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  کنندگان در جنبش جنگل اي بین بازماندگانِ مشارکت ها از جنبش جنگل؛ مطالعه روایت

  

   ، محمدصادق فربدحسین آقاجانی مرساء، حمید عباداللهی چنذانق، سولماز آوریده

 
  )15/6/99تاریخ پذیرش ، 15/01/99فت (تاریخ دریا

  

  چکیده

از جنبش جنگل در بین بازماندگانِ افراد درگیر در  هانحوة برساخت روایت پژوهش حاضر

کادرهاي « هابسباوم،» گرايِ حال« کند. مبانی نظري، نظریات این جنبش را بررسی می

هالبواکس و نظریات شاومن، الرسون و لیزاردو است. روش این پژوهش، روشِ » اجتماعیِ

نوعی در  العه ، شامل بازماندگانِ کسانی است که بهاست. جمعیت مورد مط» پژوهشِ روایت«

عنوان نمونه انتخاب و با آنان  نفر از افراد فوق به 26جنبش جنگل مشارکت داشتند. تعداد 

ها بیانگر  ها با روش تحلیلِ محتواي مضمونی بررسی شد. یافته مصاحبه شد، متن مصاحبه

گري از این واقعه در  در جریان روایتسازي  و غیریت» ها از جنبش جنگلقومی شدن روایت«

ها روایتی  ها روایتی واحد و قومیتی و در مقابل، تالش بین قومیت گیلک بود. گیلک

گیريِ شکاف  غیرقومیتی و متکثر از جنبش جنگل داشتند. تأثیرگذاري تحصیالت بر شکل

حصیالت باال در ها بود. افراد با ت نسلی در امر یادآوريِ جنبش جنگل از دیگر یافته درون

تر در  ، و افراد با تحصیالت پایین»جامع و تاریخی«با رویکردي » المللی بین -ملی«بستري 

هاي  آوردند. روایت می خاطر   این جنبش را به» مذهبی«با رویکردي » قومی -محلی «بستري 

هبی دستۀ نخست بر ماهیت روشنفکرانه و متجددانۀ جنبش و روایت دستۀ دوم بر ماهیت مذ
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تر در چارچوب سیاست حافظۀ رسمی و  آن تأکید داشت. همچنین افراد با تحصیالت پایین

  آوردند. افراد با تحصیالت باالتر در قالب حافظۀ جمعیِ مقاومت، جنبش جنگل را به خاطر می

  

  تحصیالت، حافظۀ جمعی، سیاست حافظه ،قومیت. مفاهیم اصلی:

  

  مه و طرح مسئلهدمق

محلی همراه بوده است. این  1اي شدن حافظۀ جمعیِ جوامع عموماً با حاشیه تجربۀ تجدد در همۀ

بسته با آن است؛ چراکه یادآوري  سازي و سیاست حافظۀ هم مسئله بخشی از فرایند دولت ملت

هاي مورد  رخدادهاي خاص و متقابالً فراموشی برخی وقایع الزمۀ انسجام اجتماعی ملی، تولید ذهن

توانند یادآوري شوند  ها)، تنها رخدادهایی می ملت - لی است. در عصر( دولت نظر و تأسیس هویت م

حملۀ «که در ارتباط (سلبی یا ایجابی) با هویت ملی قرار گیرند. بدین ترتیب بسیاري از وقایع مانند 

تا زمان نگارش » ها به قوچان و ربایش زنان و دختران و فروش آنان در شهرهاي آسیاي میانه ترکمن

تا زمان » شیوع بیماري وبا«)، همچنین 1381آبادي،  تی فمینیستی از انقالب مشروطه (نجمروای

شود و در  ) به فراموشی سپرده می1386نگارش روایتی پسامدرن از تجدد ایرانی (توکلی طرقی، 

) در یادآوري انقالب مشروطه و 1340(آدمیت،» فلک شدن چند تاجر قند در بازار تهران«مقابل، 

  یابد.   رکت به سوي تجدد ایرانی محوریتی اساسی میآغاز ح

محلّ جدل نیست، بلکه شیوة یادآوري نیز » فراموشی«و » یادآوري«در این بین، تنها مقوالت 

مهم است. براي مثال، مشخّص نیست چنانچه وقایع محلی نتوانند به روایتی مرکزگرا متصل شوند، 

توانست  اگر نمی» به قوچان و ربایش زنان و دخترانها  حملۀ ترکمن«چه سرنوشتی خواهند داشت. 

مرتبط شود، اساساً » تشکیل مجلس و دادخواهی مردم در تهران«)  به 1381آبادي،  توسط (نجم

هایی براي احضار  بسته با هویت ملی امکان یافت. درواقع، شیوة بازنماییِ هم امکانی براي بازگویی نمی

هاي ارمنی، آذري،  ، با وجود تنوع روایت»2جیلولوق«ت که غائلۀ گونه اس کند. این تاریخ فراهم می

اکنون مردم محلی نیز  که هم طوري شد؛ به سپرده » فراموشی«تدریج به آسوري و کردي در گذشته، به

اي از وقایع محلی است که نتوانسته به  نمونه» جیلولوق«آورند. واقعۀ  یاد می ندرت این واقعه را به به

  ناچار امکانی براي بازگویی نیافته است.  تی مرکزگرا تبدیل شود و بهبخشی از روای

 
1 .Collective memory 

2
زمان با جنگ جهانی اول در شمال غرب ایران در مناطق اورمیه، سلماس و خوي روي داد. در  وقایعی که تقریباً هم .

  ها درگیر بودند. ها، کردها، ارامنه و آذري این وقایع آسوري
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تر  که پیش-تبع آن نگارش تاریخ،  با توجه به نقش عناصر بسیاري در یادآوريِ (بازنماییِ) وقایع و به

ویژه خاطرة  بازگشت به مردم محلی، به -بیان شد» 2گرا حال«و » 1هرمنوتیکی«در قالب رویکرد 

وگوي میان خاطره و تاریخ بینجامد و فرصتی در اختیار مورخان قرار  تواند به گفت وقایع میبازماندگان 

  دهد تا بتوانند با نگاهی انتقادي، نگارش تاریخِ آن واقعه را مورد حک و اصالح قرار دهند. 

ند مسئلۀ مهم ارتباط بین خاطرة بازماندگان و مورخان تاریخ است. منظورم از مورخان، افرادي هست

نویسند. بسیار معمول است  رس و به شکل تاریخِ مستند میصورت اسناد قابل دست که خاطرة ما را به

اند. بحث  ها توجه مرا به خود جلب کرده گیرد. همین نزاع نگاران و شاهدان وقایع نزاع درمی میان تاریخ

مشخصاً تاریخی است و به گذارد تا ببینیم چه چیزي  پیرامون این نزاع، فرصت مناسبی در اختیار می

توان از خاطره به تاریخ منتقل کرد. بنابراین فقط یک تجربۀ  خاطره تعلق ندارد و چه چیزي را نمی

  ).47: 1374دهد (ریکور، شخصی از تاریخ است که به ما اجازة فهم انتقادي از تاریخ می

سازد. البته ذکر یک نکتۀ  یوگوي خاطره و تاریخ، امکان مواجهۀ انتقادي با تاریخ را فراهم م گفت

هاي  خاطره، خود تحت تاًثیر شرایط زمانِ حال و در چارچوب«که انتقادي ضروریست و آن این

هاي  توان تأثیر سیاست حافظه، قدرت و چارچوب ؛ لذا در خاطره می»شود یاد آورده می اجتماعی به

قت، خاطره همچون تاریخ، تابع اجتماعیِ حافظه همچون نژاد، مذهب و قومیت را رصد کرد. درحقی

نگریست. با وجود » اصیل«توان به آن به مثابه امري  هاي زمان، هویت و قدرت است و نمی نیازمندي

  کاهد. وگوي انتقادي خاطره و تاریخ نمی این، نکتۀ فوق از ضرورت گفت

اي ه از وقایع مهم محلی در شمال ایران است. این جنبش در سیطرة روایت» جنبش جنگل«

تالش براي برقراري جمهوري «، »شورش«عنوان  گرا به ترتیب به گرا و اسالم گرا (پهلوي)، چپ ملی

هاي  هایی با وجود تفاوت بازنمایی شده است. چنین روایت» جنبش بنیادگراي اسالمی«و » شورایی

گونه که در  آن –گرا هستند که به تجربۀ زیستۀ افراد محلی از واقعه  هایی کالن و دولت جدي، روایت

»ِ بازماندگان«اند. با تمرکز بر مردم محلی،  تفاوت بی -شوند سطح محلی تجربه شده و می

اي از  توانند خاطرات بازگونشده یابد، چراکه می کنندگان جنبش جنگل اهمیت خاصی می تجربه

هاي  چارچوب«جنبش جنگل روایت کنند؛ البته نباید غافل بود روایت آنان توأمان در معرضِ 

قرار دارند. با وجود این، خاطرات این » هویت«و مباحث زمانه همچون » حافظۀ جمعی 3اجتماعیِ

سو روایت هايِ منفصل، تکین و غیرمنسجمِ والدین و از سوي  افراد اهمیت باالیی دارند، چراکه از یک

  گذارد.را به نمایش می» 4سیاست حافظه«دیگر تأثیر 

 
1. Hermeneutics 
2. presentist 
3. social frameworks 
4. politics of memory 
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نبش جنگل به مثابه یک واقعۀ محلی و با تمرکز بر بازماندگان افراد پژوهش حاضر با تمرکز بر ج

هاي یگانه و بازگونشده از واقعۀ جنگل و از سوي  سو به دنبال روایت درگیر در جنبش جنگل، از یک

هاي اجتماعی حافظۀ جمعی در یادآوري واقعۀ  دیگر در پی رصد سیاست حافظه و تأثیر چارچوب

سازي خاطرات بازماندگان واقعۀ  تواند تاحدي به برجسته این پژوهش می جنگل است. بدین ترتیب،

  وگوي خاطره و تاریخ فراهم کند. هایی براي گفت جنگل کمک کند و امکان

 

  پرسش محوري پژوهش

ها از جنبش جنگل برمبناي دو مقوله قومیت و تحصیالت در بین بازماندگانِ افراد چگونه روایت

  شود؟ ساخته میدرگیر در جنبش جنگل بر

  

  اهمیت و ضرورت تحقیق

ها از سوي مردم  هاي اخیر وقایع مهمی را تجربه کرده است که یادگريِ آن جامعۀ ایران طی دهه

اي از مناسبات قدرت صورت گرفته است. در چنین شرایطی، پژوهش بر روي  و حاکمیت در لفافه

ویژه در بین بازماندگانِ  ل، بهوقایع محلی همچون غائلۀ آذربایجان، کردستان و جنبش جنگ

تواند کورسویی در دیالکتیک خاطره و تاریخ باشد. پژوهش حاضر با  کنندگان این وقایع می تجربه

گیري مردم محلی نسبت به جایگاه  تواند تصویري از جهت تمرکز بر جنبش جنگل و یادآوري آن می

  این جنبش در وضعیت فعلی به ما ارائه دهد. 

