خالصــهای از نشســت «دولــت و

هنــر عامهپســند» در گفتوگــو
بــا دکتــر علــی قلیپــور
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شیرین رستمی

بــا دکتــر قلــی پــور نویســنده کتــاب «پــرورش ذوق

بــا فرهنــگ عامــه قــرار میدهــم :یکــی درس فرهنــگ

عامــه در عصــر پهلــوی» نشســتی آنالیــن داشــتیم

عامــهای اســت کــه در دوران دانشــجویی گذرانــدم

و بــه نــگارش در آوردن ِ خالصــهای از آن ضــروری

و دیگــری آن اســت کــه پــس از تحصیــل دریافتــم.

بــه نظــر میرســد .فــن بیــان و ذوق انگیزشــی در

مســائل دیگــری را هــم میتــوان بــه فرهنــگ عامــه

گفتوگــو بــا ایشــان در کنــار دقــت مربــوط بــه

افــزود .مهمتریــن جلــوهی ایــن مســئله بــا توجــه بــه

مســائل تاریخــی بــه گونــهای بــود کــه شــنونده را

عالقــهی شــخصیام بــه ســینما؛ در تئاتــر اللــه زاری و

بــرای طــرح ســوالهای گوناگــون بــه وجــد مــیآورد.

ســینما بــه وفــور یافــت میشــود .بــرای مﺜــال فیلمهــا

در اینجــا نیمــهی اول نشســت را مدنظــر قــرار دادیم.

و آهنگهایــی بودنــد کــه در زمــان انقــالب کســی از

صحبــت را بــا ایشــان در رابطــه بــا گذشــتهای

آنهــا بــه عنــوان امــر نوســتالژیک یــاد نمیکــرد و حتــی

کوتــاه از هنــر عامــه آغــاز کردیــم و از ایشــان نظــر

روشــنفکران ،آن را دون شــان خــود میدانســتند ولــی

شخصیشــان را در رابطــه بــا هنــر عامــه پرســیدیم

پــس از گذشــت زمــان و پــا بــه ســن گذاشــتن افــراد

و خواســتیم بدانیــم بــه طــور کلــی چــه چیــز را هنــر

آن آهنگهــا را در میــان مــردم و حتــی در اتومبیــل

عامــه میداننــد .اینگونــه پاســخ مــا را دادنــد:

هایشــان میشــندیدم .

مــن اگــر بخواهــم بگویــم چــه چیزی مردمپســند اســت

ایــن موضــوع نشــاندهنده آن اســت کــه همــهی

و بخواهــم نقطــهای بــرای شــروع بگــذارم بــا توجــه بــه

باورهــای مــا در امــر عامهپســند در زمینههــای تاریخــی

اینکــه همیشــه رویکــردی تاریخــی داشــتهام و تاریــخ

گوناگــون معانــی متفاوتــی پیــدا میکننــد .در واقــع مــا

مســئلهی مــن بــوده اســت ،ســعی میکنــم نگاهــی

بایــد بــه بحــث زمینــهای و کانتکســت موضــوع برگردیم

تاریخــی بــه آن داشــته باشــم .دو نقطــه بــرای ارتبــاط

و بدانیــم امــر عامهپســند در چــه کانتکســتی بــرای مــا

اهمیــت دارد .امــر عامهپســند از مــا آغــاز میگــردد و

آن زمــان محــرم چــه فضــای گشــودهای را ایجــاد کــرده

موضوعــات مهــم دوران مــا هســت وایــن جــو عامهپســند

اســت و در همــان کتــاب میگویــد :محــرم آمــد و عیــد

مربــوط بــه دورانیســت کــه مــا در آن زندگــی میکنیــم.

زنــان اســت و ایــن موضــوع خبــر از آزادی حضــور زنان در
جامعــه بــه نســبت روزهــا و ایــام دیگــر ســال میدهــد.

شــما نقــش دولــت و سیاســتمداران را در

ایــن واســطهها از دوران مشــروطه بیشــتر و بیشــتر

نــگاه میکننــد؛ اینــان افــرادی هســتند فاقــد ســلیقه

نیــاز بــه بدنــهای اجتماعــی از مــردم دارنــد و میباســت

یــا ذوق .در ایــن رابطــه دو دیــدگاه وجــود دارد :یــک

از ریشــههای خــود تغذیــه کننــد .در ایــن بیــن حکومــت

دیــدگاه کــه بــه خــود اثــر مینگــرد و دیــدگاه دیگــر

در میــان اســت کــه میگویــد مــردم مــال مــا اســت.

