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 چکیده

 و هنری تولیدات راهبری بوروکراتیک و رسمی نهاد ایجاد فرهنگی، دهی سامان در رضاشاه، حکومت های تاکتیک ترین مهم از یکی
 اقتـدارگرایی  و مطلقـه  مدرنیسـتی  ناسیونالیسـم  پایـۀ  بـر  شـده  نوسازی جامعۀ تکوین راهبرد ادامۀ در ـ نهاد این. بود آن بر نظارت

 این نظارت تحت نیز ایران نوین تئاتر مشروعیت به رو و تأسیس تازه میدان. بود استوار بوروکراسی و ارتش رکن دو بر ـ مرکزگرایانه
 سیاسـت  راسـتای  در هنرمنـدان  پـرورش  برای تئاتر ای مدرسه آموزش دهی سامان امر این مهم های نشانه از یکی گرفت؛ قرار نهاد

 ایجاد فرایند یادشده، عصر فرهنگی سیاست گیری شکل های زمینه بررسی ضمن مطالعه، این در. بود افکار پرورش سازمان فرهنگی
 نتایج از. شود می بررسی تئاتر کنشگران فرهنگی سرمایۀ افزایش برای تحصیلی سرمایۀ اکتساب چگونگی و تئاتر ای مدرسه آموزش
 حاشـیۀ  و آمدنـد  مـی  گـرد  تئاتر هنر دنیای در که برشمرد را مرکزگریزی نیروهای کنترل برای حاکمیت کوشش توان می امر این

 بـه  نسـبت  کـه،  اسـت  تئـاتری  کنشـگران  از ای تازه نسل پرورش دیگر، نکتۀ. دادند می شکل خودکامه مرکزیت برابر در را مقاومی
 همچنـین، . بردنـد  مـی  پـیش  شناختی زیبایی های خصلت سوی به را تئاتر و بودند متفاوتی منش حائز تئاتر، میدان قدیم پیشروان

 در زیباشـناختی  عمـدتاً  کـنش  به سیاسی عمدتاً کنش از که شد کنشگرانی پرورش موجب فرهنگی سرمایۀ نوع و میزان در ییرتغ
 .یافتند سوق خود آثار تولید
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 ___________________________________________________________ مقدمه

های  ای فرهنگی است که همراه سایر سرمایه رمایهسدانش تئاتری 
کننـدۀ   دهنده و تعیین و نمادین قوام ،اقتصادی، اجتماعی تأثیرگذار
نمایشی است. اکتساب این لید آثار توهای ساختاری میدان  خصلت

شود. یکی از این منابع امکـان   سرمایه از منابع گوناگونی ممکن می
ای تئاتر اسـت کـه بـرای نیسـتین بـار در میـدان        آموزش مدرسه

در سـاختار   و نوپای تئاتر نوین ایران در عصر پادشاهی پهلوی اول
هـای فرهنـ     سیاسی و فرهنگـی ایـن دوره فـراهم آمـد. وی گـی     

های این میدان نقـش   کم بر این دوره در تعیین خصلتسیاسی حا
بر ساختار مرکزگـرای قـدرت سیاسـی در عصـر      عمده داشت و بنا

 ،شـد  اسـتوار مـی   1بوروکراسـی که بر دو رکن ارتش و  ،پهلوی اول
در ایـن   پـذیرفت.  صـورت مـی   نیزاجتماعی و فرهنگی  دهی سامان

بـا نیـروی   اساس رویکرد دوگانۀ سرکوب  بر ،ساختمندی فرهنگی
، بوروکراتیـک  مِاقهری و کنترل از طریق واردکردن نهاد هنر به نظ

 هـم زیـر  تحت تحکم سرکوبگرانه هم حوزۀ تئاتر نیز با همین رویه 
 کنترل نهادی و نظارتی قرار گرفت.

 ۀیافتـ  با تأسـیس نیسـتین نهـاد سـازمان     ،حاکمیت اقتدارگرا
یـران، یعنـی   در ساختار نوین اجتماعی اهدایت و نظارت فرهنگی 
سامانمندکردن پرورش نیروهای مولـد  سازمان پرورش افکار، برای 

ای  هـای مدرسـه   برداشـت. جنـبش   گام مهمی در تولید تئاتر نوین
ای  سیس مدرسهأسرعت در مقابل ت غیردولتی برای آموزش تئاتر به

نظارت فرهنگـی بـود و    2بوروکراتیکت که متصل به نهاد فقرار گر
پــس از ایــن دوران اســترات ی کنتــرل آمــوزش و نحــوۀ اکتســاب 
سرمایۀ تحصیلی تئاتر توسط کنشگران این عرصه در عصر پهلـوی  

قـرار  دولتـی   بوروکراتیـک تحت نظارت نهادهای  اول و دوم، عمدتاً
. نتــایج ایــن رویکــرد در تعیــین ســاختار میــدان و مــنش داشــت
حاضـر   طالعـۀ م ،بنـابراین  .ایفا کـرد  همیهای تئاتری نقش م هگرو
 شکل یافته است: اساسی پرسشچهار حول 
ــای   .1 ــت نهاده ــکضــرورت دخال ــاکمیتی در  بوروکراتی ح

نظـارت بـر توزیـع    کنترل سرمایۀ فرهنگـی میـدان تئـاتر از راه    
 سرمایۀ تحصیلی چه بوده است؟

ه چـ ای تئاتر در ایران بـا   آموزش مدرسه بوروکراتیکنهاد  .2
 فرایندی شکل یافته است؟

ای تئــاتر در ایــن دوره چــه تــأثیری بــر  آمــوزش مدرســه .3
 های ساختاری میدان تولید تئاتر نوین ایرانی نهاده است؟ خصلت
. اکتســاب ســرمایۀ آموزشــی چــه نقشــی در فراینــد      4

 یابی تئاتر نوین ایرانی داشته است؟ مشروعیت

 
 

 جدال مشروعیت فرهنگی در فرایند نوسازی 
 

سیاسی و  دهی سامانمرکزگرایی قدرت در عصر رضاشاه اقتضای 
آمـد و سـاختار    مـی  شـمار   حل بحران بعد از انقالب مشروطه بـه 

ــر کــانون متمرکــزی از    ــع قــدرت ب ــوع توزی ــران و ن سیاســی ای
تـوان بـه    شد. از تبعـات گونـاگون آن مـی    خودکامگی استوار می

دادن بـه نظـام    کردن فضای اجتماعی و فرهنگی و شـکل  امنیتی
های مسلط سیاسی  اشاره کرد که در آن گروه 3ای مرکز و حاشیه

هـای مسـتقر    سلطنت در مقابل قطب ۀو متصل به قطب خودکام
زعـم آگاهـان تـاریخ اجتمـاعی      بـه  ،گرفتند تا در حاشیه قرار می

وجـود   ایرانی بـه  ۀای مرکزگریز را در جامع نیروهای حاشیه ،ایران
وی ه  به ،فعال سیاسی و فرهنگی ایران عصر جدید ۀمنازع بیاورند.

اقتـدارگرایی مرکـز    ۀنمایـانگر مواجهـ   در دوران سلطنت پهلوی،
ــود  ــز ب ــب  قــدرت سیاســی و مقاومــت نیروهــای مرکزگری و اغل

ــنش     ــدار در واک ــن اقت ــی ای ــای امنیت ــت نموده ــه »حاکمی ب
 ←) شـود  بندی مـی  صورت« ز از مرکزسازوکارهای بازیگران گری

هـای متمـایز پیـدایش     یکی از وی گـی » .(65 :1393، ن اد مصلی
ویـ ه در عصـر سـلطنت     بـه  دولت مدرن در ایـران قـرن بیسـتم،   

سازی اجتماعی از طریق مقابله با نیروهای  را باید امنیتی ،پهلوی
 .(49 ،همان) «درنظر گرفت 4سیاسی فروملی

هــای سیاســی  تــوان در گــروه نیروهــای فروملــی را اغلــب مــی

ــال  ــه می ــوان و ب ــدان   خ ــنفکران و هنرمن ــی از روش ــ ه در طیف وی
زیرا تغییرات سیاسی و اجتماعی ایـران و تحـول در    وجو کرد؛ جست

هـای   ساختار و کنش دولت برخالف شرایط اروپـا نـه از راه جنـبش   
 ۀبلکه به واسـط  ،دیگر ۀاجتماعی به طبق ۀطبقاتی و گذار از یک طبق

 .(همانی و روشنفکران پدید آمده است )های اجتماع نقش گروه
نوسازی بدون اسـتحکام سـاختار اقتصـادی و     ،در این دوران

فرهنگی و اجتماعی بـرای اجـرای فراینـد     ۀهای ناآماد زیرساخت
رو  و تضـادهای امنیتـی روبـه    ،نوسازی اغلب با بحـران، میـاطره  

هـای   جیمز کلمـن و لوسـین پـای در تبیـین بحـران     »شود.  می
اند که بعـد از شـروع فراینـد     نوسازی این موضوع را بررسی کرده

هـای   گیـری انـواع میتلفـی از بحـران     نوسازی زمینه برای شکل
بحـران هویـت    ؛آید وجود می اجتماعی و اقتصادی و ساختاری به

غـاز رونـد نوسـازی    های بعد از تحول انقالبی و یا آ نشانه ۀدر زمر
 (.62 :1384 )سو، «شود محسوب می

هـای   ایدئولوژی یکی از امکانات برای رفع مقطعی این بحران
جانسـون ایـدئولوژی را ابـزار     رود. شمار می مشروعیت و هویت به