تواند به وحدت جامعه، بازسازي همبستگی اجتماعی و تداوم آن  این تحقیق می همچنین، نتایج

هاي  ها و آرمان سازي ارزش کمک کند و در جهت ارتقا و ترویج حس همبستگی به واسطۀ نمادین

  ها در حوزة حافظۀ جمعی از سوي  جامعه تأثیرگذار باشد. با توجه به کاربست نتایج پژوهش

گذاران فرهنگی، پژوهشِ حافظۀ جمعیِ مردم محلی در رویدادهایی تمداران و سیاسسیاست

قول  گذاري فرهنگی داشته باشد؛ چراکه بهتواند کاربردهایی براي سیاست همچون جنبش جنگل می

زمان با  تواند به جوامع کمک کند تا هم توجه به حافظۀ جمعی می) « 24-29: 2010میستال (

  ».تغییر، خودشان را بازسازي کنند

  

  

  هدف کلی تحقیق

هدف این پژوهش بررسی نحوة یادآوري جنبش جنگل در بین بازماندگان ِافراد درگیر در جنبش 

  هاي اجتماعی حافظه است. جنگل و برساخت یادآوري آنان در چارچوب کادر
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  پیشینۀ پژوهش

ر ایران و د 1980اي طوالنی در اواخر دهه مطالعات حافظه جمعی در سطح جهانی، پس از وقفه

) رواج یافت. فارغ از مطالعات خارجی که گستره 1383(نورایی،  1380براي اولین بار در دهه 

؛ 1392؛ کریمی ،1387شود، عمده مطالعات در ایران بر محور هویت (احمدي، را شامل می 1وسیعی

؛ 1391)، قومیت (داودي ، 1396؛ فرزبد و همکاران،1394؛ رسولی، 1393سیف اللهی و همکاران، 

)، وقایع 1398؛ کوالیی وخوانساري فرد،1393؛ کاظمی و مصطفی پور، 1391توسلی و ادهمی ،

؛ عباداللهی و یزدان 1391؛ جوادي یگانه و قنبریان، 1388تاریخ معاصر ایران(کاظمی،

؛ فرزبد و 1395؛ جانعلیزاده چوب بستی و فرزبد،1394؛ عباداللهی و آوریده،1392عاشوري،

؛ صدیقی کسمایی و 1397)، مطالعات شهري (عباسی و همکاران،1397بستی، جانعلیزاده چوب

)، معرفی 1397)، شخصیت هاي ملی(آوریده و همکاران،1398؛ نادري و همکاران،1398فرزبد،

)، حافظه و دین 1396؛ جانعلیزاده چوب بستی و همکاران،1390مطالعات حافظه جمعی (ذکایی،

)  متمرکز بوده است. به 1389، امیري ،1384باذري و امیري ،) و ادبیات (ا1398(رسولی و فاضلی،

دلیل تعداد باالي مطالعات خارجی و داخلی، در این بخش تنها به چند مطالعه مشابه و در عین حال 

  برجسته بسنده شده است.

  

  هاي خارجی الف. پژوهش

  کنیم: یهاي خارجی اشاره م در این بخش به چند مورد برجسته و مشابه در بین پژوهش

تواند به تحریک یا کاهش  ) در پژوهشی نشان داد حافظۀ جمعی می2016گارارگوزاوف (

هاي مختلف مرتبط با مناقشۀ  ها، احساسات و نگرش کمک کند. وي روایت  هايِ بینِ قومی درگیري

که -ی ها مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد انواعی از حافظۀ جمع باغ را در بین آذربایجانی قره

توانند در بروز  می -اند وجود آمده مدت قومی ملی به هاي اجتماعیِ درگیري طوالنی واسطۀ زمینه به

  احساسات قومی، حتّی بین افراد فاقد خاطرات فردي دردناك از این مناقشه، تأثیر بگذارد. 

نتایج  ها را بررسی کردند. ) شکاف نژادي در حافظۀ جمعی امریکایی2008گریفین و هرگیس (

رود. این  شمار می ها از گذشته به نشان داد سن و نژاد تأثیرگذارترین متغیرها در یادآوري امریکایی

  ها نداشت. ست که تحصیالت و جنسیت تأثیر چندانی بر حافظۀ جمعی امریکایی درحالی

 
اي  که این مطالعات بین رشتهالمللی مطالعات حافظه جمعی دربرگیرنده گستره وسیعی است. نخست آن . در سطح بین 1

یات و حتی سیاسی، تاریخ، روانشناسی و روانشناسی اجتماعی، هنر، ادب شناسی، علوم هاي جامعه (و عمدتاً بین رشته

شناسی بسیار متنوع و متفاوت است. این مطالعات بیشتر حول  که به لحاظ روشگیرد و دوم ایننوروساینس) صورت می

موضوعاتی همچون سیاست حافظه، ضد حافظه (حافظه مقاومت در مقابل حافظه سلطه)، هویت، خشونت، نوستالژي، 

  هاي حافظه متمرکزند. گري و مکانرسانه، قومیت، جنگ و تروما، فراموشی، مراسم یاد
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را ها  در حافظۀ جمعی امریکایی 1»استون وال«) در تحقیقی جایگاه 2006آرمسترانگ و کرییگ (

وال در حافظۀ جمعی  هاي استون اي شورش ها، علت جایگاه اسطورهرا بررسی کردند. به باور آن

هاي این دو محقّق نشان  گرایان است. یافته ها، یادگريِ ساالنۀ آن از طریق رژة همجنس امریکایی

براي آن،  هاي اجتماعی در برگزاري مراسم و انتخاب ابزار مناسب دهد عواملی مانند توانایی گروه می

هاي سیاسی و قابلیت رویدادها براي برگزاري بزرگداشت، از عوامل  مرتبط ساختن وقایع با جنبش

  کننده در جایگاه وقایع در حافظۀ جمعی افراد است. تعیین

حافظۀ  در » بمباران اتمی هیروشیما در جنگ جهانی دوم«) جایگاه تروماتیک 2006سایتو (

ها با خاطرة هیروشیما را شناسایی  . این محقّق سه دوره از تعامل ژاپنیها را مطالعه کرد جمعی ژاپنی

، اشغال 1951تا 1945ها تأثیر داشته است. در دورة اول ( گیري هویت ملی ژاپنی کرد که بر شکل

اي  ژاپن توسط نیروهاي متفقین) به دلیل سانسور، واقعۀ هیروشیما نه یک مسئلۀ ملی، بلکه واقعه

تا  1952ها ثبت نشد. در دورة دوم ( شد و به همین دلیل در حافظۀ ملی ژاپنی ر میالمللی تعبی بین

آمیز از واقعۀ هیروشیما، راه براي پیوند واقعۀ هیروشیما با هویت ملی ژاپنی  ) بازنمایی ترحم1954

. زیستی دو یادگريِ فراملی و ملی از واقعۀ هیروشیما هستیم هموار شد. تا پایان دورة دوم شاهد هم

گرایانه از  ، بین یادگري فراملی و ملی1954اي مارس  زمان با وقوع انفجار هسته در دورة سوم هم

گرایانه از  هاي فراملی و ملی ها با پیوند یادگري واقعۀ هیروشیما اتّصال ایجاد شد. از این پس ژاپنی

ت هدایت جنبش ضد اند که به مردم ژاپن مأموری واقعۀ هیروشیما آن را ترومایی ملی تعریف کرده

 المللی داده است. اي بین هسته

) در پژوهشی نحوة یادآوري شخصیت آبراهام لینکلن در بین تودة مردم 2005شوارتز و شاومن (

اند.  ارائه کرده 2ها در طول زمان مورخان پنج تصویر از لینکلن نگاران را بررسی کرد. بنابر یافته و تاریخ

 1945یابد. در سال  بعدي تغییر می ي از لینکلن به  تصویر تکبا گذشت زمان تصاویر چندبعد

) و بعد از 3اي با ویژگی پدرساالر لینکلن مردي چندبعدي (مردي از جنس مردم، خودساخته و منجی

باور شوارتز و   با داغ شدن بحث برابري نژادي با ویژگی منجی بزرگ بازنمایی شد. به 1945سال 

جو حاکم بر جامعه، منطقۀ محلّ زندگی، نژاد، تحصیالت یا به عبارتی  شاومن تاریخ و گذر زمان،

  شود. همان اختالف در تجربیات باعث بازنمایی متفاوت گذشته در میان مردم می

 
 28شوند که از  گرایی در ایاالت متحده تلقی می عنوان جرقۀ جنبش آزادي همجنس به )Stonewallوال ( استون هاي . شورش1

   ).724:  2006آغاز شد (آرمسترانگ و کرییگ،  نیویورك دهکدة گرینویچدر  وال استوندر بیرون از بارِ  1969ژوئن 
2
  اند از: منجی امریکا، منجی بزرگ، مردي از جنس مردم، اولین امریکایی و انسان خودساخته. این پنج تصویر عبارت .
3  .paternalistic  Emancipator 25، متولد دورانی بودند که بیش از 1945هاي مورد بررسی در سال  ونه. نم 

درصد نیروي کار امریکا کشاورز و نیمی از جمعیت این کشور ساکن مناطق غیرشهري بود و این مسئله در آن زمان بر 

