــک  ــود دارد: ی ــدگاه وج ــه دو دی ــن رابط ــا ذوق. در ای ی

ــر  ــدگاه دیگ ــرد و دی ــر می  نگ ــود اث ــه خ ــه ب ــدگاه ک دی

بــه عــوام می  پــردازد و ســوال ایــن اســت کــه ایــن هنــر 

عامه  پســند لزومــا در خــود اثــر هســت و یــا اینکــه نــه، در 

جامعــه شناســی اســت و ایــن خــود مــردم هســتند کــه 

ایــن اثــر را مــی آفریننــد؟

ــا همیــن موضــوع اســت.  ــر م ــگاری هن ــخ ن مســئله تاری

ــر  ــا هن ــخ ب ــا در طــول تاری ــه واســطه  ی م آن کســانی ک

ــاره در  ــن ب ــی را در ای ــات کم ــد اطالع ــند بودن عامه  پس

ــای  ــا هنره ــاط ب ــا گذاشــتند و بیشــتر در ارتب ــار م اختی

ــس از  ــن موضــوع پ ــه ای ــه البت ــوده اســت ک ــی ب حکومت

مشــروطه رونــد رو بــه  بهبــودی را طــی کــرده اســت. البته 

))رودی متــه(( کتابــی دربــاره  ی تفریحــات ایرانــی در عصر 

صفــوی نوشــته اســت کــه بــر خــالف عنوانــش کم  تــر بــه 

جزئیــات تفریح  هــای مــردم می  پــردازد و بیشــتر در رابطــه 

بــا عــادات پادشــاهی آن زمــان ســخن گفتــه اســت.

از زمــان مشــروطه واســطه  هایی پیــدا کردیــم کــه 

می  توانیــم از طریــق آن  هــا مــردم آن دوران را بهتــر 

ــرادی هســتند روشــنفکر  ــن واســطه  ها اف بشناســیم و ای

هماننــد: اعتمــاد الســلطنه در دربــار ناصــری. بــرای مثــال 

ــویم در  ــه می  ش ــطنه متوج ــاد الس ــته  های اعتم از نوش

آن زمــان محــرم چــه فضــای گشــوده  ای را ایجــاد کــرده 

اســت و در همــان کتــاب می  گویــد: محــرم آمــد و عیــد 

زنــان اســت و ایــن موضــوع خبــر از آزادی حضــور زنان در 

جامعــه بــه نســبت روزهــا و ایــام دیگــر ســال می  دهــد.

ایــن واســطه  ها از دوران مشــروطه بیشــتر و بیشــتر 

ــردم و از  ــع از م ــن مناب ــت ای ــوان گف ــوند و می  ت می  ش

پادشــاهان ناراضی  انــد. اینهــا در منگنــه  ای قــرار دارنــد و 

نیــاز بــه بدنــه  ای اجتماعــی از مــردم دارنــد و می  باســت 

از ریشــه  های خــود تغذیــه کننــد. در ایــن بیــن حکومــت 

ــت.  ــا اس ــال م ــردم م ــد م ــه می  گوی ــت ک ــان اس در می

روشــنفکر اعتقــاد دارد حــال کــه مفهــوم عدالــت و برابری 

مطــرح اســت مــردم می  بایســت بــا آموزه  هــای مــا آشــنا 

و آگاه شــوند و در ایــن زمــان روشــنفکر بــر علیــه دولــت 

و در مقابــل اوســت. 