بــه عــوام میپــردازد و ســوال ایــن اســت کــه ایــن هنــر

روشــنفکر اعتقــاد دارد حــال کــه مفهــوم عدالــت و برابری

عامهپســند لزومــا در خــود اثــر هســت و یــا اینکــه نــه ،در

مطــرح اســت مــردم میبایســت بــا آموزههــای مــا آشــنا

جامعــه شناســی اســت و ایــن خــود مــردم هســتند کــه

و آگاه شــوند و در ایــن زمــان روشــنفکر بــر علیــه دولــت

ایــن اثــر را مــی آفریننــد؟

و در مقابــل اوســت.

مســئله تاریــخ نــگاری هنــر مــا همیــن موضــوع اســت.

ایــن روشــنفکران از ســال  1304تــا  1317بــه کابینــه

آن کســانی کــه واســطهی مــا در طــول تاریــخ بــا هنــر

رضاشــاه میپیوندنــد و روشــنفکران کابینــه دولــت

عامهپســند بودنــد اطالعــات کمــی را در ایــن بــاره در

میشــوند .یکــی از ایــن روشــنفکران فروغــی اســت کــه

اختیــار مــا گذاشــتند و بیشــتر در ارتبــاط بــا هنرهــای

میگفــت :زور شــاه را بایــد گرفــت و ایدههــای اصــالح

حکومتــی بــوده اســت کــه البتــه ایــن موضــوع پــس از

اجتماعــی بــه عهــدهی روشــنفکران باشــد؛ در واقــع نوعی

مشــروطه رونــد رو بــه بهبــودی را طــی کــرده اســت .البته

دیکتاتــوری روشــنفکر .از ســال  1317بــا مخالفتهــای

((رودی متــه)) کتابــی دربــارهی تفریحــات ایرانــی در عصر

رضــا شــاه بــا روشــنفکران ،مجــددا روشــنفکر ،فــردی

صفــوی نوشــته اســت کــه بــر خــالف عنوانــش کمتــر بــه

تعریــف میشــود بــر علیــه دولــت و حکومــت و بــا

جزئیــات تفریحهــای مــردم میپــردازد و بیشــتر در رابطــه

تشــکیل حــزب تــوده اســت کــه در تاریخنــگاری

بــا عــادات پادشــاهی آن زمــان ســخن گفتــه اســت.

ایــران بــه روشــنفکرانی کــه در بدنــهی دولــت هســتند

از زمــان مشــروطه واســطههایی پیــدا کردیــم کــه

نمیپردازیــم؛ و رفتــه رفتــه آنهــا مــورد بیتوجهــی

میتوانیــم از طریــق آنهــا مــردم آن دوران را بهتــر

قــرار میگیرنــد .دســتاوردهای ایــن افــراد در حــوزهی

بشناســیم و ایــن واســطهها افــرادی هســتند روشــنفکر

آمــوزش عمومــی و آشــنا کــردن مــردم بــا ادبیــات مــدرن

هماننــد :اعتمــاد الســلطنه در دربــار ناصــری .بــرای مﺜــال

و رمانهــا و آشــنایی مــردم بــا تمامــی ایــن هــا بــه

از نوشــتههای اعتمــاد الســطنه متوجــه میشــویم در

عنــوان ســرگرمی آموزنــده بــوده اســت.

بخــــش

عــدهای هســتند کــه هنــر را صرفــا از نگاه جامعهشناســی

پادشــاهان ناراضیانــد .اینهــا در منگنــهای قــرار دارنــد و
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هنــر عامــه چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟

میشــوند و میتــوان گفــت ایــن منابــع از مــردم و از

را بــه خــدا بــه مــا بگوییــد عصــر پهلــوی چــه چیــزی

لطفــا بــرای مــا توضیــح بدهیــد خروس

جنگــی از کجــا آمــده و در رابطــه بــا جــام

جــم و نشــریات آن زمــان چــه چیزهایــی

مطالعاتهنرهایزیبا

216

بــود؟ همگــی بعــد از دوران پهلــوی بودهایــم و از طریــق
واســطه اطالعاتــی بدســت آوردهایــم .ایــن واســطهها
یکســری روشــنفکر و هنرمنــد بودهانــد و آن دوران را بــه
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هســت کــه توجــه بــه آنها ضــروری اســت؟