  تأثیرگذار بود.» اي با ویژگی پدرساالر منجی«یادگري لینکن به عنوان 
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ها در نیم قرن  ها و ژاپنی اي حافظۀ جمعی آلمانی ) در مقاله1998شاومن، آکیاما و کنوپر (

  ) از 1989رار دادن پرسش پژوهش اسکات و شاومن (گذشته را بررسی کردند. آنان با مبنا ق

ترین وقایع پنجاه یا هفتاد سال گذشته را بیان کنند. نتایج نشان داد مردم  گویان خواستند مهمپاسخ

اند. جنگ خلیج فارس نیز اثر یکسانی در هر  هر دو کشور تأثیر عمیقی از جنگ جهانی دوم پذیرفته

وم اغلب از سوي افراد مسن و جنگ خلیج فارس از سوي افراد دو کشور داشته است. جنگ جهانی د

  عنوان پیشامدي داراي اهمیت ویژه ذکر شده است. جوان به

هاي صد سالگی و دویست سالگی تأسیس  داشت) مضامین رایج در بزرگ1997اسپیلمن (

جامعۀ امریکا و  کشورهاي امریکا و استرالیا را در گذر زمان بررسی کرد. به باور وي تغییرات در دو

نحوة «و در » تولید فرهنگی گذشته«استرالیا در گذر زمان و در مقایسه با هم ناشی از تغییرات در 

تولید فرهنگی «است. مراد اسپیلمن از تغییرات در » شناسانۀ نمادهاي تاریخی خوانش نشانه

سیاسی این دو کشور ، تغییر در نحوة بازخوانی گذشته در راستاي عالئق مخاطبان نخبگان »گذشته

  المللی این دو کشور در مقایسه با هم در گذر زمان است.  و تغییر در شهرت بین

ها را بررسی  ها و بریتانیایی وقایع بین امریکایی ترین ) در پژوهشی مهم1993سکات و زك (ا

گروه  ها بیانگر اهمیت واقعۀ جنگ جهانی دوم براي مردم هردو کشور و تأثیر قوي کردند. یافته

هاي تاریخی افراد بود؛. در هردو کشور برداشت و تصویر از  همساالن در یادآوري وقایع و انتخاب

  جنگ جهانی دوم تحت تاثیر سن، جنسیت و تحصیالت بود. 

را   1920تا 1800هاي  ) در پژوهشی تصویر متفاوت جورج واشنگتن بین سال1991شوارتز (

در دورة قبل و بعد از جنگ داخلی  1یدشده از جرج واشنگتنبررسی کرد. وي با مطالعۀ تصاویر تول

جورج واشنگتن را مردي  1865تا  1800هاي  ها بین سال امریکا به این نتیجه رسید که امریکایی

عبارتی، پس از جنگ داخلی  یا به1865آوردند. پس از سال  یاد می ونقص به عیب نجیب، فاضل و بی

تدریج تبدیل به چهرة مردي معمولی شد. به  به تغییر کرد و بهامریکا، چهرة جرج واشنگتن شروع 

عنوان رهبر سیاسی نظامیِ غیردموکراتیک، پس از جنگ داخلی  باور شوارتز، چهرة جرج واشنگتن به

  اي دموکراتیک تغییر یافت.  امریکا به چهره

  هاي داخلی ب. پژوهش

خان جنگلی در  خاطرة میرزاکوچکاي به مقایسۀ نسلی  ) در مقاله1397آوریده و همکارانش (

سرا، تالش و  هاي فومن، شفت، صومعه  آماري ساکنان شهرستاناستان گیالن پرداختند. جمعیت

ها نشان داد خاطرة میرزا در نسل اول انضمامی و ترکیبِ از  نفر بود. یافته 76آستارا و حجم نمونه 

گیري  است. نسل دوم با بهره ان و افراد بومی جامانده از خویشاوند هاي شفاهیِ به  هم جدایی از روایت

 
1. George Washington 
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آوردند. در نسل سوم،  یاد می هاي تاریخی به  ها و گفتارهاي شفاهی بومیان، میرزا را با واقعیت  از رسانه

اي  هاله تلویزیون و نفوذ سیاست حافظۀ رسمی در کنار فقدان منابع اطالعاتی دیگر تصویري مبهم و 

 ت. از میرزا برجاي گذاشته اس

) در پژوهشی نقش حافظۀ جمعی در انسجام هویت ملی ارامنه ایرانی را مطالعه 1394رسولی (

ها نشان داد  سه شهر تهران، تبریز و اصفهان جامعه آماري این تحقیق بودند. یافته  کرد. ارامنه

فرهنگی هاي  هاي مناسکی، خلق نمادها و اسطوره دیاسپوراي ارامنه از خالل فرایند» حافظۀ جمعیِ«

تأثیر این مسئله قرار دارد. هویت  گرایانۀ ارامنه در ایران تحت قوت گرفته است و هویت ملی

ها را به سمت زندگی  ها شده و آنگروهی آن گرایانۀ ارمنی در ایران باعث تنش در روابط برون ملی

  گرا و بسته رهنمون ساخته است. اجتماعی درون

اي حافظۀ جمعی سه گروه قومی آذري، گیلک و در مقاله) 1392عباداللهی و یزدان عاشوري (

کرد درخصوص اولویت و اهمیت وقایع و رخدادهاي ملی در صد سال اخیر را مورد بررسی قرار 

گیري حافظۀ جمعی ملی و کنار رفتن تدریجی حافظۀ جمعی  دهندة شکل دادند. نتایج تحقیق نشان

مچنین بیانگر آن بود که نسل و تحصیالت، به ترتیب هاي ایرانی است. نتایج ه قومی در نزد قومیت

  دهی به وقایع تاریخ معاصر است.  عوامل مهم اثرگذار بر اولویت

اي تأثیر حافظۀ جمعی بر منازعات قومی را بررسی کرد. از نظر این ) در مقاله1391داوودي (

د. چنانچه در حافظۀ محقّق، هر قومی داراي حافظۀ جمعی مشترك است که بر هویت آن تأثیر دار

هاى  وجود داشته باشد، این مسئله باعث برداشت» حس قربانى شدن در گذشته«جمعی قومیتى 

انجامد. درك نقش گذشتۀ جمعی  شود و به منازعات قومی بالقوه در آینده می نادرست از عدالت می

  رد. اقوام در موقعیت کنونی آنان به کنترل یا کاهش منازعات قومی کمک خواهد ک

) وقایع تاریخ معاصر ایران را در حافظۀ جمعی حوزویان و دانشگاهیانِ شیراز 1388کاظمی (

عنوان یک گروه اجتماعی در  هاي این پژوهش نشان داد حوزویان به مورد بررسی قرار داد. یافته

دند و یادآوري وقایع تاریخی نسبت به دانشگاهیان از همگنی اجتماعی و فرهنگی زیادي برخوردار بو

  حافظۀ جمعی آنان در چارچوب گروه اجتماعی عضویت شکل گرفته بود. 

) اشاره کرد که 1378توان به مطالعه احمدي ( هاي داخلی می  ترین پژوهش درنهایت، از قدیمی

به دیالکتیک خاطره و تاریخ در افغانستان پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان داد بین خاطرة 

فغانستان شکاف وجود دارد. خاطرة جمعی در افغانستان قومی است و کادرهاي جمعی و تاریخی در ا

  اجتماعی قومیت، زبان و مذهب در بازخوانی رخدادهاي گذشته یا فراموشی آن نقش اساسی دارند.

توان مدعی شد تحقیقات حافظۀ جمعی در خارج  بندي از بخش پیشینۀ پژوهش می در یک جمع

ویژه  هاي خارجی، تحقیقات داخلی، به خوردار است. با وجود تنوع پژوهشاز کشور از تنوع باالیی بر

پژوهش روي جنبش هاي اجتماعی بسیار محدود است. با عنایت به همین نکته، این پژوهش در بین 
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شود. همچنین این مطالعه به دلیل توجه به تاریخ  تحقیقات داخلی یک پژوهش بدیع محسوب می

در شرایطی که تاریخ محلی در مطالعات حافظه جمعی در » از پایین تاریخ«هم از موضع محلی آن

اندحائز اهمیت باشد. بدین ترتیب، مطالعه حاضر می تواند داخل کشور مورد بی توجهی قرار گرفته

گشاي انجام پژوهش هایی بر روي وقایع/شخصیت هاي محلی در ایران معاصر باشد. این مهم در راه

عموما از زاویه تاریخِ از باال و ملی گرا روایت می شوند و عمال روایت هاي ست که وقایع محلی حالی

شوند. بررسی چنین ها در بطن آن وقایع هستندبیان نمیمحلی که برآمده از تجربه زیسته انسان

ارتباطی وقایع محلی به تاریخ مرکزگرا هايِ تولید شده در نتیجه بی»فراموشی«تواند هایی میروایت

  ان می سازد. را نمای

  

  چارچوب نظري تحقیق

  »هاي اجتماعیِ کادر«و نظریۀ  هابسباوم و رنجر  »گرايِ حال«مبانی نظري این پژوهش نظریۀ 

) و الرسون و لیزاردو 2005هالبواکس است. همچنین از نتایج تحقیقات شاومن، شوارتز و آرکی (

  شود. می) درخصوص تأثیر تحصیالت بر حافظۀ جمعی استفاده 2007(

هابسباوم و رنجر، حافظۀ جمعی یادگريِ عینیِ گذشته نیست، بلکه   »گرايِ حال«بنابر نظریۀ 

آوري  ) با جمع1983هابسباوم و رنجر (  ها و اهداف جامعۀ حال است. بازنماییِ گذشته براساس ویژگی

واي آن را در گرو ها و بناهاي تاریخی، گذشته را متزلزل و محت هایی از آداب و رسوم، شعار گزارش

که  طوري شود، به بینند و بر این باورند که گذشته با توجه به شرایط حال بازنمایی می شرایط حال می

، به نقل از: 1983کار برد (هابسباوم و رنجر،  را براي این بازنمایی به» 1ابداع سنّت«توان مفهوم  می

عنوان  توانستند آن را به» ابداع سنّت«وم هابسباوم و رنجر با تکیه بر مفه ).  1991:221شوارتز، 