بسیج نیروهـای اجتمـاعی بـرای مشـروعیت سیاسـی در ایـران       
 ،اقتـدارگرا هـای سیاسـی    تمـامی نظـام  » :افزایـد  خواند و مـی  می

نیازمند ایدئولوژی بوده و به این ترتیب  ،همانند حکومت رضاشاه
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مشـروعیت سیاسـی خـود را از طریـق مفـاهیم       تالش دارنـد تـا  

ــدئولوژی   ــنعکس ســازند. در ای عمــومی در فضــای اجتمــاعی م
و حقانیــت بازتولیــد  ،قــدرت ،اجبــار ،مفــاهیمی هماننــد قــانون

را بـرای تحقـق اهـدافی    شود. رضاشاه ایدئولوژی دولت مدرن  می
و اقتـدار   ،ثبـات سیاسـی   ،دولـت نوسـاز   ،همانند دولـت فراگیـر  
دهـی کـرد. بیـش قابـل تـوجهی از گفتمـان        راهبردی سـازمان 
 «رضاشـاه تبـدیل بـه ایـدئولوژی فراگیـر شـد       ۀمدرنیسم مطلقـ 

(Johnson, 1994: 28 68: 1388، ن اد به نقل از مصلی). 
فرهنگـی ایـن اقتـدار ایـدئولوژیک فضـا را قطبـی        ۀدر عرص

و آرایشی از فرهن  رسمیِ در موضع اقتدار را در مقابل  سازد می
آورد و البته این  وجود می و فرهن  حاشیه در مقام مقاومت را به

یعنـی فاصـله و    ،ایرانـی  ۀجامع ۀآرایش از میراث اجتماعی دیرین
زعـم   توان آن را به که اکنون می ،مردم و حاکمیت ۀشکاف هموار

قـوام   ،دانست« تضاد دولت و ملت»محمدعلی همایون کاتوزیان 
 .(34 ،33 :1393 ،)کاتوزیان یابد بیشتری می

رضاشاه از  ۀحکومت سلطانیستی و خودکام 5اقتدار ه مونیک
تشکیل نهادهـای نظـارتی و کنتـرل فرهنگـی و      بوروکراتیکراه 

نیـروی  منزلۀ  به ،آنجذب و تولید کنشگران فرهنگی متناسب با 
های اجتمـاعی   گروه»شد. در این اثنا  تأمین می ،اجتماعی همراه

در چارچوب ساختار قدرت تابع استرات ی بهنجارسـازی رفتارهـا   
های  آنان ناچارند تحت تأثیر قالب ،گیرند. و به این ترتیب قرار می

مورد نظـر سـاختار قـدرت را تولیـد      ۀفرهنگی قرار گرفته و سوژ
 (.100 :1388 ن اد، )مصلی «نمایند

هـای   که سـرمایه  ،های مقاوم و مایل به گریز از مرکز اما گفتمان
های فکری  آورند و البته از پایگاه دست می خود را از منابع متنوعی به

یافتـه را   کوشند تا قدرت مرکزیت و فرهنگی متفاوتی برخوردارند، می
حتـی قهـری ایـن    های سیاسـی و   چالش بکشند. جدای از فعالیت به
هـای   رویکـرد فرهنگـی و اسـترات ی    ،ای اعی حاشـیه های اجتم گروه

شان برای بحث ما ضروری اسـت؛ بـدین    های اجتماعی کسب سرمایه
معنا که نیبگان فرهنگی و سیاسی حاضر در قطب مقاومـت از چـه   

اند و رفتار فرهنگی و هنری ایشـان   ها و منشی برخوردار بوده خصلت
منش و مسیر عملی کنششان داشـته اسـت؟ زیـرا    چه نسبتی با این 

)عصـر پهلـوی    دوم و سـوم  ۀبیش مهمی از کنشگران حاضر در دور
حیات میدان تئاتر نوین ایرانی را حاضران در ایـن قطـب    اول و دوم(
تـوان از ایـن راه منطـق تمایزهـا و امکـان       دهنـد و مـی   تشکیل مـی 

 یح داد.ضشان را تو بندی گروه

 

سر اکتساب بیشتر مقددورا  میددان عمد      منازعه بر

 میان هنرمندان و حاکمیت

 اقتدارگرایی بر همواره دوم و اول پهلوی عصر در سیاسی ساختار
 و اجتمــاعی فضــای در قــدرت توزیــع نظــام کنتــرل و مرکــزی

 از ای دوگانـه  تقابـل  اسـاس  بـر  سـاختار  این. بود متکی فرهنگی
 مـنش  اغلـب  مرکـز، . بود یافته شکل «حاشیه/ مرکز» های کانون
 دهـد؛  مـی  سـامان  را خود به مایل فرهنگی و اجتماعی های گروه
 و یابـد  می شکل مرکزگرا گرانش این با تمایز در حاشیه که چنان
 و عمـل  فرصت میزان و مواضع و جایگاه سر بر منازعه و تعارض

 در. آورد مـی  وجـود  به را آن ملزوم ابزار و مقدورات از برخورداری
 در 6نئوپاتریمونیالیسـم  نـام  با سیاسی خودکامگی که عصر، این
 دهد شکل ای گونه به را ساختار کوشد می قدرت مرکز است، کار
 نهادها با اما نشود، محدود آیینی و قدرت، گروه، نهاد، هیچ با که
 و نمایـد  سـرکوب  و محـدود  را معارضی حاشیۀ هر هایش آیین و

 «تـرس  و زور دیالکتیـک » مبنـای  بر را خود کنترلی نظام الجرم
 ,Byman, Chubin, Ehteshami and Green) دهـد  مـی  قـرار 

 .(29: 1393 ن اد، مصلی از نقل به  39 :2001
 در و شـود  مـی  اعمـال  نیز فرهنگی عرصۀ فضای بر رویه این
 همچــون فرهنگــی، کنشــگران ســوی از نیــز عرصــه ایــن درون

. شـود  مـی  گرفتـه  کار به دیگر کنشگران انقیاد در مؤثر، تاکتیکی
 و قهـری  خشونت این مرکز به معطوف کنشگران گاهی که چنان
 علیـه  تاکتیـک  مثابـۀ  بـه  خـود  تمایزیـافتگی  مسیر در را نمادین
 .کنند می اعمال مرکز از گریز حاشیۀ در حاضر عامالن
 امکـان  مرکزگـرا  اقتـدار  ایـن  دهد می نشان تارییی رویۀ اما
 مرکزگریز، حاشیۀ نیروهای زیرا ندارد، ای آسودهِ استمرار و تداوم
 و هـا  فرهنـ   خـرده  در و فرهنگـی  و اجتمـاعی  های گروه در که

 چـالش  بـه  را اقتـدار  این ثبات یابند، می شکل مقاوم های گفتمان
 عرصۀ آمد، تر پیش که چنان کنند؛ می دچار بحران به و کشند می
 بحـران  و چـالش  ایـن  که است فضاهایی از یکی آن تولید و هنر

 .کند می نمایان را مشروعیت
 و اقتصادی های زمینه در دگرگونی با ـ پهلوی عصر در

 بورژوازی رشد همچنین و اجتماعی آمرانۀ مدرنیزاسیون
 فراگیرشدن موازات به محور امنیت بوروکراسی و 7 کمپرادور
 فرهنگی و سیاسی بحران های زمینه ـ اقتدارگرا دولت قدرت
 .(15: 1379 جهانبگلو،) شود می فراهم

 بـا  و محـدود  امکانـات  بـا  مرکز از گریزان اجتماعی نیروهای
 دادنـد  می شکل را هایی گروه حاکمیت به نسبت اندک مقدورات

 داخلـی  سلطۀ نفی در مقاومت های گفتمان تولید لوای تحت که
 و اندیشـیدند  مـی  مقابلـه  هـای  اسـترات ی  زمینـۀ  به المللی بین و

 و سـو،  یک از سیاسی، کنش عرصۀ در را خود عمل های تاکتیک
. کردنـد  می طراحی دیگر، سوی از هنری، و فرهنگی تولید کنش
 جملـه  از هنـری  تولیـد  عرصـۀ  در فرهنگی کنشگران از بسیاری
 تشــکیل را نیبگــان ایــن از ای عمــده طیــ  ایــران نــوین تئــاتر
 عمل و شیصیت بودن سیاسی فعالِ برچسب که چنان. دادند می

 رفتـه  رفتـه  اقتـدارگرا  مرکزگرایـی  خوان میال  قطب در هنرمند
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 و اعتباریـابی  بـرای  عـاملی  و نیبـه  هنرمنـدان  هویـت  از بیشی
 .(58 ،1384 بروجردی،) رفت می شمار به حقانیت

 بـا  ایشـان  رویـارویی  رویـۀ  و مرکزگریـز  هـای  گـروه  کارکرد
 میـان  ایـن  در اما بوده، گوناگون میتل  ادوار در موجود ساختار
 بحـران  تولیـد  و حـاکم  سلطۀ حقانیت نفی ها آن مشترک منش

 سـلطۀ  واکـنش . است بوده خودکامه قدرت کانون در مشروعیت
 کـه  چنـان  یافـت؛  مـی  نمود فضا سازی امنیتی در عمداً نیز حاکم
 اجتماعی و سیاسی مشارکت های گروه با خود میالفت رضاشاه»
 زمـانی  تـا  رضاشـاه ...  داد نشـان  آنـان  بـه  امنیتـی  تعقیب در را

