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  سازوكارهاي انهدام خاطره، پروژه برساخت سوژه ايران مدرن
هاي فرهنگي دوران رضاخان در مناطق جامعه شناختي از سياست -(خوانشي انتقادي

 1كُردنشين)

  
 يونس نوربخش، اميدجهانگيري

  
 )15/07/1401 ، تاريخ پذيرش115/04/1401 (تاريخ دريافت

  
  چكيده:
اي شده، آن خاطرهبدل يا انقالبيا ايدئولوژي ملت، دولت معرفت  بخشي ازبه كهتاريخي

دست متصديان است كه بهحافظة جمعي نقش بسته، بلكه تصويري  نيست كه اينك در
ترين پيكار در مقام شايد بزرگنهايت نهادينه شده است. در  گزينش، نگاشته، ارائه، متداول و

يادآوردن حضور خود در ا (كُردها)،  پيكار براي احقاق حق  بههديگريبراي نقد دوران پهلوي 
در از هر زمان ديگري تاريخ باشد. از اين رو روايت و  بازگوكردن تاريخ مناطق كُردنشين بيش 

 ياساسشناختي جامعهپرسش است. يافته و وقايع آن دوران ضرورتنسبت با حكومت پهلوي 
 جيروو ت رانيا نوسازيِاول با هدف ي كومت پهلوح خواهد بود كه نيپژوهش ا نيا

اي با گذشته به گونهي عنوان آشت تحت سازوكارييِ انجمي به و  گرانباستا سميوناليناس
است.  (كردها) زدودههايش ديگري تةيويچگونه گذشته و خاطره را از سوبژكت ي،كيالكتيد

ها را بازيابي است كه پيوستگيِ ميان ديگرياي دوباره با گذشتهاين پژوهش پيوندي از هدف 
اي يا انهدام آن، بلكه با مواجهه هم، از خاللِ نه زدودن امر گذشته از خاطرهآن كند؛و احيا مي

كه، طنينِ احياء و بازگشت دوباره آن سازي يكدست هاياز مكانيسمبخش انتقادي و آگاهي
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مثابة منطق دروني فرايند انهدام كه اين پژوهش بههاييگردد. سازوكار(رضاشاه) زمزمه مي
ديالكتيك آموزش ، خاطره بازشناخته است شامل ديالكتيك ابداع سنت و انهدام خاطرة كُردها

و انهدام خاطره/ مكان كُردها، تروما و تاريخ  1و سوژه/ابژة كُردها، جغرافياي تخيلي
بر مونولوگ تجدد، نوشدن و دي بود . نق1ها، ميانجي آنكُردها و ... است، كه به2سكوت

فراموشي را بهشان ها و صداي، كه ديگريسازيملت-برآمدن ايران جديد در پروژة دولت
كه هردم زمزمة بازگشت و باشد بر اكنونيت جامعة ايرانيانتقادي اي . دقيقه2سپرده است؛ 

- كه آن را ميشناسي كليتيباشد براي باز. كوششي 3رسد؛ و مي گوش احياي آن دوران به
  ناميد.توان فرايند پرورش خود يا تاريخ برآمدن سوژة مدرن ايراني 

  
ابداع سنت، انهدام خاطره، سوژه مدرن، كردستان، نوسازي دوران مفاهيم اصلي: 

  رضاشاه.
  

  و بيان مسأله مقدمه
ي خـود معطـوف سـوهاي پيرامون آن، توجهات فراواني را بـه هاي اخير، خاطره و بحثطي دهه

چنان قوت يافته كـه هـر سـبك نوشـتاري از آن، طيـف وسـيعي از خاطره آنساخته است. توجه به
هـا و تـأمالت گسـترده بـر اعتراف در مألعام تا مطالعات متعدد در باب معناي خاطرة جمعي، تحليل

). آشـتي بـا 1 :2002دهد (سعيد، مصاديق آن و فهرست بلند بااليي از رويدادها را در خود جاي مي
شـعار اسـت كـه بـهگذشته يا خاطره نيازمند شرح و تبيين است. طرح اين پرسش بر مبناي عبارتي 