اي  بر پذیرش مجموعه» ابداع سنّت«اي براي کنترل اجتماعی و انسجام شناسایی کنند. مفهوم  شیوه

ها و  سازي ارزش ها داللت دارد که از روایتگري خاص گذشته برآمده و نهادینه از نمادها یا آیین

هاي ابداعی پیوندي ساختگی با یک گذشتۀ  ا و سنّته هنجارهایی خاص را هدف گرفته است. آیین

کنند. سنّت در این معنا متمایز از رسم و عرفی است که بر  تاریخی قابل استفاده براي حال ایجاد می

جامعۀ سنّتی غالب است. هدف سنّت ابداعی، ایجاد انسجام اجتماعی، حس تعلق گروهی، اجتماعی 

بخشی به نهادهاي قدرت از طریق یادبودها، مراسم  و مشروعیتکردن افراد، انتقال باورهاي ارزشی 

تأثیر نظام سیاسی و  شود یادگريِ گذشته تحت مذهبی، عمومی و نظیر آن است که باعث می

ها  ها با برگزاري مراسم و یادبود ) قدرت1983هابسباوم و رنجر ( ایدئولوژیکی حاکم قرار گیرد. از نظر

ید حافظۀ رسمی، وضعیت اجتماعی و سیاسی خود را قانونمند جلوه عنوان ابزاري براي بازتول به

 
1. The Invention of  tradition 
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هاي سیاسی هژمونیک است که از  دهند. طبق این رویکرد، حافظۀ جمعی همان ایدئولوژي نظام می

  کنند.   طریق ابزارهاي رسمی (مانند رسانه و آموزش)، نظام سیاسی اجتماعی موجود را بازتولید می

هالبواکس  موریس» هاي اجتماعیِ کادر«ه در این پژوهش، نظریۀ دومین رویکرد مورد استفاد

کند زمانِ حال در  استدالل می» زمان«و » جامعه -حافظه«هالبواکس درمورد رابطۀ بین   است.

کند.  یادآوري تغییر می دارد و با تغییر و تحول در جامعه، نحوة به خاطر آوردن گذشته نقش مهمی  به

تواند ناشی از تغییر کادرهاي اجتماعی در  کاري در برخی خاطرات میدستفراموشی یا انحراف و 

هاي  طول زمان باشد. یک جامعه با توجه به زمان و کادرهاي اجتماعی آن، گذشته را به شکل

: 2012، به نقل از: پکینو،173-279/172:  1994] 1925کند (هالبواکس، [ مختلفی بازنمایی می

ها، باورها و انتظارات  تأثیر ارزش افظه همیشه جمعی است و خاطرات تحتهالبواکس، ح  ). از نظر81

کند تمام خاطرات فردي ماهیت اجتماعی دارند؛ یعنی افراد  گیرند. وي استدالل می جامعه شکل می

آورند.  یاد می تجربیات گذشتۀ خود را در هماهنگی با هنجارها و شرایط موجود در جامعه به

هایی از جامعه را در خود دارند که مختص اعضاي آن جامعه است  فظه ویژگیکادرهاي اجتماعیِ حا«

: 2014، به نقل از: تانجل،38: 1992هالبواکس، »(شوند و خاطرات در قالب این کادرها ساخته می

هاي  شود. افراد فرقه هاي جمعی متنوعی می گیري حافظه ). تنوع کادرهاي اجتماعی باعث شکل82

ها و باورهاي  دلیل تجارب، ارزش ها و دیگر کادرهاي اجتماعی به ها، قومیت تمذهبی، نژادها، ملی

هاي جمعی  هاي متفاوتی از وقایع و رویدادها داشته و درنتیجه حافظه مختلف، تفسیرها و برداشت

  متفاوتی دارند. 

) 2005) و شاومن و همکارانش (1984)، بوردیو (1977عالوه بر دو رویکرد فوق، مطالعات میِر (

عنوان  کند. تحصیالت به گیري حافظۀ جمعی نقش مهمی ایفا می دهد تحصیالت در شکل نشان می

کرده را  نسلی قشرهاي تحصیل صورت نوعی شکاف درون ، همچنین به»منابع اطالعاتی«اي از  شبکه

ن دهد و خاطرات آنان را از خاطرات دیگرا هاي تاریخی خاص سوق می به سمت خاطرة وقایع و چهره

). افراد 436: 2007،به نقل از: الرسون و لیزاردو، 1984و بوردیو،  1977کند (میر دور و متمایز می

هاي شناختی مشترك در نظر گرفته  صورت یک گروه با امیال، عادات و سبک کرده به تحصیل

اند  عنوان راهنماي این پژوهش عبارت هاي نظري کلیدي به شوند. با توجه به مباحث فوق، گزاره می

  از: 

شود، چیزي  الف) گذشته فارغ از حال وجود ندارد و آنچه از آن تحت عنوان گذشته یاد می

  نیست جز بازسازي گذشته در حال و با توجه به شرایط زمان حال. 

توان در قالب خاطره مشاهده  ها را می است و عضویت ما در گروه» جمعی«ب) حافظه همیشه 

  شود. اعی تصویر گذشته برساخته میکرد. در چارچوب کادرهاي اجتم
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  شناسی تحقیق روش

 روش پژوهش

به مثابه روش تحقیق کیفی، استفاده شده است (نگاه » پژوهشِ روایت«در این مطالعه از روشِ 

جذابیت این روش تحقیق کیفی آن است که این ظرفیت را دارد ). «1395کنید به: وبستر و مرتوا، 

(کانلی و کالندینین، » ی را، به طریقی واضح و با معنا، ارائه دهدکه تجربیات زندگی فردي و جمع

). در چنین رویکردي روایت ها مملو از معانی هستند که خود، داللت هاي اجتماعی فرهنگی 1990

ما به عنوان اعضاي یک فرهنگ، تجربه اجتماع را داریم و این تجربه، از طریق روایت هاي «دارند: 

واسطه دانش مشترك ما که داستان هاي شناخته شدة اجتماع است، ا، بهفردي بیان می شود. لذ

). شایان ذکر 37- 8: 1395(وبستر و مرتوا، ». احساس عضویت ما در یک فرهنگ شکل می گیرد

است، این روش شناسی با رویکرد نظري این پژوهش که یادآوريِ (=روایت) گذشته را امري 

  داند، همخوان است.ربه کنونی افراد) میاجتماعی و حال محور (و مبتنی بر تج

نسلِ با «)  جمعیت مورد مطالعه افرادي از 1397با استناد به پژوهش قبل (آوریده و دیگران، 

تعیین شدند که خویشاوندي نزدیکی با افراد درگیر در جنبش جنگل » خاطرة مؤثّر از جنبش جنگل

مناطق مقر اصلی جنبش جنگل بودند.   سرا، شفت و فومن داشتند. این هاي صومعه در شهرستان

ها و سیاست حافظۀ حاکمیت  تأثیر روایات والدین و پدر/مادربزرگ جامعه مورد مطالعه ، توأمان تحت

تأثیر هردو نوع روایت به  توانند زوایایی از جنبش جنگل را تحت قرار دارند و به همین دلیل می

  هاي فوق استفاده شد. ي شوراها و مسئولین شهرستانها از همکار نمایش بگذارند. براي انتخاب نمونه

در نمونه گیريِ هدفمند از بازماندگانِ مشارکت کنندگان در جنبش جنگل، دو چارچوبِ 

) نشان می دهد، تالش 1که جدول شماره(اجتماعیِ قومیت و تحصیالت لحاظ شدند. همان طوري

  د:شد این دو ویژگی در نمونه گیري هدفمند بکار گرفته شون

  

  

  

  ) کاربست دو مقوله قومیت و تحصیالت در نمونه گیري1جدول شمارة (

  قومیت
  تحصیالت 

  جمع
  فاقد مدرك دانشگاهی  داراي مدرك دانشگاهی

  12  5  7  تالش 

  14  8  6  گیلک
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در توضیح شیوه نمونه گیري، پس از انتخاب اولین فرد در هر منطقه، به شیوه گلوله برفی افراد 

نفر شدند (نگاه کنید به  26هاي تحقیق  تعداد نمونه»  قاعده اشباع«شدند. نهایتا بنابر دیگر انتخاب 

  ).2جدول شماره 

  

  روش گردآوري و تحلیل داده ها

کار رفته در بررسی  از شیوة مصاحبۀ عمیق براي گردآوري اطالعات استفاده شد. تکنیک به

بندي  بیشتر براي نامگذاري و گروه است. از این تکنیک، 1ها، تحلیل محتواي مضمونی مصاحبه

کند،  ها خودداري می رگونه توضیح و تفسیر معانی مضمونشود و پژوهشگر از ه مضامین  استفاده می

: 1390ي جعفري و همکاران،(عابد به طورکلی تحلیل محتواي مضمونی بیشتر، تحلیل توصیفی است

ش قیاسی و مبتنی بر نظریه است، که هدف این تحقیق شناخت مضامین به روجاییاز آن). 158

شدند  ها و شواهدي که با نظریه حمایت می کدها براساس نظریه انتخاب و آن دسته عالئم، شاخص

هاي نظریۀ مورد نظر  هاي مرتبط با هر مضمون از فرضیات و مؤلفه شناسایی و کدگذاري شدند. کد

  استخراج شدند.