 قـدرت  مرکزیـت  که کند حفظ را ایران سیاسی ساختار توانست
ــش ــین نق ــده تعی ــرل در کنن ــروه کنت ــای گ ــب ه ــت رقی  «داش
 .(27: 1393 ن اد، مصلی)

ــن  فرهنــ  تولیــد موجــب فرهنگــی و سیاســی انســداد ای
 بـدگمانیِ  میـراث  به که فرهنگی شد؛ می بدگمانی و اعتمادی بی

 اجتمـاعی  فضـای  در و افـزود  می حاکمیت و دولت میان تارییی
 و فعالیـت  خاص حوزۀ در هم عمومی فرهن  حوزۀ در هم ایران
 بشـیریه،  زعم به. یافت می توسعه نیبگان هنری و فرهنگی تولید
 نــاامنی، و تــرس شــرایط در همــواره کــه اجتمــاعی نیروهــای»
 در برنـد،  مـی  سـر  به بیگانگی و سرخوردگی، خشم، اعتمادی، بی

 جدیـدی  انسجام و هویت به یا و ریزد فرومی ترسشان که صورتی
 بنـابراین، . پردازند می دولتی نهادهای با مقابله به یابند، می دست
 جامعـه  در دولتـی  نهادهـای  توسـط  کـه  تهدیداتی و ترس فشار

 را انفجـار  تولیـد  بـرای  الزم هـای  زیرسـاخت  شـود  مـی  منعکس
 و اجتمـاعی  نهادهای به نسبت واکنشی امر این. آورد می وجود به

 اعتمـادی  بی و ترس خود اقتدار شرایط در که است ساختارهایی
 .(63 ،1378 بشیریه،) «اند کرده ایجاد اجتماعی نظام در را

 در ای حاشیه نیروهای» که کند می تأکید امر این بر نیز لرنر
 مفهوم به امر این. ندارند قدرت مناسبات پذیرش به تمایلی ایران
 نــزد مقاومــت و اجتمــاعی محــیط در چالشــگری کــه اســت آن

 هـایی  نشـانه  و فراینـد  چنـین . شود می بازسازی همواره نیبگان
 رضاشاه چون اقتدارگرایی سیاسی رهبران که هایی دوره در حتی
 نیروهـای  فراینـدی  چنـین  در. شـود  مـی  مشـاهده  دارنـد  وجود
 سازی متزلزل برای خود دسترس در ابزارهای تمامی از ای حاشیه

 .(65: 1383 لرنر،) «کنند می استفاده سیاسی قدرت مشروعیت
 سـکنی  هنـر  دنیـای  در ای حاشـیه  نیروهـای  ایـن  از بیشی
ــد گزیــده  همچــون کــه دهنــد مــی تشــکیل را هــایی گــروه و ان
 بـرای  کوشـش  بـا  و نماینـد  عمـل  معـارض  هـای  فرهنـ   خرده
 بـر  متکـی  هنـر  دنیـای  در خودسـاخته  نهادهـای  به دادن شکل
 از هم را خود تا بیابند مشروعیت مشترک جمعی تصور و وجدان
 کنند متمایز مرکزی قدرت رسمی نهادهای به معطوف کنشگران

 فراهم معارض قطب این در را خود انسجام و همگرایی امکان هم

 تـاریخ  در پس این از تئاتر، هنر جمله از هنر، موجود نهاد. آورند
 بـر  و دید خواهد اش اجتماعی آرایش در را تمایزیافتگی این خود
 ایـن  از یـک  کـدام  منشـی  و مرام چه با کنشگران که اساس این

 از ای هندسـه  باشـند  یافتـه  گـرایش  بـدان  یـا  سـاخته  را اقطاب
 .شود می فراهم ایشان مشروع های جایگاه و عمل های موقعیت
 و اجتمــاعی، سیاســی، 8موقعیــت هندســۀ در مواضــع ایــن
 یـک  هر. کند می تعیین را هنر نهاد درون منازعۀ منطق فرهنگی

 کـارا  هـای  سـرمایه  اکتساب سر بر مولد های گروه و کنشگران از
 بـه  پـذیر  سلطه از جایگاه جایی جابه و باالدستی موضع اخذ برای
 تـر  فعال ای منازعه در تئاتر هنر تولید میدان ساختار در گر سلطه
 نمــادین، فرهنگــی، اقتصــادی، هــای ســرمایه. گیرنــد مــی قــرار

 میـدان  در دولتـی  و تحصیلی ی ها سرمایه همچنین و اجتماعی،
 به قدرت فرامیدان ساختار در اجتماعی فضای در ها تئاتری عمل
 از برخورداری نحوۀ تبیین و توصی . شود می توزیع خاص نحوی
 نهادهـای  معرفـی  و دوم و اول پهلـوی  عصـر  در هـا  سـرمایه  این

 منطقـی  الگوی تحت باید را هنرمندان کنش به بیش مشروعیت
ــنش ــل ک ــای متقاب ــاعی نیروه ــه و فرهنگــی و اجتم ــا مؤلف  و ه
 .داد توضیح کنند کسب خود اقتدار برای توانند می که مقدوراتی
 

 9پهلوی اول ةفرهنگ سیاسی و سیاست فرهنگی در دور

کـردن   گـزین  به گواهِ تاریخِ آغازین سـدۀ جـاری شمسـی، جـای    
بـه جـای    ،حکومت نوپای پهلـوی به دست یی سیاسی مرکزگرات

کردن حاکمیـت نـامتمرکز قاجاریـه، بـه دو قصـد مهـم        مشروط
اجتماعی  - التهاب سیاسی ۀکنترل دامن ،صورت پذیرفت: نیست

 ؛نوساختۀ منتج از مشروطیت ۀناشی از تالش برای استقرار جامع
سازی جبری و قهری ارکانِ جامعۀ مدرن و نهادهای  نهادینه ،دوم

و  ،اجتمـاعی، نظـام اداری  هـای   ضروری تحقق نوسازی سـازمان 
 های تولید اقتصادی در ایران. سامانه

تاریخ ایـران  در کتاب  اعتنای آبراهامیاندرخور بنا بر پ وهش 
که با گاو و خـیش گـام بـه قـرن      ،دگرگونی تارییی ایرانی ،مدرن

ای نـو بـا    در همین سده، سر از جامعـه  ،اش بیستم نهاد و در آینده
ای و البتـه   صنعتی و انرژی هسـته هایی روزآمد چون رشد  خصلت

تمامی مرهون  دست به گریبان با معضالت زیستِ مدرن برآورد، به
گیـری و گسـترش آن بـوده     ایجاد دولت مرکزی و چگونگی شـکل 

تنهـا بـر سـازمان     تأثیرات عمیقی نه»که این گسترش  چنان است.
تـر   و از همـه مهـم   ،بلکه بـر محـیط، فرهنـ     ،سیاسی و اقتصادی

 .(16 :1389، )آبراهامیان «جتماعی بر جای گذاشته استگسترۀ ا
نیستین بار مفهوم دولت از معنای دولتِ شاهی آبراهامیان، زعم  به
که مشتمل بر شاه و مالزمان اندک وی بود، به سوی مفهوم  ،کهن

یافـت. اگرچـه صـورت تحقـق آن بـا       مدرن آن تغیـر ماهیـت مـی   
ضرورت انسجام جامعـۀ   ،خواهی همراه بود توتالیتاریسم یا تمامیت
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 .(20 همـان، ) شـد  یی ممکن میمرکزگرات با این فقطجدید گویی 

چنـان جهشـی بـوده اسـت کـه اکنـون       »وقوع و رشد این دولـت  
هـای   یافتـه و همچنـین دسـتگاه    ابزارهای اِعمـال قـدرت سـازمان   

گردآوری مالیات ادارۀ نظام قضایی و توزیـع خـدمات اجتمـاعی را    
 .(21-20 همان،) «دارد در اختیار خود کامالً

دولت مرکزگرای جدید بر دو ستون اساسی بنا شـد: ارتـش و   
اعمال اقتدار دولت جدیـد از راه تحکـم   . (130همان، ) بوروکراسی
صــورت  بوروکراتیــکبــا جبــرِ پــذیرش نظــام تــو م گرانــه  نظــامی
بیش بـرای نظـام پهلـوی سـاختن      پذیرفت و آرمان مشروعیت می

گرایی و  های تحقق ایران مدرن و ملی گفتمانایران نوین بر اساس 
گویی، و  پارسی ،گرایی بازگشت به شکوه کهن تارییی از راه باستان

 شـمار  زدایش طبع و عناصر غیرایرانی از منش و فرهن  ایرانی بـه 
عمـل و مـنش اجتمـاعی و فرهنگـی      ۀها سوی آمد. این گفتمان می

کـه   شیص شـاه را، کرد که  ایران را در میدانی سیاسی تعری  می
خود تاج شاهی را بدون وقعی وی ه به مجلس و نهاد روحانیـت بـه   

 .(127همان، بیشید ) سر نهاده بود، مشروعیت می
در کنار این گفتمان، رویۀ نوسازی ایـران بـرای پهلـوی اول    

آمـد؛ بـر اسـاس     مـی  شـمار  رونوشتی از منش ناپلئونیِ تجدد بـه 
سـازی مسـتلزم وجـود     مـدرن الگوی غربی پس از عصر ناپلئون، 

 .(7 :1387 ،بود )اتـابکی « شدن جامعه دولت متمرکز و صنعتی»
در لوای چنین گفتمانی، حکومت پهلوی اول تجـدد آمرانـه و از   