ــه  ــه کابین ــا 1317 ب ــن روشــنفکران از ســال 1304 ت ای

رضاشــاه می  پیوندنــد و روشــنفکران کابینــه دولــت 

می  شــوند. یکــی از ایــن روشــنفکران فروغــی اســت کــه 

ــالح  ــای اص ــت و ایده  ه ــد گرف ــاه را بای ــت: زور ش می  گف

اجتماعــی بــه عهــده  ی روشــنفکران باشــد؛ در واقــع نوعی 

ــا مخالفت  هــای  ــوری روشــنفکر. از ســال 1317 ب دیکتات

ــردی  ــنفکر، ف ــددا روش ــنفکران، مج ــا روش ــاه ب ــا ش رض

تعریــف می  شــود بــر علیــه دولــت و حکومــت و بــا 

تاریخ  نــگاری  تشــکیل حــزب تــوده اســت کــه در 

ــه  ی دولــت هســتند  ــه روشــنفکرانی کــه در بدن ــران ب ای

ــی  ــورد بی  توجه ــا م ــه آن  ه ــه رفت ــم؛ و رفت نمی  پردازی

ــوزه  ی  ــراد در ح ــن اف ــتاوردهای ای ــد. دس ــرار می  گیرن ق

آمــوزش عمومــی و آشــنا کــردن مــردم بــا ادبیــات مــدرن 

ــه  ــا ب ــن ه ــی ای ــا تمام ــردم ب ــنایی م ــا و آش و رمان  ه

ــوده اســت. ــده ب ــوان ســرگرمی آموزن عن
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  لطفــا  بــرای مــا توضیــح بدهیــد خروس 
ــا جــام  ــده و در رابطــه ب جنگــی از کجــا آم
ــی  ــه چیزهای ــان چ ــریات آن زم ــم و نش ج
هســت کــه توجــه بــه آن  ها ضــروری اســت؟

خــروس جنگــی خــالف ذوق عامــه بــوده و بیشــتر شــناخته 

شــده اســت. خروس جنگــی پروژه  ی مبهمــی در ایران اســت 

و می  شــود از زوایــای مختلفــی بــه آن نــگاه کــرد و زاویــه  ی 

ــر اندیشــه  ای ســویی  ــه ه ــن اســت ک ــن ای ــرای م ــم ب مه

ــه دارد. شــاید بتــوان گفــت خــروس جنگــی وام  دار  محرمان

مفهــوم امــر نــو نیمــا اســت. در واقــع دغدغــه  ی نیمــا ایــن 

اســت کــه چــه چیــزی را می  تــوان امــر نــو نــام نهــاد. خروس 

جنگــی قســمتی جنگنــده دارد کــه نــو تعبیــر می  شــود و 

ســوال اینجاســت کــه از فکــر نیمــا چگونــه محصول ســطح 

پایینــی ماننــد خــروس جنگــی باقــی می  مانــد؟

جــام جــم افــکار ملــی گرایانــه دارد و ایــن موضــوع 

برمی  گــردد بــه شــخص »داریــوش همایــون«. ایــن فــرد 

ــت.  ــران اس ــخ ای ــنفکری در تاری ــی روش ــده  ی زندگ چکی

کســی کــه مــدام بــه مــردم فکــر می  کنــد ولــی زور دولــت 

را نــدارد. پــس جــام جــم از دو نظــر اهمیــت دارد: داریوش 

همایــون و دیگــری نقــش گفتــار ایدئولوژیــک آن دوران.

  آیــا مایــل هســتید در رابطــه بــا انجمــن 
ســقاخانه و جشــن هنــر شــیراز و فــرح دیبــا 