  

  سرا، فومن و شفت. شده در سه شهرستان صومعه هاي مصاحبه ) مشخّصات نمونه 2جدول شمارة (

شمارة 

  ها نمونه

منطقۀ دقیق   شهرستان  قومیت  تحصیالت  شغل  سن

  جغرافیایی

  روستاي نهزم  شفت  تالش  فوق دیپلم  معلم  47  1

  ماکلوان  فومن  تالش  لیسانس  بنگاه معامالتی  49  2

  صیقل کومه  شفت  تالش  لیسانس  کارمند  48  3

  آلیان  فومن  تالش  دیپلم  دار مغازه  46  4

  شفت  شفت  تالش  فوق دیپلم  کارمند  50  5

  سالک محله  شفت  تالش  لیسانس  کشاورز  46  6

  کمسار  شفت  تالش  دیپلم  دار مغازه  47  7

  فومن  فومن  گیلک  ابتدایی  راننده  45  8

  رودپیش  فومن  گیلک  لیسانس  نیروي انتظامی  45  9

  کسما  صومعه سرا  گیلک  فوق دیپلم  معلم  50  10

  فومن  فومن  گیلک  دیپلم  بنّاي ساختمان  46  11

  فومن  فومن  گیلک  لیسانس  کارمند  47  12

 
1. Thematic content  analysis 
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شمارة 

  ها نمونه

منطقۀ دقیق   شهرستان  قومیت  تحصیالت  شغل  سن

  جغرافیایی

  کسما  صومعه سرا  گیلک  دیپلم  فرهنگی  49  13

  کسما  صومعه سرا  گیلک  لیسانس  معلم  40  14

 کسما صومعه سرا گیلک  لیسانس  شوراي محل  40  15

  آلیان  فومن  تالش  فوق لیسانس  کارمند  43  16

خدمات   47  17

  اي رایانه

  نصیرمحله  شفت  تالش  فوق لیسانس

  شفت  شفت  گیلک  دیپلم  قصاب  45  18

سوم   دار مغازه  48  19

  راهنمایی

  سرا صومعه  سرا صومعه  گیلک

  فومن  فومن  گیلک  دیپلم  راننده  47  20

  کسما  سرا صومعه  گیلک  متوسطه  دار مغازه  45  21

  فومن  فومن  گیلک  دیپلم  مأمور  46  22

  کسما  سرا صومعه  لکگی  فوق لیسانس  معلم  45  23

  آلیان  فومن  تالش  دیپلم  دار مغازه  40  24

  آلیان  فومن  تالش  دیپلم  بازاري  41  25

  کمسار  شفت  تالش  دیپلم  فروش برنج  49  26

  

  هاي تحقیق یافته

بازگو   این پژوهش خاطرة جنبش جنگل را بر مبناي تجربۀ زیستۀ نیاکانِ افراد مورد مصاحبه

وگوي خاطره و تاریخ است.  بحث آغازین این مقاله با محوریت گفت کند. این اقدام در جهت می

تواند مواد  ویژه از زبان افرادي که نیاکانشان در این جنبش حضور داشتند، می هاي محلی، به روایت

وگویی  وگوي خاطره و تاریخِ جنبش جنگل فراهم سازد. مقدمات چنین گفت خامی براي گفت

اند. مقالۀ حاضر تنها  رآمده از تجربۀ زیستۀ افراد درگیر در این جنبشهایی است که ب آوري داده جمع

تر  آوري خاطرات بسنده کرده و مواجهۀ تاریخ با این خاطرات را به پژوهشی مفصل به جمع

گذارد. در عین حال، موضع انتقادي این پژوهش خاطره را تابع زمانه و کادرهاي اجتماعی  وامی

یعنی » هاي اجتماعیِ فعال در جامعۀ محلی چارچوب«د خاطرات را در داند و تالش دار حافظه می

هاي تالش و گیلک چارچوبی براي  قومیت و تحصیالت عرضه نماید. تعارضات قومیِ قومیت

تر به  سازد. همچنین، تأثیرپذیري خاطره از تحصیالت دیدي کلی گري از این جنبش فراهم می روایت
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تحصیالت کمتر فاقد آن هستند. درضمن، خاطرات در معرض بخشد که افراد با  این جنبش می

اصطکاك با سیاست حافظۀ تولیدشده از جانب حاکمیت قرار دارند. در همین راستا، نحوة بیان 

خاطرات برمبناي کادرهاي اجتماعی قومیت و تحصیالت و درنهایت در ارتباط با سیاست حافظۀ 

 رسمی مرتب شده است.

 

  کادر قومیتیادآوري جنبش جنگل در 

هاي فرهنگی و احساسات مشترك، به  حافظۀ جمعی با بازنمایی گذشتۀ مشترك در قالب سنّت

کند و باعث تفکیک  عنوان یک گروه فرعی از جامعه کمک می گیري هویت قومی به پیوستگی و شکل

» هشدنِ حافظ  قومی«)  حتی بحث 2004شود. کورکالو و همکارانش( هاي قومی می و مرزبندي گروه

کشند که اشاره به تفسیر انحصاري گذشته بر مبناي قومیت دارد. در چنین شرایطی  را به میان می

هاي قومی مختلف تعلق دارد، معناسازي  شود و از وقایع مشترکی که به گروه می» قومیتی«حافظه 

ت شود خاطرات جنبش جنگل در کادر قومی گیرد. در این بخش سعی می نمادینِ متفاوت صورت می

  ها) در یادآوري جنبش جنگل بررسی شود. ها و تالش هاي قومی (گیلک مرتب شود تا تأثیر کشمکش

  بازنمایی جنبش جنگل در بین قوم گیلک

ها قوم خود را پایه و اساس جنبش، جنبش را  دست آمده حاکی از آن است که گیلک هاي به داده

بودن آن، مقابله  تکین بودن جنبش، مردمی  دانند. پیشرو و نقطۀ عطفی در تاریخ گیالن و منطقه می

هاي بیگانه، شجاعت میرزا و یارانش و خیانت قومی به جنبش مواردي است که در  با قدرت

  ها اشاره شد.  هاي بسیاري به آن مصاحبه

  ).10(شماره » جنبش جنگل نقطۀ عطف تاریخ گیالن و افتخار گیالنیان است«

دند. جنبش جنگل از لحاظ تاریخی براي گیالن خیلی مردان به جنبش جنگل نفس دا گیله«

  ).8(شماره » اي باعث فروپاشی آن شد مهم است... خیانت عده

جنبش جنگل اولین حکومت جمهوري در آسیا، ایران و گیالن است. این جنبش با تفرقه و «

  ).11شماره »( هاي تالش به پایان رسید  بریده شدن سرِ میرزا توسط یک تالش درکوه

کند تا از  مرد را با خود همراه می میرزا با آگاهی از ضعف احمدشاه، سربازان شجاع گیله«

گویند یک تالش سرِ میرزا را از تن جدا  مظلومین در برابر بیگانگان استعمارگر حمایت کند، ولی می

  ). 9(شماره » کند می

... وقتی میرزا مورد حمله خاطر مردم و دین اتفاق افتاد، مثل قیام امامان  جنبش جنگل ... به«

که هنوز زنده بود یک  شود، درحالی جا دچار یخبندان مینبرد و آ گیرد، به جنگل پناه می قرار می

  ).13(شماره » برد تالش سراش را می
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ها نهضت جنگل را نهضتی خیرخواهانه،  ها ذکر شد، گیلک طور که در برخی نقل و قول همان

  آورند. استعمار خارجی و استبداد داخلی به یاد می حامی مظلومان و در تقابل با

ها ... توانستند  کرد جنبش جنگل در حمایت از مردم مظلوم و رعایا بود. جنگلی پدرم تعریف می«

 ).12(شماره » در برابر استبداد ایستادگی و ثروت و منابع گیالن را از دست بیگانگان خارج کنند

شاه بود.  مشروطه و مبارزات ضد استبدادي علیه محمدعلی درکارنامۀ مبارزاتی میرزا انقالب«

  ). 11شماره »(زمان علیه استعمار انگلیس و روسیه بود  نهضت جنگل هم

وقفۀ این قوم براي  ها یادآور تالش بی ها نشان می دهد جنبش جنگل براي گیلک تحلیل داده

اي همسایه را بانی تشکیل گري کشوره ها ناتوانی حکومت وقت و چپاولجنبش جنگل است. آن

مردان و هدف جنبش را رهایی مردم از فقر و فالکت و  جنبش جنگل، هستۀ اصلی آن را گیله

قومی شدن «ها و پدیدة  توان مدعی یکدستی روایت دانند. در برداشت کلی می استعمار خارجی می

  هاي گیلک شد.  در یادآوري این جنبش در بین نمونه» حافظه

  جنبش جنگل در بین قوم تالش  نحوة بازنمایی

شده از قومیت تالش با برداشتی فراقومی از جنبش جنگل، یاران این جنبش  هاي مصاحبه نمونه

دانستند و حتی به حامیان این جنبش در خلخال نیز اشاره  را از هردو قومیت گیلک و تالش می

  کردند. 

ها بعد از چند ماه وقتی  دند. آنها نیروي جنبش جنگل بو از پدربزرگم شنیدم خیلی از تالش«

هایشان  هایشان تغییر کرده بود که حتی زن و بچه آمدند آنقدر قیافه هایشان می پیش خانواده

  ).1(شماره » ها را بشناسند توانستند آن نمی

ها در این نهضت همراه و حامی میرزا بودند. میرزا از ترس دشمنان با چند نفر راهی  تالش«

  ).5ره (شما »خلخال شد 

ها بود. سربازان تالشیِ جنبش  ها و مطالعاتم بیشترین نیروي جنبش جنگل از تالش بنابر شنیده«

  ).2(شماره » تقریباً هفت سال به دور از خانواده با دشمن جنگیدند

بر بازنمایی فراقومیتی از جنبش جنگل، علت شکست آن را نه خیانت،  هايِ تالش، عالوه نمونه

  دانستند. اه و مواجهه با قدرت نظامیِ مجهزِ دولت مرکزي میبلکه برآمدن رضاش

ِاندام کند. با کودتاي رضاشاه جنبش  توانست عرض جنبش جنگل در مقابل ارتش قوي نمی«

  ).2(شماره » جنگل شکست خورد

ها و اختالفات بتدریج  ها تجربۀ نظامی نداشتند. سختی جنبش نوعی جنگ چریکی بود. آن«

  ).1(شماره » تحلیل برد و نهضت جنگل متالشی شد نیروهاي میرزا را

خان اشاره شد فرد مورد نظر ناشناس یا آذري  در مواردي که به نحوة کشته شدن میرزا کوچک

  معرفی شد. 
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  ).4(شماره» این جنبش با کشته شدن میرزا توسط شخص ناشناسی به پایان رسید«

هاي خلخال، جنبش از  در جنگل 1»الدلوعظمت خانم فو«با کشته شدن میرزا در راه رسیدن به «