گزین مسیر تجددخواهی از پایین و برآمده از خواست  باال را جای
مدنی کرد. گویی رضاشاه ایدۀ سلطنت کهن را با ضرورت  ۀجامع

بـرخالف روال   ،مییـت و بـرای مشـروعیت سیاسـی    نوسازی درآ
 سازی سیاسی فراهم کرد. ای برای مشروعیت گذشته، منابع تازه

 ،شـدند: یکـی   مهـم سـیراب مـی    ۀاین منابع از دو سرچشـم 
و دیگـری   ؛گـرا  باسـتانی نگرانه به هویـت ایرانـی و    رویکرد واپس

همگامی با الگـوی نوسـازی برآمـده از ایـدۀ نـاپلئونی تجـدد در       
هـا و منـابع    تحقق دولت مرکزی؛ دولتی برخـوردار از زیرسـاخت  

 صنعتی و اقتصادی جدید.
 شـاه های سیاسی و اجتماعی جدید بـرای رضا  تأمین سرمایه
توانست از راه تشکیل ارتشـی منسـجم و دولتـی     در بادی امر می
آبراهامیان ایجاد  ،در نگاهی آماری و مرکزگرا بگذرد. بوروکراتیک

مار نظامیــان را بــه تحقیــق برشــمرده اســت ارتــش و تغییــر شــ
 .(134ـ  130 :1389 ،آبراهامیان)

 

 برای تغییر فرهنگ مشروع در عصر رضاشاه نهادسازی

وار تحلیـل   آلتوسـری  - عصر رضاشاهی را اگر با لحنـی گرامشـی  
درنظـر  « مـدنی  ۀسیاسی/ جامعـ  ۀجامع»رابطۀ کنیم، صورتی از 

جدید در افق مدرنیتـۀ نـاگزیری کـه     ۀجامع گیری شکلآید.  می
میـدان   ۀکـرد ضـرورت اصـالا رابطـ     ایران این عصر تجربـه مـی  

 داد. را افـزایش مـی   جامعـۀ مـدنی  سیاسی( و  ۀ)یا جامعسیاسی 
یــک  ۀکــه برشــمرده شــد، ایــد چنــان ،جدیــد جامعــۀ سیاســی

ــه عنــوان فراخــوانی  اقتــدارگرایی مرکــزی و تمامیــت خــواه را ب
بیـش و   کرد که شاه را چون ستون وحدت ایدئولوژیک لحاظ می

انتظامی الزم  کار گیرد تا کنشگران سیاسی را در ارکانی جدید به
 ۀای که بکوشد با ایـد  جامعه ؛جدید پدید آورد جامعۀ مدنیرا در 

 وجود آورد. ترقی و اتکا به هویت ملی مدنیت نوینی به
این مناسبات جدید اگرچه ایدۀ درخشـان و فریبنـدۀ ایجـاد    

 ،انـداز خـود داشـت    و متجـدد را در چشـم   ،ایران متحد، مستقل
دولت مرکـزی تحـت    اقتدارگراییتمامی محقق نشد، اگرچه از  به

اِعمال تجدد آمرانه نهادهای اجتماعی و فرهنگی نوین و مـدرنی  
برآورد و تشتت سیاسیِ بحران مشروطه و پراکنـدگی مراکـز    سر

نیروهای سیاسی و اجتماعی در ایران با اقتـدار قهـری نظـامی و    
جامعـۀ   سـرانجام  یافتـه رسـید،   به سـامانی وحـدت   بوروکراتیک
 جامعـۀ مـدنی  عصر در دیکتاتوری غرق شد و قـوام  این  سیاسی
همچنـان مـنش مکـانیکی     محقـق نشـد.   ،به دالیل بسیاری ،نیز

داد و  جامعه تحـت وجـدان جمعـی بـه حیـات خـود ادامـه مـی        
ای ارگانیـک بـه دلیـل وجـود      یافتن به سوی تحقق جامعـه  سوق

نیروی گرانش بسیار قویِ تمرکز قدرت در قطب حاکم سیاسی و 
 تعویق افتاد.  یشۀ حامی آن بهعرف و اند

اول  دورۀ پهلــویدر مسـیر تکـوین فضــای اجتمـاعی جدیـد در     
هنرمنـدان و نویسـندگان ایـن عصـر نیـز       که بعضـاً  ،روشنفکران

مـردم نقـش مهمـی     ۀبودند، در تولید رضایت خودانگییتۀ تـود 
گرانه میـان حاکمیـت سیاسـی و     کردند؛ نقشی میانجی بازی می

گیـری   را در جهـت  جامعـۀ سیاسـی  اقشار جامعـه کـه منویـات    
مـردم نهادینـه و مشـروع    تـودۀ  عمومی زندگی و فرهن  جاری 

کند. این روشنفکران از دستۀ روشـنفکران ارگـانیکی بودنـد کـه     
دانـد کـه امکـان اقتـدار ه مونیـک       ها را کسانی مـی  گرامشی آن

 ،و رسوم کنند حاکمیت طبقه یا گروه حاکم سیاسی را فراهم می
کنند و با ایـن عمـل    و اخالق را تعری  می ،عمل ،های فکر شیوه
 کنند. را تضمین می جامعۀ سیاسیخوانی افراد با  هم

 

 ساز دولت مرکزگرای پهلوی اول های مشروعیت سازوبرگ
های دوگـانی   تقابل ،در نسبت با مردم ،عصر رضاخانی جامعۀ سیاسی

و سـلطه/ ه مـونی را    ،اقنـاع  زور/ رضایت، اقتدار/ اخـالق، زورگـویی/  
هـای دوگـانی حیـات سیاسـی و      برد. ایـن چـالش   کار می به زمان هم

کند. سیاست فرهنگی این عصـر در   فرهنگی این عصر را بازنمایی می
تـوان از راه توصـی  راهبردهـای دولـت      تغییر فرهن  مشروع را می

 د.کرهای اِعمال مشروعیتش ترسیم  کارگیری سازوبرگ بهمرکزی در 
بـه خـود و اعـالم    بیشـی   دولت مرکزی در مسیر مشروعیت

یعنی تمامی نهادهایی کـه   ،«های سرکوب دستگاه»اش از  کارایی
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کنـد، و   هـا قـانون خـود را بـا خشـونت اعمـال مـی        از طریق آن

، نهادهای تیصصی و متمایزی کـه از  «های ایدئولوژیک دستگاه»
 برد. دستگاهِ کند، بهره می راه اقناع ایدئولوژیک تولید رضایت می

آور در کلیت اجتمـاع را بـا خشـونتی قهـری      نیست عناصر الزام
کند و دستگاه دوم عناصری به ظاهر غیراجباری را در  اعمال می
این دستگاه شـامل   کند. توزیع و ترویج می جامعۀ مدنیتشکیل 

قـانونی و   ،سیاسی، خـانوادگی  ،نهادهای ضروری دینی، آموزشی
 و ادبیـات ای، و فرهنگی ماننـد   حقوقی، تجاری، ارتباطی و رسانه

 .(116 :1387 ،)فرتر هنر ورزش است
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــر  ،ب ــن عص ــزی ای ــت مرک ــه ،دول ــ ب  ۀمثاب

 ،های موجود در فضـای اجتمـاعی   دهنده به تمامی میدان سامان
آورد کـه   وجـود مـی   نیروی گرانشی عظیم در فضای اجتماعی به

 ،ها، از جملـه میـدان اقتصـاد    نظم نمادین و آرایش تمامی میدان
یـی دولـت منطـق    مرکزگراکنـد.   و هنر را دگرگون مـی  ،فرهن 

هـای   هـا در میـدان   سرمایه و منابع تأمین سرمایه توزیع قدرت و
تغییـر   بوروکراتیـک  موجود را نیز از راه تشکیل نهادهـا و مراکـز  

 دهد. می
در میـدان   دّجـ دولت دربانی تازه است که برای نیستین بار بـه  

ها و منـابع   خروج سرمایه های ورود و فرهن  نقش کنترل درگاه
گیـرد و در   عهـده مـی   های نمادین و فرهنگی را بـه  ایجاد سرمایه

تعیین مشروعیت فرهنگی و هنـری نقشـی سیسـتماتیک بـازی     
داستانی بـا کنشـگران سیاسـی و فرهنگـی      دولت در هم کند. می
)کنشگران و  های اعتبار و وجاهت، و امکان بقا و فنای هنر مالک
 بیند. کند و تدارک می ( را تعیین میهای رایج آن سبک

 

های سرکوب دولدت: نهادهدای کنتدرل یهدری       دستگاه

 فرهنگ
 ،رضاشاه، به همراه فهم او از ایدۀ انتظام نـوین  ۀگران منش نظامی
بـا   و توان نظـامی و انتظـامی بپـردازد    ۀبه توسعتا او را واداشت 

نامیدندش،  می «ارتش»تقویت نیروی جدیدی که در ادبیات تازه 
های طوایـ  و قبائـل    ها و خودمیتاری گری ضمن سرکوب یاغی

پراکنده در ایـران و ایجـاد وحـدت سیاسـی و اعمـال حاکمیـت       
برای تحکیم نظـام   از این امکانِ کارا ،مرکزی بر همۀ خاک ایران

 -106 :1389تقـوی،  ) تأسـیس اسـتفاده کنـد    تـازه  بوروکراتیک
107). 