صحبــت کنیــد؟
 مــارک بلــوخ در آخریــن کتابــش در رابطــه بــا روبســپیر 

می  نویســد: موافقــان روبســپیر و مخالفــان روبســپیر؛ شــما 

ــود؟  ــا بگوییــد روبســپیر چــه کســی ب ــه م ــه خــدا ب را ب

ماهــم بایــد بگوییــم مخالفــان و موافقــان پهلــوی؛ شــما 

ــزی  ــوی چــه چی ــد عصــر پهل ــا بگویی ــه م ــه خــدا ب را ب

ــق  ــم و از طری ــوی بوده  ای ــود؟ همگــی بعــد از دوران پهل ب

واســطه اطالعاتــی بدســت آورده  ایــم. ایــن واســطه  ها 

ــه  ــد و آن دوران را ب یکســری روشــنفکر و هنرمنــد بوده  ان

مــا منتقــل کردنــد؛ تجربــه تاریخ شــفاهی به مــن آموخت 

کــه مصاحبه  هایــی کــه در دهــه 80 در رابطــه بــا اوضــاع 

فرهنگــی قبــل انقــالب انجــام شــده اســت چقــدر تحــت 

ــک حــرف و ســخن رو  ــر انقــالب اســت و همگــی ی تاثی

الگو  بــرداری می  کننــد. ایــرادی کــه همگــی از کتــاب مــن 

ــی نشــده  ــری کل ــه چــرا نتیجه  گی ــود ک ــن ب ــد ای گرفتن

ــرم  ــر بگی ــتم در نظ ــدت می  خواس ــام م ــن تم اســت و م

سیاســت فرهنگــی دوره  ی رضــا شــاه امتــداد پیــدا کــرده 

اســت.

ــه  پذیر  ــیار مناقش ــه بس ــم ک ــم بگوی ــه  ای می  خواه جمل

اســت: بــه نظــر می  رســد فــرح دیبــا و رضاشــاه پهلــوی در 

رابطــه بــا هنــر یــک برخــورد را داشــتند. رضاشــاه آمــوزش 

ــنفکران داد و در  ــه روش ــا را ب ــام فرصت  ه ــی و تم عموم

واقــع هیــچ چیــزی از هنــر نمی  دانســت و فــرح دیبــا هــم 

همیــن برخــورد و رویکــرد را  داشــت.

اگــر ســیر تحــول فــرح را در نظــر بگیریــد می  بینیــد کــه 

ــه  ــد میــس ورد ب ــری همانن در ســالهای اول ازدواج تصوی

ــد  ــه می  توان ــی ک ــع زن ــش گذاشــته می  شــود در واق نمای

ــان  مــدرن باشــد. زنــی کــه مســلط بــه زبانــی غیــر از زب

ــواده را  ــک خان ــد ی ــد و می  توان ــت، ورزش می  کن مادریس

اداره کنــد. از ســال 46 بــه بعــد عنــوان شــهبانوی هنرپرور 

مطــرح می  شــود و ســعی می  کنــد تاثیــر گــذار باشــد. امــا 

ــد؟  ــه می  کن ــس چ ــد پ ــذار باش ــد تاثیر  گ ــود نمی  توان خ

ــا  ــه معنــای سیاســی و ب ــه ب ــاز و ن یــک فضــای نســبتا ب

ــد  ــش می  توان ــا ثروت ــد و ب ــن ایجــاد می  کن حاشــیه  ای ام
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پروژه  هایــی را رو بــه جلــو ببــرد. نزدیــک کــردن هنــر بــه 

مــردم از انگیزه  هــای اصلــی جشــن هنــر شــیراز و انجمــن 

اســت و ایــن پــروژه  ای اســت کــه از مشــروطه آغــاز گشــته 

و هنــر مشــروطه در طــول زمــان متغیــر اســت.

ــر  ــا هن ــه ب ــویم در رابط ــحال می  ش   خوش
بعــد از انقــالب ســخن بگوییــد.

ــالب  ــد از انق ــر بع ــا هن ــد در رابطــه ب راســتش را بخواهی

تحقیــق جــدی نکــرده  ام و ایــن بنــا بــه دالیــل شــخصی 

اســت. ایــن دورانــی اســت کــه مــن در آن زندگــی کــرده  ام 

ــته  ام  ــخ دارم و نتوانس ــن تاری ــا ای ــه  ای ب ــه فاصل ــاز ب و نی

ــالب  ــد از انق ــته باشــم. دوره  ی بع ــی داش ــه  ی خوب مطالع

ــه  ــی ک ــده و حســاس اســت و چــه بســا هنرمندان پیچی

کتابــی نوشــته  اند و اثــری خلــق کرده  انــد، نــه قبــل از آن 

و نــه بعــد از آن دســت بــه چنیــن کاری زده نشــده اســت. 