مــا منتقــل کردنــد؛ تجربــه تاریخ شــفاهی به مــن آموخت

خــروس جنگــی خــالف ذوق عامــه بــوده و بیشــتر شــناخته

کــه مصاحبههایــی کــه در دهــه  80در رابطــه بــا اوضــاع

شــده اســت .خروس جنگــی پروژهی مبهمــی در ایران اســت

فرهنگــی قبــل انقــالب انجــام شــده اســت چقــدر تحــت

و میشــود از زوایــای مختلفــی بــه آن نــگاه کــرد و زاویــهی

تاثیــر انقــالب اســت و همگــی یــک حــرف و ســخن رو

مهــم بــرای مــن ایــن اســت کــه هــر اندیشــهای ســویی

الگوبــرداری میکننــد .ایــرادی کــه همگــی از کتــاب مــن

محرمانــه دارد .شــاید بت ـوان گفــت خــروس جنگــی وامدار

گرفتنــد ایــن بــود کــه چــرا نتیجهگیــری کلــی نشــده

مفهــوم امــر نــو نیمــا اســت .در واقــع دغدغــهی نیمــا ایــن

اســت و مــن تمــام مــدت میخواســتم در نظــر بگیــرم

اســت کــه چــه چیــزی را میتـوان امــر نــو نــام نهــاد .خروس

سیاســت فرهنگــی دورهی رضــا شــاه امتــداد پیــدا کــرده

جنگــی قســمتی جنگنــده دارد کــه نــو تعبیــر میشــود و

اســت.

سـوال اینجاســت کــه از فکــر نیمــا چگونــه محصول ســطح

جملــهای میخواهــم بگویــم کــه بســیار مناقشــهپذیر

پایینــی ماننــد خــروس جنگــی باقــی میمانــد؟

اســت :بــه نظــر میرســد فــرح دیبــا و رضاشــاه پهلــوی در

جــام جــم افــکار ملــی گرایانــه دارد و ایــن موضــوع

رابطــه بــا هنــر یــک برخــورد را داشــتند .رضاشــاه آمــوزش

برمیگــردد بــه شــخص «داریــوش همایــون» .ایــن فــرد

عمومــی و تمــام فرصتهــا را بــه روشــنفکران داد و در

چکیــدهی زندگــی روشــنفکری در تاریــخ ایــران اســت.

واقــع هیــچ چیــزی از هنــر نمیدانســت و فــرح دیبــا هــم

کســی کــه مــدام بــه مــردم فکــر میکنــد ولــی زور دولــت

همیــن برخــورد و رویکــرد را داشــت.

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

اگــر ســیر تحــول فــرح را در نظــر بگیریــد میبینیــد کــه

همایــون و دیگــری نقــش گفتــار ایدئولوژیــک آن دوران.

در ســالهای اول ازدواج تصویــری هماننــد میــس ورد بــه
نمایــش گذاشــته میشــود در واقــع زنــی کــه میتوانــد

آیــا مایــل هســتید در رابطــه بــا انجمــن

ســقاخانه و جشــن هنــر شــیراز و فــرح دیبــا

مــدرن باشــد .زنــی کــه مســلط بــه زبانــی غیــر از زبــان
مادریســت ،ورزش میکنــد و میتوانــد یــک خانــواده را

صحبــت کنیــد؟

اداره کنــد .از ســال  46بــه بعــد عنــوان شــهبانوی هنرپرور

مــارک بلــوخ در آخریــن کتابــش در رابطــه بــا روبســپیر

مطــرح میشــود و ســعی میکنــد تاثیــر گــذار باشــد .امــا

مینویســد :موافقــان روبســپیر و مخالفــان روبســپیر؛ شــما

خــود نمیتوانــد تاثیرگــذار باشــد پــس چــه میکنــد؟

را بــه خــدا بــه مــا بگوییــد روبســپیر چــه کســی بــود؟

یــک فضــای نســبتا بــاز و نــه بــه معنــای سیاســی و بــا

ماهــم بایــد بگوییــم مخالفــان و موافقــان پهلــوی؛ شــما

حاشــیهای امــن ایجــاد میکنــد و بــا ثروتــش میتوانــد

پروژههایــی را رو بــه جلــو ببــرد .نزدیــک کــردن هنــر بــه

اســت بــا دو دیــدگاه مواجــه باشــیم ولــی بعــد از انقــالب

مــردم از انگیزههــای اصلــی جشــن هنــر شــیراز و انجمــن

هــزاران دیــدگاه مــد نظــر اســت.