 یدر سیاست فرهنگی عصر وی شـهر و شهرنشـینی ضـرورت   
آمـد. اگرچـه در ایـن     مـی  شمار متجدد به ۀمهم در تکوین جامع

ــران در فضــای غیــر شــهری  ۀعصــر عمــد و  ،عشــایر ،نفــوس ای
جانشـینان   وی کوشید از عشایر یک ،روستانشینان جای داشتند

ــه ــتاها ب ــود آورد، روس ــزی    وج ــانون مرک ــت ق ــت حاکمی را تح
را توسعه دهد. در این راه نیاز بـه   شهرنشینیو  ،کند دهی سامان

شد که رضاشاه بـا تأسـیس نظـام     بیشی آشکار می نیروی انتظام
نوین انتظامی شهری و غیرشـهری ایـن نیـاز را بـرآورده کـرد و      

وظیفـۀ   تأمینات در درون شهرها در بیرون شهر و نظمیه و  امنیه
عهـده گرفتنـد. افسـران قـوی،      و سـرکوب را بـه   ،هدایت ،کنترل
رحمـی و سرسـپردگی بـه     و البته اغلب با اشتهار به بی ،رجذبهپُ

دار فرماندهی این نهادهای سرکوب  شیص شاه و منویاتش عهده
 .(143همان، ) بودند

سـرعت   کـه بـه   ،بارِِ قانون این نهادهای نوپای اعمال خشونت
توسعه و قدرت یافتند، در جهت تولید فرهن  عمومی و خـاص  

کار گرفته شدند و در امور فرهنگی بر تولید و بازتولید فرهن   به
اش نظـارت و دخالـت    عمومی، رسمی با وجـوه مـادی و معنـوی   
نیسـتین   ش و 1299مستقیم داشـتند. ایـن رویـه از کودتـای     
و تا پایان پادشاهی رضاشاه  حضور رضاخان میرپنج آغاز شده بود

 ش ادامه داشت. 1320پهلوی در 
کار بـرد   دولت مرکزی نیروی قهریه را برای اعمال سانسور به

ــارییی مشــهوری در  ــۀو ماجراهــای ت چگــونگی سانســور  زمین
سیاسی و فکری آثـار ایـن دوره وجـود دارد. در حـوزۀ هنرهـای      

سانسـور   نمایشی نیستین گام برای ممیزی و نظـارت و اِعمـال  
وزارت »زمان به عهـدۀ مـأموران    هم مند دولتی در این عصر منظا

گذاشـته شـد و بـا    « ادارۀ نظمیه»و « معارف و صنایع مستظرفه
 ،1306های  های مشیص ممیزی و سانسور در سال تدوین قانون

ــه ش 1316و ، 1311 ــن  خــود گرفــت.  صــورت رســمی ب در ای
ها معین و همگان بـه   فعالیتجرای ها با جزئیات چگونگی ا قانون

 .(26 ،25 :1386 ،پور )ملک اِعمال آن مکل  شده بودند
عمال این نیروی قهریه کنشگران هنر و ادبیات را در قلمـرو  اِ

کـرد. گسـترۀ ایـن     رو مـی  بـه  ای رو میدان عملشان با شرایط وی ه
کـارگیری   نوع و محتوای آثار نمایشی آغاز و تا به ها از محدودیت

 ؛هـا ادامـه داشـت    اشیاص حاضر در این فعالیت عوامل نمایش و
ص مأموران یزعم و تشی به ،که برخی از کنشگران نامطلوب چنان
توان در  شدند. نمونۀ برجستۀ آن را می از فعالیت منع می ،نظارت

الدین کرمانشـاهی افتـاد کـه منـع      اتفاقی دید که برای میرسی 
 .(27همان، ) را به انتحار واداشت عمل و تهدیدها الجرم او
تنهـا در کنتـرل و اعمـال     های سـرکوب نـه   در این عصر دستگاه

یافته بر عرصـۀ تولیـد آثـار فرهنگـی و هنـری       های غلبه گفتمان
سـازی آمرانـۀ    تـرین ابـزار در نهادینـه    بلکـه مهـم   ،رفت کار می به

شـد. تحکـم در تغییـر آداب و عـادات      فرهن  عمومی تلقی مـی 
پذیرش نظـام آمـوزش اجبـاری،    فرهنگی و سبک زندگی، چون 

تغییـر در زبـان و    ،ثبت احوال و اسناد رسمی در نهادهای دولتی
سازی فرهن  هویت  دست پوشاک و حذف اجباری حجاب و یک

هـا و   فرهنـ   و آداب خرده ،ها ها، گویش ملی فارغ از تفاوت زبان
اغلـب از راه   هـای رنگارنـ  پراکنـده در سـرزمین ایـران      قومیت
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نیروهـای نظـامی و انتظـامی صـورت     بـه دسـت    آمریت قهری و

دو رکـن مهـم    ۀکننـد  پذیرفت. این امر نمایانگر رابطۀ کامـل  می
بود. تـدوین قـوانین    ،نوین بوروکراسینظام حاکم، یعنی ارتش و 

در برابـر نهـادینگی    بوروکراتیـک حقوقی و اجـرای آن در نظـام   
هـای موجـود زنـدگی اجتمـاعی      ها و سبک عرفی و سنتی عادت

ای از  کارگیری نیـروی سـرکوب بـرای واداشـتن تـوده      ازمند بهنی
هـای تـارییی در    واره مردم بود که تغییر را به دلیل رسوب عادت

 تابیدند. منششان برنمی

 

نظام فرهنگی اینداع و   های ایدئولوژیک دولت: دستگاه

 رضایت خودانگیخته
 تأسیس نهادهای فرهنگی نوین

 سازمان پرورش افکار

اول، برای ایجاد تمرکز در تولید پهلوی  ،فرهنگی ۀتوسع ۀدر حوز
هـای   اندیشهو نظارت فرهنگی و هنری و همچنین تبلیغ افکار و 

سازمان پرورش افکار را بـا الگـوبرداری    ،مطابق با گفتمان رسمی
هـای   های ایتالیـایی و نازیسـت   های تبلیغاتی فاشیست از ماشین

روزنامــه،  تـا بـا اسـتفاده از مجلـه، کتـاب،     »آلمـان تشـکیل داد   
 «آگــاهی مــردم را افــزایش دهنــد  رادیــویی ۀو برنامــ ،اعالمیــه

 .(178 :1389 )آبراهامیان،
ش به ه  1317سازمان پرورش افکار ارگانی بود که در سال 

در  ،دفتـری  متـین  سـیس شـد.  أدفتـری ت  احمـد متـین   پیشنهاد
جـرای  کـه ا کنـد   بیان می ،سیس این ارگانأت ۀدربار ای سینرانی

اصالحات از سوی دولت کافی نیست، بلکـه بایـد بسـتری مهیـا     
اصـالحات را درک  شود تا مردم بتواننـد نیـاز و روا وجـود ایـن     

 دهد که هـدف اصـلی سـازمان پـرورش افکـار      کنند. او ادامه می
دفتری ابراز  معنوی برای تقویت روا یک ملت است. متین ۀمبارز
ها را  ها باید آن دولتو که عواملی برای روا ملت مضرند  کند  می

ها  از آنباید  ،رسانند حذف کنند و عواملی روا ملت را به غنا می
سازمان افکـار ایـران    ،ین ترتیبدب .کردتقویت ها را  نآحمایت و 

هـا و مشـی و اهـداف و     سیاسـت . 1» :زیـر ایجـاد شـد   ف اهدابا 
و سطح  ،ها، وضعیت جریان .2؛ رضاشاه دورۀهای فرهنگی  برنامه

روکراسـی و تشـکیالت   ونظـام ب . 3 ؛ایـران  ۀفکر و فرهن  جامعـ 
های  و سیاست های اجتماعی در مقابل اقدامات واکنش. 4؛ اداری

 (.1388 ،مسگر) «فرهنگی دولت
سازمان پرورش افکار عمومی چند کمیسیون را برای پیشـبرد  

تـوان اشـاره    آن جمله می از ؛بیند اهداف خود در جامعه تدارک می
 هـای درسـی،   کتـاب  های سـینرانی، موسـیقی،   به کمیسیونکرد 

هــا بنگــاه  و مطبوعــات. در کنــار ایــن کمیســیون ،رادیــو نمــایش،
آموزشگاه پرورش افکار و پرورش افکار و دانشجویان  نگاری، روزنامه

هـا   نیز وجود داشتند که در رسیدن به اهداف ارگان به کمیسـیون 

هـا   تـرین آن  های وابسته مهم رساندند. در میان این شاخه یاری می
 ۀترجمـ »آموزشگاه پرورش افکار بود که در آن مـواردی همچـون   

مبارزه بـا خرافـات و   »، «ترین آثار ملی شرا بزرگ»، «حال بزرگان
پیشـرفت ایـران   » ،«خدمات ایران به عالم تمدن» ،«عقاید سیی 
ایـن سـاختار و    شـد.  و موارد دیگر تـدریس مـی   ،«در عصر پهلوی
شـد و در   درج یادشـده سـازمان  مۀ نا اساسدر ماده  16اهداف در 
ش به تصویب هیئت وزیـران رسـید و در    1317ماه  دی 12مورخ 
مـاه همـان سـال اعضـای آن در هیئـت       دی 21آن در تـاریخ   پی

از  ،ها سیدعلی نصر وزیران انتیاب و منصوب شدند. در این انتصاب
رئـیس  سـمت  ثرترین کنشگران تئاتر این دوره، بـه  ؤترین و م مهم