  ).3(شماره» از بین رفت

رود. بعد از مرگش یک آذري سرِ میرزا را از بدنش جدا  خاطر برودت در راه از بین می میرزا به«

  ).5(شماره » کرد

ها در یادآوري جنبش جنگل در بین بازماندگانِ تالش، یادآوري وقایعی مانند  یکی از تفاوت

  هاي گیلک مشاهده نشد.  سربازان جنبش از آذوقۀ روستائیان است که در نمونهدزدي و استفادة 

ها شنیدم سربازان میرزا براي سیرکردن شکم  در جنبش دزدي و غارت زیاد بود. من از قدیمی«

  ).7شماره »(کردند  خود به اموال مردم حمله می

ها مشکل  بردند و براي خانواده گفتند یاران میرزا، گندم، مرغ و گوسفندان مردم را می بعضی می«

در چهارده سالگی در خانۀ پدري صداي نعل اسب آمد و بابام «گفت  کردند. مادربزرگم می ایجاد می

ها را بسته داخل باغ رفته بودند تا چیزي بخورند. بابام به مادرم  ها اسبگفت مجاهدین هستند.آن 

تند که از شهر فراري شدند و داخل جنگل ها سربازان میرزا هس گفت هرچی داري آماده کن، این

  ).6(شماره » ند پناه آورد

ها،  در یادآوري جنبش جنگل در بین دو قومیت بود. در کنار این تفاوت  موارد فوق، عمدتاً تفاوت

  شود: خصلت ضد استبدادي و استعماري جنبش جنگل، ماهیت مردمی هایی نیز مشاهده می شباهت

ز ضعفا، ارتباط جنبش با انقالب مشروطه و تأثیر ضعف قدرت مرکزي در گرایانۀ جنبش ا و حمایت

  شروع جنبش جنگل.   

این جنبش یک انقالب ضد استبدادي و هدف آن نجات مردم از بدبختی و ظلم بود. شنیدیم «

  ). 5(شماره » خواهیِ سوسیالیستیِ شورایی گرایش پیدا کرد بعدها جنبش به سمت جمهوري

یت موفق به تشکیل حکومت دموکراسی نشده بود. این بار با همکاري روشنفکرانی میرزا در مشروط«

  ).3(شماره  »مثل مدنی تصمیم گرفت علیه حکومت وقت و کشورهاي استثمارگر قیام کند

جنبش جنگل انقالبی بومی و هدفش جمهوري بود و در حوالی انقالب اکتبر و جنگ جهانی «

 ).4شماره »(اول اتفاق افتاد 

ها، تفسیر غیرقومی  ها و گیلک هاي فوق در یادآوري جنبش جنگل در بین تالش وجود شباهتبا 

خواهانه و حتی  ها باعث شده وجوه سوسیالیستی، جمهوري وقایعِ جنبش جنگل در بین تالش

و یک   ها (با روایتی قومی گرایانه از جنبش امکان بیان یابد. درواقع، برخالف گیلک هاي غارت روایت

  هایی چندگانه از این جنبش دارند. ها روایت از جنبش جنگل) تالشدست 

 
  یافته در روستاي نیلق بود. ي مهاجر اسکان) از حامیان حنبش جنگل، از کردهاخلخال.عظمت خانم فوالدلو (حاکم 1
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هاي گیلک  در بین نمونه» قومی شدن خاطرة جنبش جنگل«توان به  بندي، می در یک جمع

جنبش جنگل را عمدتاً جنبشی با محوریت قوم   -چه مذهبی و چه سکوالر -ها  اشاره کرد. گیلک

را به قیام امامان، و دیگر نبردهاي مقدس تاریخ اسالم  ها جنبش کنند. مذهبی گیلک بازخوانی می

سازي در جریان  وضوح غیریت سازند. روایت بریده شدن سرِ میرزا توسط یک تالش نیز به مرتبط می

ها به دلیل حس مصادره شدن جنبش  دهد. در مقابل، تالش روایتگري قومی از این واقعه را نشان می

چندگانه از این جنبش دارند. بازخوانی جنبش جنگل در بین هاي  جنگل توسط گیلک ها، روایت

ها کمتر با سیاست حافظۀ جمهوري اسالمی همخوان است و بیشتر  ها برخالف گیلک تالش

  تأثیر سیاست حافظۀ تولیدشده در دورة پهلوي قرار دارد.  تحت

ازي س پس از بررسی خاطرة جنبش جنگل در قالب کادر اجتماعی قومیت، حال به مرتب  

  پردازیم. خاطرات در ارتباط با تحصیالت می

  

  تحصیالت مردم محلی و خاطرة  جنبش جنگل

تواند باعث  و شاخصی از سرمایۀ اکتسابی می» منابع اطالعاتی«اي از  عنوان شبکه تحصیالت به

نسلی در نحوة یادآوري خاطرات باشد. بخشی از پژوهش حاضر به بررسی نحوة  نوعی شکاف درون

  در بین افرادي با میزان متفاوت تحصیالت اختصاص دارد. » خاطرة جنبش جنگل«برساخت 

 

  1کرده خاطرة  جنبش جنگل در بین افراد تحصیل

یاد  نگرانه، جامع و تاریخی به افراد داراي تحصیالت دانشگاهی، جنبش جنگل را با دیدي کل

تاریخی و کمتر  -بستري ملی آورند. اطالعات تاریخی آنان امکان بازسازي خاطرة جنبش، در  می

هاي محلی در اقصا  عرض با سایر جنبش سازد. آنان برآمدنِ جنبش جنگل را هم قومی را فراهم می

  کنند.  نقاط ایران و عمدتاً ناشی از ضعف و ناتوانی حکومت مرکزي ارزیابی می 

یان در هایی مانند شورش محمد تقی پس نقاط ایران جنبش در ضعف قدرت مرکزي در اقصا «

سیمیتقو در کردستان و جنبش جنگل در گیالن بوجود   خراسان، شیخ خزعل در جنوب و اسماعیل

وپا  خواست حکومتی براي خود در گیالن دست دیده می آمدند. میرزا  با حمایت مردم عوام و ستم

  ، لیسانس).15شماره »(کند 

خان و ستارخان در تبریز و طلبی مانند قیام باقر ها و تجزیهقیام  جنبش جنگل در دوره«

محمدتقی پسیان در خراسان اتفاق افتاد. حکومت وقت مقتدر نبود، روسیه و انگلیس با ورود به 

کردند. در چنین موقعیتی جنبش جنگل با هدف مبارزه با  خاك ایران منابع کشور را استثمار می

 
  است.منظور افرادي با مدرك دانشگاهی .1
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ها سربازان میرزا به دلیل کمبود  خواه تشکیل شد... به گفتۀ قدیمی استعمار و برپایی حکومتی آزادي

» زدتد... تجهیزات ناکافی باعث شکست جنبش شد امکانات، دست به چپاول اموال مردم می

  ، فوق لیسانس). 17(شماره

گرایانۀ جنبش جنگل بود. به باور  هاي دانشگاهی، ماهیت نخبه کرده نکتۀ دوم در روایات تحصیل

، مدرنیستی و با مدیریت نخبگانی همچون میرزا و دکتر هاي روشنگرانه آنان، جنبش جنگل با ایده

کردها، علت برآمدن  وجود آمد. از نظر تحصیل ابراهیم حشمت طالقانی و در امتداد جنبش مشروطه به

جنبش جنگل نابسامانی ناشی از ضعف دولت مرکزي و هدف آن به سامان کردن اوضاع گیالن با 

  ها) در گیالن بود.  ویژه روس هاي استعماري (به قدرتتأسیس حکومتی محلی و مقابله با حضور 

بخشی و روشنفکري بود. در نابسامانی دوران احمدشاه، کشورهاي  زمان قاجار، شروع آگاهی«

اي باسواد و آگاه متوجه غارت منابع کشور توسط بیگانگان  همسایه وارد خاك ایران شدند. عده

اندازد که جنبش جنگل یکی از  راه می اگري و غارت بههایی  براي جلوگیري از یغم شوند و جنبش می

بود. افرادي مثل دکتر حشمت حامی این جنبش بود، البته جنبش جنگل نوعی ادامۀ  هاآن

  ، لیسانس).6(شماره  »مشروطیت بود 

طلبی و  میرزا درپی تاسیس حکومت مستقل بود و حتی سکه ضرب کرد. مرام جنبش جدایی«

ها همه چیز  کرد. در فیلم براي این هدف از عوام و زجرکشیده ها استفاده حکومت بر گیالن بود. 

  ، فوق لیسانس).16شماره »(واقعیت ندارد

ها از جنبش جنگل آگاه هستند.  کردها با دید وسیع و اطالعات گسترده، به تنوع روایت تحصیل

آن مواجه » قومیتیِ«نوع ویژه از  از جنبش جنگل به» نک روایت«ها با  کرده درواقع، در بین تحصیل

شناسند و در یادآوري این جنبش، حتی به  هاي مردم محلی را به رسمیت می ها روایت نیستیم. آن

  کنند. نشده از آن اشاره می هاي منفیِ بازنمایی جنبه

هاي مختلف به  هاي متفاوتی در مورد جنبش جنگل وجود دارد. جنبش جنگل در دوره نگرش«

ه، مثالً در نشریات بعد از انقالب، نهضت جنگل حاوي اهداف انقالبی بیان چندین شکل نمایان شد

ها حتی با  کردند، بعضی ها زورگو بودند، به خانه مردم حمله می که شنیدیم جنگلی شده، درحالی

نشینِ این محل، حتی جنبش را مخلّ  خانه هايِ قهوه اي از قدیمی کردند. عده شبانه دزدي می  اسلحه

  ، فوق دیپلم).5(شماره » دانستند یامنیتشان م

کردها از جنبش جنگل به دلیل تنوع منابع اطالعاتی روایتی جامع، تاریخی، ملی،  روایت تحصیل

ها کمتر رویکردي قومی به  کرده گرایانه، روشنگرانه و مدرنیستی و استعمارستیزانه است. تحصیل نخبه

شناسند. آنان کمتر  ین جنبش را به رسمیت میهاي متکثر از ا جنبش دارند و با دید وسیع، روایت