نيست، بلكه بـيش از هـر چيـز معناي مطالعة جدي گذشته اما اين به». با گذشتهآشتي «بدل شده: 
ژكتيويتة زدودن امر گذشته از حافظه يا به تعبيري ديگر انهدام خـاطره از سـوب«حـاكي از 
گفتمـان  1300هـاي منتهـي بـه ويژه سالاز انقالب مشروطه و بههاي پس است. در سال »ديگري

قراري و بحران اساسي گشت كه در نتيجة آن سـكوت سياست فرهنگي دولتي دچار ازجاكندگي، بي
فرهنگـي در دورة پهلـوي بـر دال  بندي گفتمـان سياسـتهاي گفتماني شكسته شد. مفصلغيريت

هـايي بـود كـه فرهنـگ گفتمان، تمام پديـدهملي مبتني بود و ديگريِ اينكزي فرهنگ يكدست مر
-). آدورنو در مقالـه68-67: 1399پناه و همكاران، كنند (خالقرو  مييكدست  ملي را با چالش روبه

قربانيـان بهتـر اسـت همـة اتفاقـات « گويد كـه گذشته چيست؟ ميرجوع به اي تحت عنوان معناي
تعبيـر احمـد اشـرف، ). در دوران پهلـوي، بـه2: 1963ذشته را فراموش كرده و ببخشند (آدورنـو، گ

-شود كه در آن، ملت بهايدئولوژي رسمي دستگاه  پادشاهي ساخته ميعنوان ، به»شهرايران«مفهوم 
 
1 Imaginative Geography 
2 Silencing of  History  
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(اشـرف، شود كه پادشاه، شـبان آن اسـت اي تصور مي رمهعنوان شهروند آزاد مفهومي ندارد و ملت 
إعمال زور و قدرت مـن شده نتيجه تا اين اندازه هم كه پيشرفتي نصيب ايران ). «553-554: 1359

» اي كه رسيده باشد، متوقف خواهد ماندهر نقطهبهاين زور از ميان رفت، پيشرفت است و همين كه 
گيرند كه را پيش  مي نيز چنان راه افراط). گروهي ديگر 404: 1385(رضا پهلوي به نقل از هدايت، 

). در اين وضعيت، مفهـوم 172: 1379سازند (تاجيك، مشخص ميآرياييهويت ايراني را با نژاد پاك 
كـه نيـاز بـه ظهـور فرديتـي شـود؛ پديدار مي گناه جمعي » 2ابداع«و » 1كاريعقدة گناه«اصطالحبه

كـه  اسـت الزم باز فكر و منور دماغ يك مصلح، نفر يك«بخشد: قدرتمند و نوساز در ايران را تعين مي
 ما لباس وضع. كند روشن زوربه را ما هاي كوچه چراغ .كند جاروب را ما منزل درب زورصبح به روز هر
، 1302(آلجـاي افشـار، ايرانشـهر، » كند اصالح زوربه را ما معارف. نمايد روند يك و يكنواخت زوربه را

عقالني است، مصالحة فراگير و همه جانبه با گذشته است كه چه بيش از هر چيزي غيرآن ).3شماره
-بـا ديگـري در مناطق مختلف ايران و در نسبت اولويژه در دوران پهلوي در فرايند مدرنيزاسيون به

شده است كـه در ايـن پـژوهش از آن تحـت عنـوان آن از جمله مناطق كُردنشين ترتيب داده  هاي
ايـن كنيم. بر اين اساس پرسش اساسـي انهدام خاطره ديگري ياد مي زدودن امر گذشته از حافظه يا

تعبيـري تـرويج اول با هدف مدرنيزاسـيون ايـران يـا بـهپژوهش اين خواهد بود كه حكومت پهلوي 
اي ديـالكتيكي گونـهميانجيِ سازوكار تحت عنوان آشـتي بـا گذشـته بـهگرا و بهناسيوناليسم باستان