تـرین   ز مهما .(539ـ  535همان، ) کمیسیون نمایش برگزیده شد
ســیس أنمــایش ت ۀحــوزهــای ســازمان پــرورش افکــار در  برنامــه
تئـاتری در   ۀعنـوان نیسـتین مدرسـ    بـه  ،«هنرستان هنرپیشگی»

 بود. ،ایران
های سـازمان پـرورش افکـار اسـتنباط      چنان که از برنامه آن
کوشـید تـا بـرای مرکزیـت فرهنگـی خـود        شود، رضاشاه می می

مشروعیت کسب کند. او در پی آن بود تا فرهن  مورد نظر خود 
بتوانـد از آن بـه عنـوان یـک نظـام فرهنـ         وند مند ک را قاعده

این تشکل سازمان فرهنگـی   الگویی در سطح کشور بهره بگیرد.
علـی کنـی در کشـورهایی تمرکزگـرا      ۀمتمرکزی بود که به گفت

سازی فرهنگی  توان به یکسان ها می و از اهداف آنبود پدید آمده 
بیان  ،با اشاره به وضعیت فرهنگی دوران رضاشاه ،. ویکرداشاره 
سوادی در آن بسـیار   که بی ،در کشوری همانند ایرانکند که  می

نظـر   ناپـذیر بـه   است، نیاز به یک مرکز متمرکز فرهنگی اجتنـاب 
 رسد. می
 

کدردن نهداد    روکراتیزهونخستین تالش دولتی بدرای بد  

 نوپای تئاتر
ش برای حـوزۀ  1299سیر اقتدارگرایی عصر رضاخانی از کودتای 

ای آغـاز   کننـده  فرهن  با اعمال محدودیت و ایجاد نظام کنتـرل 
شد که هدف آن در نهایت ایجاد بافت نهادی مسـتحکمی بـرای   

در  ش 1299راهبری فرهنگی باشد. تعطیلـی تئـاتر در کودتـای    
پـور،   ملـک ) ش1299کودتا در پنجم اسـفند   ۀششم اعالمی ۀماد

تا تأسیس سازمان پرورش افکـار در ایـران بـه    ( 15 :3 ج ،1386
نظـارت بـر کـنش    ش برای تبلیغ گفتمـان حـاکم و   1318سال 

هـای آشـکار نیسـتین     فرهنگی و هنری و آثار تولیدی از نشـانه 
 ،از جمله تئـاتر  ،اعمال قدرت بر تولید هنری ۀیافت تالش سازمان

مشـهور  شیصـیت  است. پیوند سازمان پرورش افکار با مـدیریت  
: جنتـی عطـایی   ؛53 :1386)فنائیـان،   سیدعلی نصر ،تئاتر ایران
(، با کـنش تئـاتری در ایجـاد بـافتی نهـادی صـورت       77 :1333
ویـ ه   بـه  ،های مهمی از کنشـگران تئـاتری    شیصیتگیرد که  می
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را  ،هـای غنـی فرهنگـی و تحصـیلی تئـاتر      برخورداران از سرمایه

ضمن تأثیر بر عمـل و اسـترات ی تولیـد     ،و 10کند میجذب خود 
عـالوه   کند. یبافت نهادی آموزش را نیز تولید و راهبری م ،ها آن

بر نقش مهم ایجاد منبع سرمایۀ تحصیلی برای کنشـگران تئـاتر   
های مهم این سـازمان   یکی از نقش ،توسط سازمان پرورش افکار

کردن منش هنرمندان و تولید هنرمندانی بـود   دولتی ۀآغاز پروژ
منشی کـه   ؛شد دولتی نیز برخوردار می ۀها از سرمای که منش آن
و همچنین خودآگاه و ناخودآگـاه کنشـگر    واسطه با واسطه و بی

تئاتری را به سوی کسب سرمایۀ فرهنگی و اقتصادی از دولـت و  
آن همـراه   داد و با گفتمان مترتب بر نظام رسمی حاکم سوق می

دوم بـه   دورۀ پهلـوی کرد. این پروژه از این زمـان آغـاز و در    می
هـای   داری تداوم یافت و به عنـوان یکـی از میـراث    صورت دامنه

سوم میدان تولید  دورۀنمادین سرشت میدان در دورۀ دوم برای 
 جا ماند. تئاتر به

اعمال اقتدار ه مونیک دولت متمرکز پهلوی اول و دوم در دوران  
ش 1299خودکامگی سیاسی و نظامی ایشان پس از دو کودتای 

ــته و   1332و  ــدان وابس ــی هنرمن ــاد دولت ــترات ی انقی ش از اس
ایشان برای تقویت قطبی بود که در مقابـل  کردن  تاکتیک دولتی

خوان و ناهمیوان با گفتمان غالب و  قطب معارض و تئاتر میال 
تشـکیل   در تداوم ایـن سیاسـت   الً،مستقر به منازعه بپردازد. مث

 ( نیـز 61 :1387 افـراز،  )شهبازی و کیانهای تئاتری  برنامه ۀادار
سازی هنرمند و اعمال مشـروعیت   نتیجۀ تاکتیک دولتی هدوردر 

سیاسی برای هنرمندان تئاتر در پیوستن به قطب تحت انقیاد در 
 محمدرضاشاه پهلوی بوده است. دورۀ

 

و  11هدای تمدایز   تحصدیلی در تغییدر مدال     ةنقش سدرمای 

 در میدان تئاتر نوین ایران 12مشروعیت
فضای اجتماعی بر اساس استقرار کنشگران اجتماعی در مواضـعی  

های گوناگون پدیـد   یابد که از برآیند نوع و حجم سرمایه شکل می
ثر است ؤنشگران ماین سرمایه در ایجاد طبع و منش ک آمده است.

موضع قبلی جـدا و  و تغییر در میزان و نوع سرمایه کنشگران را از 
تغییـر جایگـاه اسـترات ی    بـر  دهد و بنـا   در موضع دیگری قرار می

 کند. کنش و منطق راهیابی عملی کنشگر تغییر می
های مهـم   یکی از سرمایه .است گوناگونمنابع تولید سرمایه 

 سـرمایۀ »اسـت   مـؤثر اکتسابی کنشگران که در تغییـر جایگـاه   
دهد  است که اغلب حجم سرمایۀ فرهنگی را تغییر می «تحصیلی

ــش  و در نظــام سلســله ــه نق ــی ســلطه در جامع ــذیری و  مراتب پ
کند. در دنیای هنـر و بـه طـور     تأثیرگذاری کنشگر را تعیین می

خاص در دنیای تئاتر اکتساب سرمایۀ دانشی و تحصـیلی از سـه   
 شود: منبع ممکن می

فضای اجتماعی که  نیست، برخورداری از محصول هنری در

های دیگر  از راه مصرف محصول هنری در فضای خانواده و عرصه
عملی تولید هنر در همراهـی   ۀتجرب ،شود؛ دوم جامعه ممکن می

هـا بـه    با مولدان فعال تولیدکنندۀ اثر هنری و انتقال تجـارب آن 
واردها یا کارآموزان آن هنر؛ و سوم، آموختن دانش در نظـام   تازه

 یافتـه  و سـازمان  انمند با برنامۀ آموزشـی هدفمنـد  آموزشی سام
 .(52 ـ 50 :1390 )بوردیو،

دانشـی بـا هـم     ۀاکتساب سرمای یادشدهاغلب هر سه امکان 
هـای خـاص آن    کنند، اما در عصر مدرن و تمایزبیشـی  عمل می

آمــوختگی  امکــان دوم و ســوم، یعنــی انتقــال تجــارب و دانــش 
بیشی به موقعیت  مشروعیتکالسیک هنر حائز قابلیتی وی ه در 

 .است و توانش هنرمند در میدان هنر و فضای کالن اجتماعی
هر دوی این منابع دارای قدرت اعطای القابی هستند که در 

کنند و موجب تفـوی  قـدرت    جامعه تولید وجاهت و اعتبار می
 شـوند  اِعمال آداب مشروع و قدرت انتیاب و پذیرش و طرد مـی 

( تا بـدانجا کـه در جوامـع مـدرن قـدرت تفـوی        145 ،همان)
مشــروع اِعمــال اقتــدار در گــزینش و عمــل موقعیــتِ اشــرافیتِ 

گـزین اشـرافیت    تواند جای کند که می تولید می ای وی هفرهنگی 
فئودالی عصر ماقبل مدرن شـود. از راه اعطـای القـاب و عنـاوین     

و القــاب دانشــگاهی چــون « اســتاد هنرمنــد» چــون ،فرهنگــی
، نهادهـای آموزشـی   «دکتر»و  ،«کارشناس ارشد»، «کارشناس»

روزآمدِ عصر جدیـد   ۀبه هویت و منطق عمل هنرمندان در جامع
مراتبـی اعمـال قـدرتِ     بیشـند. در نظـام سلسـله    مشروعیت می

پذیران، چه میاطبان هنر و چه سایر افراد فاقد  گر بر سلطه سلطه
کننـد.   وی ه برقـرار مـی  ای  در فضای اجتماعی رابطه ،این عناوین

]آموزشی[  ای که این نظام نتیجه»، تمایزدر کتاب  زعم بوردیو به
 آورد حالت خاصی از انتساب بار می به ‘عناوین و القاب’ با تحمیل

بیشیدن( خواه سلبی )داغ  خواه ایجابی )منزلت ،بر اساس منزلت
بندی افراد در طبقـات   ها با دسته است که همۀ گروه ،نن  زدن(
 ۀصـاحبان سـرمای  حـال،  آورند. با ایـن   وجود می به مراتبی سلسله

اثبـات   آموزشی همیشه ناچارنـد خـود را بـه    ۀفرهنگی فاقد پروان
توانند انجام  ها فقط همان چیزی هستند که می زیرا آن ،برسانند
که آن هم محصول فرعی و ثانوی تولید فرهنگی خودشان  دهند،
مانند دارندگان  ،افیت فرهنگیصاحبان عناوین و القاب اشر است.