اســت و ایــن پــروژهای اســت کــه از مشــروطه آغــاز گشــته

(بــرای دسترســی رایــگان بــه فایــل کامــل نشســت بــا

و هنــر مشــروطه در طــول زمــان متغیــر اســت.

یکــی از راههــای تمــاس انجمــن انجمــن علمــی مطالعــات
هنــر مکاتبــه نماییــد).

راســتش را بخواهیــد در رابطــه بــا هنــر بعــد از انقــالب

احســاس نمیکردیــم حــس پنهــان و ناشــناختهی

تحقیــق جــدی نکــردهام و ایــن بنــا بــه دالیــل شــخصی

هنــر مردمــی در مــن بیــدار شــد و بــا نگاهــی

اســت .ایــن دورانــی اســت کــه مــن در آن زندگــی کــردهام

آگاهتــر بــه پیرامــون خویــش نــگاه کــردم .در ایــن

و نیــاز بــه فاصلــهای بــا ایــن تاریــخ دارم و نتوانســتهام

گفــت و گــو بــه صــورت مختصــری در رابطــه بــا

مطالعــهی خوبــی داشــته باشــم .دورهی بعــد از انقــالب

هنــر مــردم روســتایی و هنــر تزییــن مکانهــای

پیچیــده و حســاس اســت و چــه بســا هنرمندانــی کــه

عمومــی در مراســمات ملــی ســخن گفتیــم و

کتابــی نوشــتهاند و اثــری خلــق کردهانــد ،نــه قبــل از آن

ایشــان در پاســخ بــه ســواالت مــا فرمودنــد کــه

و نــه بعــد از آن دســت بــه چنیــن کاری زده نشــده اســت.
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گویــی هنرمنــد در لحظــه متولــد شــده و بــرای همیشــه

مکانهــای عمومــی تاریخــی را میگذرانــد و

صحنــه را تــرک کــرده اســت.

عمومــا در ذهــن مــا تصاویــر کارت پســتالی بــه

در رابطــه بــا هنــر دیوارنــگاری چــه

جــا مانــده اســت .امیــدوارم بتوانــم آنقــدر زنــده

نظــری داریــد؟

بمانــم کــه هنــر تزیینــی پویــای مردمــی را در

موضــوع دیوارنــگاری موضــوع بســیار جالبــی اســت و اتفاقا

کشــورم ببینــم چیــزی فراتــر از هــر آن چیــزی

جاســم فروزانپــور کتابــی تحــت عنوان «شــاهدان شــهر»

کــه در حــال حاضــر دیدهایــم .هنــر عامــه ،مــن را

را منتشــر کــرده و چنــد فریــم عکــس مهــم در ایــن کتاب

از فضــای ســرد گالــری بــه ســرزمین گــرم و تابــان

موجــود اســت کــه حاصــل عکاســی از دیوارنــگاره از نمــا و

زندگــی کشــانده اســت .مــا هرکــدام در وجودمــان

فاصلــهای دور اســت .ایــن دیوارنگارههــا گویــی از فاصلــهی

هنرمنــدی خــاق را پنهــان نمودهایــم و ای کاش

دور و نزدیــک متفــاوت هســتند .از نمایــی دور هماننــد

روزی ایــن هنرمنــدان پنهــان دنیــای رنگــی و زیباتری

غریبــهای در شــهر هســتند و موضوعی نقادانــه دارند .تغییر

را برایمــان بــه تصویــر بکشــند.

مــدام نقاشــیها بــه مــا نشــان میدهــد نگاههــا تغییــر
میکننــد و ســیال هســتند .ایــن سیاســتگذاریها
بســیار مهــم هســتند مﺜــال در انقــالب فرانســه ممکــن
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نقد و گـفتگو

بعــد از انقــاب ســخن بگوییــد.

صــورت گرفــت و در نشســتی کــه گــذر زمــان را

بخــــش

خوشــحال میشــویم در رابطــه بــا هنــر

در مصاحبــه و گفتوگویــی کــه بــا آقــای قلــی پــور