سـعي در  وپـژوهش كُردهـا) زدوده  هايش (در اينا از سوبژكتيويتة ديگريو خاطره رچگونه گذشته 
دارد؟ چگونـه هـايش (كُـرد) هاي ديگـريجايگزيني معناهايي ديگر در گفتماني متخاصم با گفتمان

هـايش (كُردهـا) و در نسبت با ديگريتوان مفهوم بازگشت يا آشتي با گذشته را در دوران پهلوي مي
خـاطره از  ضدگذشـته يـا زدودنبـه اي ديـالكتيكيكرد؟ چگونه آشتي با گذشته به گونهبنديصورت

شود؟ انهدام خاطره (كُردها) چه نسبتي با پروژة برساخت ايران مدرن منجر مي سوبژكتيويتة ديگري
شته دارد؟ و در نهايت سازوكارهاي انهدام خاطره و ابداع سنتِ جايگزين امر گذ اولدر دوران پهلوي 

  و آشتيِ با آن چيست؟
  

  تحقيق تجربي پيشينه
كـه هـايي انجام شده اما پژوهشمدرن در دوره پهلوي  در باب برساخت سوژهمطالعات متعددي 

هـاي دوران پهلـوي اول و منازعـات گفتمـانيِ برآمـده از آن در نسبت با مناطق كُردنشين و سياست
-بوده است؛ هر چند كه عطف نظر به ز منظر سياستصورت گرفته در ميدان مطالعات تاريخي و يا ا

 
1 Guilt complex  
2 Innovation  
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سـابقه نيسـت. مسـبوق بـهداخلـي هاي سياست خاطره و مواجهه سوژه و ديگري در آن، در پژوهش
سياست خـاطره در فضـاي شـهري: مطالعـة «) در پژوهشي با عنوان1395جوادي يگانه و همكاران (

ها و اثرگـذاري هاي اختراع سنت در موزهد و شيوهابعابه» هاي تأسيسي پس از انقالب در تهران موزه
-هـاي خـاطره مـيمنزلة مكـانها بهدهند كه موزهپردازند و نشان ميقدرت در بازخواني گذشته مي

آن كمـك كننـد. سازي و بازسازي فرايند تاريختوانند منطبق با نيازها و منافع كنوني ايجاد شده و به
فرهنگـي:  سياسـتگفتمـاني بنديمدرنيته و صورت«ر پژوهش خود ) د1398پناه و همكاران (خالق

-پردازند. آنگفتمان سياست فرهنگي ميواكاويبه» در ايراندولتي تحليل گفتمان سياست فرهنگي 
مانده از معناي فوكويي) برجاي منزلة سه دولت (بهها مشروطه، پهلوي و جمهوري اسالمي ايران را به

فرهنگـي هـاي گـذاريهاي فرهنگي مشـترك و سياسـتدر ايران، سياستازي سملت -ميراث دولت
دهد كه در هـر سـه دورة بررسـي شـده، دولـت، مي كنند. نتايج مطالعه نشانميمتفاوت بازشناسي 

تأكيـد بـر سياسـت هاي فرهنگي بوده اسـت. در دولـت پهلـوي گذاريسياستمحور و معنادهندة به
) 1397ب، 1396الف، 1395،1396بندي شده است. رسولي و همكاران (باز مفصلفرهنگي نمايشي 

-گرا، گسترش آموزش نوين در كردستان، برپايي جشـنبررسي نقش و جايگاه ناسيوناليسم باستانبه
هـا بيـانگر انـد. ايـن پـژوهشها و دستاوردهاي آن در كردستان در دوران رضاشاه پرداختهها، هدف 

مقطعي داشته و تغييراتـي پايـدار در افكـار و رفتـار منـاطق  ستاورديهاي دولتي دآنست كه جشن
در كردستان با استفاده از زور و اجبـار،  دليل گسترش آموزش نوينبهاند، همچنين كردنشين نداشته