چون  فقط باید همانی باشند که هستند. ،القاب و عناوین اشرافی
 بسـته بـه فـاعالن ایـن اعمـال اسـت.       هـا  ارزش همۀ اعمـال آن 

بیشـد کـه موجـب ایـن      کند و تداوم مـی  ای را تأیید می جوهره
که بر اساس القاب و عنـاوینی تعریـ     ،این افراد شود. اعمال می

ها را به همان صـورتی کـه هسـت تعیـین      که وجود آنشوند  می
ای از ذات و  ها را جلوه بیشد و اعمال آن کند و مشروعیت می می

 «های خود است تر از جلوه تر و عظیم گرداند که قدیم جوهری می
 .(51 -50 ،همان)
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کند که این القاب به  این امر به قدرت کاریزماتیکی اشاره می

گـر نظـام    او را در موقعیت یک سـلطه  دهد تا کنشگر تئاتری می
مشروع هنری جلـوه دهـد و او را از سـایر کنشـگران فاقـد ایـن       
توانایی متمایز کند. با این روال نقش دربانیِ کنشـگرانی بـا ایـن    

بیشی به کنش تولید  خصایل در تعیین سرنوشت میدان و جهت
بیشی به کنش هنری و تئاتری  و مصرف آثار در نظام مشروعیت

تأمـل  درخـور  دوم حیـات میـدان تئـاتر ایـران      دورۀیران از در ا
ــه امــروز نیــز ایــن مــالک مشــروعیت  مــی ــا ب بیــش و  شــود. ت

هـای   متمایزکننده عمل کرده و منطق عمـل هنرمنـدان و گـروه   
هـای تئـاتر ایـران را     بنـدی  تئاتری و در پیامدِ آن سرشت قطـب 

ن در و هر چه این تاریخ به پیش رفتـه اثربیشـی آ   ،تعیین کرده
 این تعیین سرنوشت فزونی یافته است. 

کنشگران نمایش سنتی مشروعیت کـنش و اعتبـار جایگـاه    
خود را از راه اکتساب دانش و نحـوۀ عمـل در مصـرف محصـول     

هـای تولیـد ایـن نـوع      نمایشی و سـپس در کـارآموزی در گـروه   
را یافتند و در نهایت مهارت و تـوانش عملـی ایشـان     نمایش می

هـا   و قابلیـت آن کردنـد   تأیید میسرآمدان گروه  کسوتان و پیش
 . شد میپذیرفته 

در میدان تولید تئاتر نوین ایرانی و از آغـاز منبـع مهـم کسـبِ      
دانش توانش و مهارت عملی از منابع فرهنگی و دانشـی موجـود   

شد. آخوندزاده در مجاورت با ادبیات  در خارج از ایران تأمین می
 ،غربی بـود  - که متأثر از تئاتر روسی ،قفقاز ۀنمایشی و تئاتر حوز
دسـت آورد و آن را   از تئاتر و قوانینش بـه را سرمایۀ دانشی خود 

از آن به میرزاآقا تبریـزی منتقـل کـرد.     ای های مکاتبه در توصیه
ها منـابع خودآمـوزی    و رساله ،مقاالت ،ها از راه نگارش نامه ،پس

در  الً،مـث  فـراهم شـد.  برای کسب دانش تئاتری برای کنشـگران  
الـدین   اخیر شمسی کسانی چون سیدعلی نصر و میرسـی   ۀسد

کرمانشاهی از راه مجاورت و تحصیل مدرسی و غیر مدرسـی در  
به منش خود در راهبـری   ،ندهایی فراهم کرد تئاتر غرب اندوخته
کنشگران دیگر  ،هایشان انتقال آموختهبا و  ،تولید تئاتری افزودند
و سیر  ندئاتر و منش کنشگران را دگرگون ساختساختار میدان ت

حرکت تولیدی آثار نمایشی به سوی ارتقای هنری و تکنیکـی را  
 ،39 :1386 ،پـور  ملـک  ؛42 ،34 :1386 یـان، ئ)فنا سبب شـدند 

هـای   های ایجاد زیرمیدان های تازه زمینه (. گویی این سرمایه45
 کردند. تر را فراهم می تر و هنری خاص

 

 آموزش مدرسی تئاتر
آموزشدی: تولیدد و    ةتغییر در منبع و نظدام توزیدع سدرمای   

  بخش امر مشروعیت ةمثاب به انباشت سرمایة تحصیلی
ــد  دورۀ ــوی از بع ــر پهل ــروطه، عص ــرای   ،مش ــالش ب ــرآغاز ت س
بیشـی بـه اکتسـاب     دهی مدرسی آمـوزش تئـاتر و نظـام    سامان

چـون   ،نهادهایی کـه  ؛نهاد آموزشی استسرمایۀ دانشی تئاتر در 
وجود آورد کـه حاصـل    ساختمندی را به کنشگرِ ،بافتی فرهنگی

های علمـی   عملش ساختمندکردن کنش تئاتری بر اساس قاعده
 تئاتر باشد.
 189ای از مقالـۀ منـدرج در شـمارۀ     بـا نقـل پـاره    ،پور ملک
ضــرورت  (،ش1310اردیبهشــت  27مــورخ ) اطالعــاتروزنامــۀ 
نهاد آموزشی و تغییر در نظـام اکتسـاب دانـش و مهـارت     وجود 
ضمن اشاره بـه اهمیـت    ؛ ایشان،مند تئاتر را برشمرده است نظام

ل علمی تهـذیب اخـالق و تنـویر    یترین وسامؤثر»تئاتر به عنوان 
ــر  ،«افکــار ــع و »در تربیــت « حســن انتظــام»ب متصــدیان مطل
اروپا[ در هر شهر ]در ممالک » که کند؛ چنان کید میأت« کارآگاه

کننـد و   برای تعلیم فن آرتیستی ... مدارس میصوصـی بـاز مـی   
میصوصـی در   ۀدور نمایند. پروگرام میصوصی تهیه و تنظیم می

گیرنـد و خالصـه ماننـد علـوم و صـنایع       آن مدرسه درنظـر مـی  
ــه مــدارس و در طــی یــک رشــته   آموزگــارانِ کارآگــاه در داخل

دهند و برای  نوآموزان یاد می تعلیمات عملی رموز آرتیستی را به
اینکه کسی عنوان آرتیست شهیر را کسب کند باید ابتدا در این 

تجربیات زیادی راجـع بـه    مدارس تحصیل کرده و بعد هم عمالً
 .(263-262 :3ج ،1386پور،  )به نقل از ملک «دست آورد آن به

ــی  ــال و ب ــه اهم ــه ب ــه ســبب   و در ادام ــان ب ــایی ایرانی اعتن
مدرسۀ »تازد و به فقدان  با مظاهر زندگانی جدید میناهماهنگی 

کنـد تـا    و ضرورت وجود آن اشاره مـی « تئاترال در سراسر ایران
موجـود در آن  « هـرج و مـرج و خودسـری   » اینکه تئاتر ایران از
نقـش   ۀایـن مـنش زاییـد    ،در واقـع  .(263همـان،  رهایی یابـد ) 

مفهوم اینتلجنسیای گرانۀ منورالفکرهایی بود که مطابق با  الاصا
( وارد عرصـۀ تغییـر اجتمـاعی و    44 :1384روسی )بروجـردی،  

سیاسی شده بودند و هنر تئاتر را همراه با مدرسه و روزنامه سـه  
کردند )سـپهران،   ایجاد تغییر تلقی می برایرکن و نهاد ضروری 

1388: 68.) 
وجود فکـر  بیانگر در همین فقره نکات مهمی وجود دارد که 

اسـت.   بیـش  مشـروعیت تحصیلی و تولید القاب  ۀرمایافزایش س
و ضـرورت   استبه امر آموزش  دهی سامانافق این عصر خواهان 

داند. دیگـر آنکـه    دادن به آموزش می زندگانی جدید را در انتظام
مالکی اعتبـاربیش   ۀمثاب یابی به آموختگی امکان شهرت در دانش
زعـم   بـه  ،وجود دارد، کـه ایـن لقـب   « آرتیست شهیر»به عنوان 
از آمـوزش نظـری و عملـی هنرمنـد در      طالعـه، این م گاننگارند

 شود. مدرسه فراهم می
یابـد کـه    این ضرورت نیست توسط کسانی تحقق عملی مـی 

خود در معرض آمـوزش تئـاتر در منبـع اصـلی اخـذ تئـاتر نـوین        
الـدین   ین تالش برای آموزش حین عمل را میرسی اند. نیست بوده

 1308هـای   بین سـال « استودیو درام کرمانشاهی»کرمانشاهی در 
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 :1386فنائیان،  ؛263 :3ج ،1386 پور، )ملک ش آغاز کرد1312تا 
 ۀش نیســتین مدرســ1315امــا علــی دریــابیگی در ســال . (163

، تأسیس کـرد « کالس تئاتر شهرداری»نام آموزش تئاتر ایران را با 
در مقابله با مدرسۀ تحت حمایت حاکمیـت سیاسـی    سرانجام ولی

هنرســتان »دوام نیــاورد و در چــربشِ قــدرت سیاســی و دولتــی  
 .)همان( به تعطیلی کشیده شد« هنرپیشگی

 

 رابطة نهاد آموزش تئاتر و دستگاه ایدئولوژیک دولت
 تئاتر و سازمان پرورش افکار ةمدرس

مهم ایـن   ۀای تئاتر نوین ایران نکت در تکوین نهاد آموزش مدرسه
اولین نهاد رسمی آموزش تئاتر « هنرستان هنرپیشگی»است که 

وابسته به فرامیدان قـدرت سیاسـی و نقطـۀ واصـل مشـروعیت      
 علمی به مشروعیت سیاسی است.  -هنری

سیدعلی نصر، منتصَب دولت در سازمان پـرورش   رااین مدرسه 
 و تحت نظارت همین سـازمان و وزارت معـارف و  کرد تأسیس  ،افکار

پـس از سـفر    ؛شـد  اداره و راهبری می ،پرورش، با اهداف ه مونیکش
 خارجی نصر مدیریت آن به دکتر نامدار سپرده شده بود.