هاي منفی در این جنبش  کنند و  وجود جنبه می» قضاوت«روایات مردم محلی از جنبش جنگل را 

  دانند.  را محتمل می
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  1خاطرة جنبش جنگل در بین افراد با تحصیالت غیردانشگاهی

غیرتاریخی و برگرفته از  هاي افراد فاقد تحصیالت دانشگاهی پراکنده، فاقد جزئیات، روایت

  ها بود.  هاي تلویزیونی و شنیده مجموعه

خواست در خطّۀ گیالن حکومت  شنیدیم جنبش جنگل، یک نهضت و میرزا رئیس آن بود. می«

هایش در مقابل روسیه را  ها اکثراً میرزا و حماسه کند. از جزییات و اهدافش زیاد اطالعات ندارم. فیلم

  ، دیپلم).18(شماره » داد نشان می

هاي کسما و  داد میرزا با روسیه جنگید. نهضت جنگل در جنگل که فیلم نشان طوريهمان«

گیالن بود...میرزا با دست خالی و اسلحۀ شکاري جمعیت روس را نابود کرد و کار بزرگی انجام داد 

  ، دیپلم).20(شماره » تونست انجام دهد که حکومت نمی

ستیزانۀ جنبش جنگل و رویکرد  بر جنبۀ دینی، ماهیت بیگانه افراد فاقد تحصیالت دانشگاهی

گرایانۀ آن نسبت به ضعفا تأکید داشتند. این یافته بر تأثیرپذیري حافظۀ جمعی این افراد از  حمایت

  درخصوص جنبش جنگل  داللت دارد.  سیاست حافظۀ جمهوري اسالمی 

ارگی بود و تقریباً توانست سی درصد جنبش جنگل براي احیا اسالم و نجات مردم از فقر و بیچ«

  ، سوم راهنمایی).19(شماره » مردم را نجات دهد

میرزا، نهضت جنگل را براي مبارزه با شاه و دولت روسیه تشکیل داد. وقتی از طرف شاه آمدند «

ها مبارزه کنند، علیه خود شاه شورش کردند. میرزا براي روي کار آوردن روحانیت خیلی با  با این

  ، متوسطه).21شماره »(اش جنگید  و دارودسته شاه

زمان با  بندي، افراد با تحصیالت دانشگاهی جنبش جنگل را در بستري تاریخی هم در یک جمع

آوردند. در مقابل افراد با تحصیالت  هاي محلی و در امتداد جنبش مشروطه به یاد می سایر قیام

ها ماهیتی  کرده آورند. تحصیل ی محلی به خاطر مینگر آن را جنبش تر، بدون دید تاریخی و کل پایین

تر ماهیتی مذهبی براي جنبش جنگل  روشنفکرانه و متجددانه و بالعکس افراد با تحصیالت پایین

شود؛ با این تفاوت که  گرایانه نسبت به جنبش در هر دو دسته مشاهده می قائل هستند. رویکرد نخبه

را به نخبگان مدرن و روشنفکر و بالعکس افرادي با ها تأسیس و مدیریت جنبش  کرده تحصیل

دهند. تأثیر رسانه در دستۀ دوم و کتاب در دسته اول  تحصیالت پایین به روحانیون نسبت می

وضوح قابل مشاهده است. در افراد با تحصیالت پایین و افراد با تحصیالت دانشگاهی به ترتیب  به

شود.  در یادآوري جنبش جنگل مالحظه می» لمللیا ملی و بین«و » قومی –محلی «رویکردهاي 

گیري شکاف درون نسلی در  هاي این بخش ادعاي بوردیو درخصوص تأثیر تحصیالت بر شکل یافته

  کند.  امر یادآوري را تأیید می

 
  .تر است منظور افرادي با مدرك دیپلم و پایین .1
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  سیاست حافظه و مردم محلی

ها و  در چارچوب سیاست پهلوي 1357هاي قبل و بعد از انقالب  جنبش جنگل در دوره

گري و  ها آن را شورش، یاغی هاي متفاوت بازنمایی شده است. پهلوي هوري اسالمی به شیوهجم

زمینۀ جنبشی اسالمی و در راستاي انقالب اسالمی  طلبی و جمهوري اسالمی آن را پیش جدایی

گرا، با روایتی سوسیالیستی آن را جنبشی در راستاي  هاي چپ اند. در عین حال، گروه  بازنمایی کرده

هاي مردم محلی از زاویۀ  اند. در این بخش، روایت رقراري یک جمهوري شورایی بازنمایی کردهب

  گیرد. سیاست حافظه مورد بررسی قرار می

دهد خاطرة جنبش جنگل در چارچوبِ سیاست حافظۀ رسمی و سیاست  ها نشان می یافته

یین، جنبش جنگل را در هاي با تحصیالت پا شود. بخش اعظمِ نمونه حافظۀ مقاومت برساخت می

چارچوب سیاست حافظۀ جمعیِ جمهوري اسالمی و عمدة افراد با تحصیالت دانشگاهی آن را در 

هاي زیر برساخت خاطرة جنبش  وقول سازند. نقل چارچوب سیاست حافظۀ جمعیِ مقاومت برمی

  گذارد: جنگل در راستاي سیاست حافظۀ رسمی را به نمایش می

دهان نظامی گفت حرکت انقالبی میرزا سرآغاز حرکت اسالمی در ایران زمانی یکی از فرمان«

ها به بار نشست. میرزا حرکت دینی انجام داد.  نتیجۀ این استقامت 57خواهد شد و دیدیم در سال 

  ، معلم).23(شماره  »قطعاً این حرکت از عاشورا و قیام امام حسین الگوگرفته بود 

ما بود که جمهوري بشود که مردم انتخاب کنند و نظام  هدف میرزا همان انقالب اسالمیِ«

  ، دیپلم).26(شماره» شاهنشاهی نباشد

گرا  در یادآوريِ جنبش جنگل در چارچوب سیاست حافظۀ جمهوري اسالمی، رویکرد حال

ها در این چارچوب، شرایط زمان جنبش جنگل را با شرایط کنونی  شود. روایت شدت مشاهده می به

میرزا را با شهادت شهداي جنگ ایران و عراق و شهداي ایرانی در سوریه مقایسه کشور و شهادت 

  کنند.  می

طور که شهداي دفاع مقدس براي ما اسوه و مالك هستند، مثل سردار همت یا شهید  همان« 

، خدمات 17(شماره » هاست ها و ایرانی باکري، میرزا هم در زمرة همین سروران افتخار ما گیالنی

  اي). رایانه

وجود آورد. شهداي دفاع مقدس راه  خواست یک انقالب اسالمی به میرزا با جنبش جنگل می«

 »دادند. شهداي مدافع حرمِ گیالن تفکراتشان برگرفته از تفکرات جنبش میرزا است میرزا را ادامه 

  ، دیپلم).22(شماره 

مال این منطقه بودند. گردد به جنبش میرزا و یارانش که  شهیدپروري این خطّه برمی  خصلت«

-ها یاد میرزا را تجدید کنند. امیدوارم میرزا و جنبش آن این مسئولین باید در قالب همایش و برنامه
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، 15شماره »(اي براي شناخت بیشتر این خطّه بشود  جا را به منطقۀ تاریخی تبدیل کند و روزنه

  شوراي ده).

همسویی افراد جامعه با ایدئولوژي حاکم هاي سیاسی، سیاست حافظه در راستاي  در همۀ نظام

هاي ایدئولوژیک دولت همچون مدرسه و تلویزیون نقشی کلیدي  کند و در این بین دستگاه عمل می

درسی و   دهد افراد همسو با سیاست حافظۀ حاکمیت، عموماً از طریق کتب ها نشان می دارند. یافته

  د. ان هاي تلویزیونی با جنبش جنگل آشنا شده برنامه

نظرم دفاع از  هاي درسی هست. فیلمش را چند بار از تلویزیون دیدم. به جنبش جنگل درکتاب«

 »اند وطن باعث شد انقالب جنگل خاطره بشود. تلویزیون و یادبودها، خاطره میرزا را زنده نگهداشته

 ، دیپلم).24(شماره 

مردم و وطن و مثل انقالب  ها، به خاطر هاي تلویزیون انقالب جنگل علیه انگلیسی طبق فیلم«

  ، دیپلم). 25(شماره »امام خمینی بود

آوردند،  یاد  عمدة افرادي که در چارچوب سیاست حافظۀ جمهوري اسالمی جنبش جنگل را به

هاي ایدئولوژیک دولت بودند. در مقابل، عمده  افرادي با تحصیالت پایین یا با مشاغل در دستگاه

جزئیات و در بستري تاریخی و با اطالعات جامع و درنتیجه در افرادي که جنبش جنگل را با 

افرادي با تحصیالت باالتر بودند.  آوردند، یاد می چارچوب سیاست حافظۀ جمعیِ مقاومت به

  کرده از جنبش جنگل است: هایی از توصیفات افراد تحصیل هاي زیر نمونه قول و نقل

دهد؛ اما با  آید و جنبش دهقانی تشکیل می ن میمیرزا بعد از انقالب مشروطه از تهران به گیال«

انقالب اکتبر و حضور نیروهاي انگلیسی و ارتش سرخ نتوانست زیاد موفق شود. با کودتاي رضاشاه 

  ، لیسانس). 9(شماره » کم جنبش جنگل قدرتش را از دست داد و شکست خورد کم

ب بولشویکی در روسیه جنبش جنگل بعد از انقالب مشروطیت شکل گرفت. آن زمان انقال«

کفایتی حکومت وقت باعث شد  اتفاق افتاده بود. دخالت روسیه و انگلیس در امور داخلی ایران و بی

وجود آید. درگیالن میرزا جنبش جنگل را تشکیل داد، ولی به  هایی به در گوشه و کنار کشور جنبش

  ، لیسانس)2(شماره » دلیل اختالفات داخلی و کمبودها شکست خورد

ها جنبش جنگل با مبارزه علیه روسیه، انگلیس و حکومت شاهنشاهی شروع شد. آن«

خواستند حکومت مستقلی ایجاد کنند. سربازان جنبش اغلب مخالف نظام شاهنشاهی بودند.  می

، 14(شماره  »زمان بود هایی در شهرهاي دیگر ایران و حتی خاورمیانه هم جنبش جنگل با جنبش

  لیسانس).