گویــی هنرمنــد در لحظــه متولــد شــده و بــرای همیشــه 

ــرک کــرده اســت.  ــه را ت صحن

ــه  ــگاری چ ــر دیوارن ــا هن ــه ب   در رابط
ــد؟ ــری داری نظ

موضــوع دیوارنــگاری موضــوع بســیار جالبــی اســت و اتفاقا 

جاســم فروزان  پــور کتابــی تحــت عنوان »شــاهدان شــهر« 

را منتشــر کــرده و چنــد فریــم عکــس مهــم در ایــن کتاب 

موجــود اســت کــه حاصــل عکاســی از دیوارنــگاره از نمــا و 

فاصلــه  ای دور اســت. ایــن دیوارنگاره  هــا گویــی از فاصلــه  ی 

ــد  ــی دور همانن ــتند. از نمای ــاوت هس ــک متف دور و نزدی

غریبــه  ای در شــهر هســتند و موضوعی نقادانــه دارند. تغییر 

ــر  ــا تغیی ــد نگاه  ه ــا نشــان می  ده ــه م ــدام نقاشــی  ها ب م

می  کننــد و ســیال هســتند. ایــن سیاســت  گذاری  ها 

ــالب فرانســه ممکــن  ــال در انق ــم هســتند مث بســیار مه

اســت بــا دو دیــدگاه مواجــه باشــیم ولــی بعــد از انقــالب 

هــزاران دیــدگاه مــد نظــر اســت.

ــا  ــل نشســت ب ــل کام ــه فای ــگان ب ــرای دسترســی رای )ب

یکــی از راه  هــای تمــاس انجمــن انجمــن علمــی مطالعــات 

هنــر مکاتبــه نماییــد.(

در مصاحبــه و گفت  وگویــی کــه بــا آقــای قلــی پــور 
ــان را  ــذر زم ــه گ ــت و در نشســتی ک صــورت گرف
احســاس نمی  کردیــم حــس پنهــان و ناشــناخته  ی 
ــی  ــا نگاه ــد و ب ــدار ش ــن بی ــی در م ــر مردم هن
آگاه  تــر بــه پیرامــون خویــش نــگاه کــردم. در ایــن 
ــا  ــه صــورت مختصــری در رابطــه ب ــو ب گفــت و گ
ــای  ــن مکان  ه ــر تزیی ــتایی و هن ــردم روس ــر م هن
عمومــی در مراســمات ملــی ســخن گفتیــم و 
ــه  ــد ک ــا فرمودن ــواالت م ــه س ــخ ب ــان در پاس ایش
ــه تزییــن  ــرای رســیدن ب هــر کشــور و فرهنگــی ب
و  می  گذرانــد  را  تاریخــی  عمومــی  مکان  هــای 
ــه  ــتالی ب ــر کارت پس ــا تصاوی ــن م ــا در ذه عموم
ــده  ــدر زن ــم آنق ــدوارم بتوان ــت. امی ــده اس ــا مان ج
ــی را در  ــای مردم ــی پوی ــر تزیین ــه هن ــم ک بمان
ــزی  ــر آن چی ــر از ه ــزی فرات ــم چی ــورم ببین کش
کــه در حــال حاضــر دیده  ایــم. هنــر عامــه، مــن را 
از فضــای ســرد گالــری بــه ســرزمین گــرم و تابــان 
زندگــی کشــانده اســت. مــا هرکــدام در وجودمــان 
هنرمنــدی خــالق را پنهــان نموده  ایــم و ای کاش 
روزی ایــن هنرمنــدان پنهــان دنیــای رنگــی و زیباتری 

را برایمــان بــه تصویــر بکشــند.
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