گـذار نیسـتین تئـاتر دائمـی تئـاتر       سیدعلی نصر، که پایه
و  ،سیاسـی  ،هـای اقتصـادی   ایران نیز بود، برخـوردار از سـرمایه  

منش میدان تئاتر دهی به  ای در جهت فرهنگی غنی جایگاه وی ه
عالوه بر تأسـیس و راهبـری هنرسـتان     ،او عهده داشت. ایرانی به

هنرپیشگی، در تئاتر دائمـی تهـران امکـان بـروز عملـی کـنش       
آموختگان را در این تئاتر فـراهم   ترین دانش تئاتری برخی از مهم

 .(164 :1386 )فنائیان، کرد

 
  _____________________________________________________________________________ گیری نتیجه

تئاتر به نهاد دولت دو وی گی مهم را به  ایِ اتصال آموزش مدرسه
 میدان تئاتر نوین ایران بیشید: 

عملی تئاتر بـه منبـع    -دانشی ۀمنبع تولید سرمای نیست اتصال
کننـدگی آن   دولتی، با فرامیدان قدرت، و تعیین ۀو نهاد تولید سرمای

ضـمن   میـدانی تئـاتر اسـت.    در آرایش میدان و منطق منازعۀ درون
کـه  گرفت اینکه در همین دوره مدرسۀ تئاتر آموزگارانی را دراختیار 

مـان مسـلط و غالـب حاکمیـت     ها خود چنـدان بـا گفت   برخی از آن
ایـن امـر نقـش     سازگاری نداشتند؛ از جملـه عبدالحسـین نوشـین.   

مدرسۀ تئاتر را میان میدان هنر تئاتر و میـدان قـدرت    ۀگران میانجی
 دهد. سیاسی و پیوند این دو بافت نهادی نشان می

دولتی مدرسه یا هنرستان  - دیگر آنکه وجاهت دوگانۀ علمی
هنرپیشگی ایجاد بافتی نهادی است که امکان اعطای عنـاوین و  

آموختگــانش اعتبــار هنرمنــد  یابــد تــا بــه دانــش القــابی را مــی
امکانی که به سنتی در میـدان تئـاتر ایرانـی     ؛بودن بدهد تئاتری

نمادین درون میدان تئاتر ایـران   ۀتبدیل شده و بیشی از سرمای
تــارییی میــدان تئــاتر، ایــن امکــان حتــی  ۀر آینــدشــود. د مــی

آورد کـه بـه سـبب     وجـود مـی   کنشگران هموند و همگنی را بـه 

دار  یابی از این اعتبار علمی زیرمیـدان مسـتقلِ داعیـه    مشروعیت
آورنـد و در جـوار    وجـود مـی   را بـه « زیباشـناختی  - علمی»تئاتر 
ایـن دسـت   آثاری از  های معتبری را برای عرضۀ ها مکان دانشگاه
 کنند. فراهم می
سـلطنت   رۀ)دو دوم تاریخ میدان تئاتر نوین ایرانـی  ۀدر دور
رفته شرایط ایجـاد   ، تحقق آموزش و افزایش تجربه رفتهرضاشاه(

کنـد کـه سـاختار متفـاوتی را در      ای را فراهم مـی  زیرمیدان تازه
یافتن این میدان  این امر سوق ؛کند میدان تئاتر ایران متجلی می

خودمیتاری بیشتر، که شاخصۀ یک میدان فرهنگی اسـت،   را به
این زیرمیدان از میـراث پیشـروان قـدیم، همـان      دهد. نشان می
گذاران میدان نوین تولیـد تئـاتر ایرانـی، برخـوردار اسـت.       بنیان

جامانده منش سیاسی و اخالقی تئاتر بـر اسـاس ایـدۀ     میراث به
با  ،بود. اما« مردم تنویر افکار عامۀ» و« تهذیب اخالق»کارکردی 

دانشی و زیباشناختی از راه انباشت تجربۀ هنری  ۀافزایش سرمای
منش زیرمیدان تـازه بـه سـوی     ،جدید« تئاتر - ایده»و آموزشی 

تـر و دارای   هـای مسـتحکم   ای و تولیـد فـرم   رشد فنـی و حرفـه  
 یافت. های دراماتیک بیشتر سوق می ارزش

 

 ها نوشت پی

1. bureaucracy 
2. bureaucratic institution 
3. Center and Margin 
4. subnational political actors 
5. hegemonic domination 
6. neopatrimonialism 
7. comprador 
8. topography 
9.  

اهلل شیبانی، احمد دهقان،  افرادی چون دکتر مهدی نامدار، عنایت. 10
رفیــع حــالتی و همچنــین هنرمنــدانی چــون عبدالحســین نوشــین، علــی 

معزالدیوان فکری از مسئوالن و مدرسان هنرستان هنرپیشگی و دریابیگی، 
 .بودند

11. distinction 
12. legitimacy 
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 منابع
، ترجمــۀ محمــدابراهیم تــاریخ ایــران مــدرن(، 1389آبراهامیــان، یروانــد )

 فتاحی، نشر نی، تهران.

تجـدد آمرانـه جامعـه و    (، 1387اتابکی، تورج )گـردآوری و تـألی ( )  
 زاده، ققنوس، تهران. ، ترجمۀ مهدی حقیقتدولت در عصر رضاشاه
، و توسـعۀ سیاسـی در ایـران   جامعۀ مـدنی   (،1378بشیریه، حسین )

 مؤسسۀ نشر علوم نوین، تهران.
روشــنفکران ایرانــی و غــرب: سرنوشــت  (،1384بروجــردی، مهــرزاد )

، ترجمۀ جمشید شیرازی، نشـر و پـ وهش فـرزان روز،    گرایی نافرجام بومی
 تهران.

، ترجمـۀ  های ذوقی تمایز نقد اجتماعی قضاوت(، 1390یر ) بوردیو، پی
 ثالث، تهران.حسن چاوشیان، نشر 

ــطفی )  ــوی، سیدمص ــاه (، 1389تق ــت در دورۀ رضاش ــۀ امنی ، مؤسس
 مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران.
ــایی، ابوالقاســـم ) ــران(، 1333جنتـــی عطـ ــایش در ایـ ــاد نمـ ، بنیـ

 علیشاه، تهران. صفی
وگوهای جهانبگلو بـا   ایران و مدرنیته: گفت(، 1379جهانبگلو، رامین )

ی در زمینـۀ رویـارویی ایـران بـا دسـتاوردهای      پ وهشگران ایرانی و خـارج 
 ، گفتار، تهران.جهان مدرن

ــامران )  ــپهران، کـ ــروطه   (، 1388سـ ــر مشـ ــی در عصـ تئاترکراسـ
 ، نیلوفر، تهران.(1285ـ1304)

، ترجمــۀ مهــدی تغییــرات اجتمــاعی و توســعه (،1384ســو، آلــوین )
 مظاهری، انتشارات پ وهشکدۀ مطالعات راهبردی، تهران.

تئاتر ایران در گـذر زمـان    (،1387افراز ) م و اعظم کیانشهبازی، کاظ
 ، نشر افراز، تهران.1357ـ 1342، 2

، ترجمۀ امیـر احمـدی آریـان، نشـر     لویی آلتوسر(، 1387فرتر، لوک )
 مرکز، تهران.

، 1357هنـر نمـایش در ایـران تـا سـال      (، 1386بیـش )  فنائیان، تاج
 انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
تضــاد دولــت ملــت نظریــۀ تــاریخ و (، 1393کاتوزیــان، محمــدعلی )

 ، نشر نی، تهران.سیاست در ایران
، ترجمـۀ  گذر از جامعۀ سنتی؛ نوسازی خاورمیانه(، 1383لرنر، دانیل )
 سروی، انتشارات پ وهشکدۀ مطالعات راهبردی، تهران. غالمرضا خواجه

رۀ پهلـوی اول:  سـاز در دو  نهادهای هویـت »(، 1388اکبر ) مسگر، علی
 .3، پیام بهارستان، «نمونه سازمان پرورش افکار

، فرهنـ  صـبا،   فرهنـ  سیاسـی ایـران   (، 1388ن اد، عبـاس )  مصلی
 تهران.

، گذاری سـاختار قـدرت در ایـران    سیاست(، 1393ن اد، عباس ) مصلی
 انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

،  تـوس،  3ج ، ادبیـات نمایشـی در ایـران   (، 1386پور، جمشید ) ملک
 تهران.
 

 

 