توان مدعی شد سیاست حافظۀ جمعیِ جمهوري اسالمی در بازنمایی  بندي کلی می در یک جمع

عنوان یک شخصیت روحانی  عنوان یک جنبش مذهبی و در تصویرسازي از میرزا به جنبش جنگل به

که نشان داده شد، بازنمایی شهیدانِ نهضت در کنار  طوري و شهید راه اسالم موفق بوده است. همان
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نقالب، بازنمایی براساس سیاست نظام هژمونیک است. مفاهیمی مانند روحیۀ شهداي بعد از ا

طلبی، ضعفا، مستضعفان و مقابله با استکبار مفاهیمی هستند که در روایتگريِ بخش بزرگی  شهادت

شود. چنین شکلی از بازنماییِ جنبش جنگل بیشتر یادآور مبحث  از افراد مورد مصاحبه مالحظه می

هاي بعد از انقالب توانسته  ) است. درواقع، حاکمیت در سال1983بسباوم و رنجر (ها» ابداع سنّت«

است برساختی از جنبش جنگل تولید کند که مشروع کننده شرایط زمان حال و مناسبات فعلی 

ویژه تلویزیون نقشی مؤثّر داشته و حامل سیاست  ها به قدرت است. در این راه، کتب درسی و رسانه

کردها، روایتی تاریخی، مستند  ر حاکمیت بوده است. در مقابل، بخش عمدتاً تحصیلحافظۀ مورد نظ

نگر از جنبش جنگل و شکست آن دارند. اشاره به انقالب بلشویکی، حضور ارتش سرخ و  و کل

ظهور جنبش   هاي دیگر در اقصا نقاط ایران و امکان زمانی جنبش جنگل با جنبش ، هم انگلیس

  توان یافت. ها می کرده نی نکاتی است که تنها در روایت تحصیلجنگل در آن برهۀ زما

  

  گیري نتیجه

شناسی اجتماعی و فرهنگ گره  حافظۀ جمعی، مفهومی است که تاریخ را به سیاست، روان

شود، همه بر روابط قدرت و تالش براي تولید  یاد آورده/فراموش می به» چگونه«و » چه«زند.  می

هاي سیاسی همواره براي تولید سوژة خود در تالش  ارد. هرچند نظامداللت د» هاي مطیع سوژه«

هاي قومی، مذهبی، ملی  هاي سیاسی نیست و ایدئولوژي هستند، ولی این مسئله تنها محدود به نظام

عنوان بخشی از پروژة استیضاحِ  اند. بدین ترتیب، گذشته همواره به و نژادي نیز در این امر فعال

» ابداع سنّت«هایی مابین مفاهیم  جا، مشابهت). در این1387د (آلتوسر، شو سوژه، احضار می

هاي پیشین مشاهده شد،  طورکه در بخش آلتوسر وجود دارد. همان» 1استیضاح سوژه«هابسباوم و 

نتایج پژوهش گواه بر استیضاح سوژه توسط ایدئولوژيِ اسالم سیاسی و ایدئولوژيِ قومی است. 

رسمی (حکومتی) و قومیتی از جنبش جنگل در بین بازماندگانِ درواقع، شیوع خوانشِ 

و برساخت خاطرة جنبش جنگل توسط » ابداع سنّت«کنندگان در جنبش جنگل نشانۀ  مشارکت

است. هردو روایت (قومی و اسالم سیاسی)، استیضاح سوژه را » ایدئولوژي قومی«و » قدرت سیاسی«

ه توسط ایدئولوژي قومی، به شکل انضمامی باید به گذارد. درخصوص استیضاح سوژ به نمایش می

ویژه در مناطق فومن و شفت) در قالبی نمادین  ها (به ها و تالش هاي قومی بین گیلک کشمکش

اشاره کرد. حتی روایت متکثر » قومیت«صورت برساخت خاطرة جنبش جنگل در کادر  (خیالی) و به

توان نوعی مقاومت در مقابل  هاي تالش را می نمونههاي منفی از جنبش جنگل در بین  و واجد جنبه

تلقی کرد. درحقیقت، اگر ایدئولوژي قومیِ گیلک، جنبش » قومی شدن خاطرة جنبش جنگل«

 
1. Interrogation of the subject 
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هاي منفیِ جنبش (مانند چپاول،  ها با اشاره به جنبه جنگل را به نفع خود مصادره کرده است تالش

مبارزه کنند. درواقع، » شده از جنبش جنگل قومیخاطرة «اند با  دزدي، ایجاد ناامنی)، در تالش

کشمکشی در سطحی ایدئولوژیک در مناطق داراي تنش قومی در برساخت خاطرة جنبش جنگل 

  مشهود است. 

وضوح  درخصوص برساخت خاطرة جنبش جنگل در چارچوب سیاست حافظۀ جمعیِ رسمی، به

مشاهده کرد. ارتباط جنبش جنگل با  توان تالش نظام سیاسی در بازتولید شرایط موجود را می

طلبی یارانِ جنبش با شهداي (پسا) انقالب، مقاومت جنبش  انقالب اسالمی، مشابهت روحیۀ شهادت

هایی  ستیزي و ارتباط جنبش با میراث امامان شیعه، همگی نشانه جنگل با وجود کمبودها، بیگانه

آن توسط بخشی از جامعۀ مورد واضح از تولید خاطرة جنبش جنگل توسط حاکمیت و پذیرش 

که برساخت خاطرة جنبش جنگل در ایدئولوژي اسالم سیاسی در مواردي مطالعه است. نکته مهم آن

تواند توأمان واجد  عبارتی، جنبش جنگل می منافاتی با برساخت آن در ایدئولوژيِ قومی ندارد. به

د برساخت قومی از جنبش جنگل را توان جنبۀ دینی و قومی باشد و ایدئولوژي اسالم سیاسی می

گذار جنبشی مذهبی هستند که توأمان  تقویت کند. در این روایت، میرزا و یارانِ گیلک وي پایه

هاي تحقیق در  هاي قومی و اسالم سیاسی دارد. یافته داللت بر فراخواندن سوژه توسط ایدئولوژي

داع سنّت) پاسخ مثبت داده و در همان ها به این دعوت (= اب بخش پیشین نشان داد بخشی از نمونه

  سازند. چارچوب، خاطرة جنبش جنگل را برمی

یافتۀ چشمگیر در این پژوهش، نقش قابل توجه تحصیالت در نحوة برساخت خاطرة جنبش 

اي از  ، شبکه»سرمایۀ فرهنگی«که نشان داده شد، تحصیالت به مثابه  طوري جنگل است. همان

دهد که نتیجۀ آن تفاوت جدي بین حافظۀ جمعیِ افراد  س افراد قرار میدر دستر» منابع اطالعاتی«

ها با دیدي وسیع، جامع، مبتنی  کرده با تحصیالت باال و افراد با تحصیالت پایین است. بیشتر تحصیل

آورند.  اطالعات  المللی جنبش جنگل را به خاطر می هاي تاریخی و در مقیاسی ملی ـ بین بر داده

ی و مطالعات این افراد مانع از برساخت خاطرة جنبش جنگل در چارچوب سیاست گستردة تاریخ

شود. در مقابل، افراد با تحصیالت پایین،  می» کادر قومیت«حافظۀ رسمی و همچنین در درون 

تولیدشده از جانب نظام سیاسی افتاده و جنبش جنگل را جنبشی صرفاً » ابداع سنّت«بیشتر در دام 

دانند. جنبش جنگل در یاد و خاطرة این دسته از افراد بیشتر  اسالم سیاسی می دینی و از نوع

  است. » قومی«

نتایج در ارتباط با نقش قومیت و تحصیالت در برساخت خاطرة جنبش جنگل هرچند 

هاي نظري به نظریات هالبواکس و هابسباوم و رنجر داشت، ولی ما را به بحث آغارین این  داللت

ها هر چند نشان داد خاطرة  گرداند. درواقع، مصاحبه وگوي خاطره و تاریخ باز میفتمقاله، یعنی گ

ها ـ به  جنبش جنگل در معرض کادرهاي اجتماعیِ حافظه و ابداع سنّت است، اما همین مصاحبه
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آورد تا ببینیم چه چیزي تاریخی است و به خاطره تعلق ندارد و چه  قول ریکور ـ فرصتی فراهم 

کنندگان در  جامانده از مشارکت هاي به واند از خاطره به تاریخ منتقل گردد. روایتت چیزي نمی

شده  هاي شخصی از این جنبش بود که به ما اجازة فهم انتقادي از تاریخِ نوشته جنبش جنگل، تجربه

ها در جنبش، رنج دوري از خانواده در بین  دهد. مشارکت تالش یا رایج از جنبش جنگل می

ها به مواد غذایی، احساس  هاي ناشی از فرار مداوم و احتیاج جنگلی ها و غارت دزديها،  جنگلی

هاي رسمی امکان بیان آن را ناممکن ساخته است. این  ناامنیِ روستائیان، مواردي است که روایت

گرایانه با رویکردي  هاي چپ ها چه در قالب سیاست حافظۀ جمعیِ رسمی و چه در قالب روایت روایت

جامانده از  هاي شخصیِ به سازند. تجربه هاي شخصی و منفی تهی می گرایانه، آن را از تجربه هنخب

کنندگان در جنبش، فرصتی مغتنم براي دیالوگ خاطرة جنبش جنگل با تاریخ آن فراهم  مشارکت

ن وگو، به شکلی دیالکتیکی بر فهم انتقاديِ خاطرة جنبش جنگل نیز مؤثّر است. ای سازد.این گفت می

برساخت آن در چارچوب سیاست «و » قومی شدنِ خاطرة جنبش جنگل«پژوهش با نشان دادنِ 

هاي تاریخی (= تاریخ  رساند. داده ها یاري می به ما در فهم انتقاديِ آن» حافظۀ جمعی رسمی 

  سازد تا خاطرة قومی و رسمی از جنبش جنگل را به چالش بکشیم.  شده) مصالحی فراهم می نوشته
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