از مـدارس  زبان فارسي، دولت رضاشاه با عدم استقبالاستفاده از معلمان غيربومي، و لزوم تدريس به
  شود.اطق كردنشين مواجه ميجديد در من

  
  مباني و چارچوب نظري

- ها و سوء استفادهافتاده است، بلكه استفادهمهم نيست كه واقعاً در گذشته چه اتفاقي «باور نورا به
الف). ما  25: 1986(نورا، » داردكه اهميت  امروز استاز تاريخ و امر گذشته و تأثير آن بر دنياي هاي 

هاست و از كه پيوسته در حال اختراع سنتاييكپارچه روبه رو هستيم. خاطرهاي هاز سويي با خاطر
در نتيجه هجوم تاريخ، رو هستيم كه از آن تقريباً چيز زيادي روبهاي اجتماعي طرف ديگر با خاطره

اتفاق  است كه قبالًهمة آن چيزهايي بيان ديگر هدف تاريخ نه ستايش بلكه نابودي نمانده؛ بهباقي 
- خاطره و نقش  ، سياست»ابداع سنت«ب). هابسباوم نيز در كتاب 19- 18: 1986افتاده است (نورا، 

- مجموعه اعمالي «اختراع شده هايترسيم مي كند. سنتخوبي آن را بهقدرت درساخت و بازسازي 
هاي كنند تا ارزشبوده و تالش ميشده و خصلت نمادين و مناسكي  قوانين پذيرفتههستند كه داراي 

ها جامعه تالش واسطه همين سنت). به1: 1983(هابسباوم، » واسطه تكرار، دروني كنندخاصي را به
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و بندي اختراع سنت اساس فرايند فرمول«ايجاد كند. كند تا ميان حال و گذشته خود پيوستگي مي
). اين 4(همان: » تكرار استگذشته تنها با الزام بهساخت مناسكي است كه مشخصة آن ارجاع به

- كار گرفته مي گروه، جامعه و ملت بهبخشبخش عمل؛ و عامل وحدتمشروعيت«مثابة ها بهسنت
حفظ وضع موجود از سوي كه آگاهانه، سلبي و عامدانه براي» اي جريان حافظه ). «13(همان: » شوند
از خود بخشي » شدهابداع هاي سنت«). 7: 1395است (يگانه و همكاران، وجود آمده ها بهقدرت

 هستند كه منابع قدرت براي ضمانت تدوام خود، زدودن امر گذشته از حافظه و انهدامهايي مكانيسم
- از فرانسوياني » 2قاتالن خاطره«در اثري باعنوان  1سازند. پير ويدال ناكتهايشان بر ميخاطرة ديگري

آن مشخصًا كنند. خاطره و بازنمودهاي كل انكار مياست را بهآورد كه واقعة هولوك ميان ميسخن به
). خوانش تاريخ تا حد 56: 2000شوند (سعيد، گرايي، قدرت و اقتدار مربوط ميمسائل هويت، مليبه

اياالت تاريخ مردمي«در اثر خود 3طور كه هاوارد زين گرايانه است همانملييك تكاپوي زيادي 
كند، چرا تاريخ بايد، تنها اعمال بزرگ صاحبان قدرت را تكريم كند و چشم ه مياشار» 4آمريكامتحده
كه چگونه خاطرات گذشته مطابق با ). اين57: 1980آمده فروبندد (زين،  چه بر سر فرودستانبر آن

: 2000گيرد (سعيد، شكل مي» 6هاآن«يا همچنين» 5ما«از چيستي و هويت واقعي مفهوم خاصي 
» مانتاريخ  برساخته، طي غير از همبستة تاريخيِ تكنولوژي«نيست سوژة مدرن چيزي قع ). در وا78

- زنند تا بههايي دست ميخلق سنتدر آفريقا سفيدپوستان به« نويسد:). رينجر مي38: 1395(فوكو، 
ايند نوسازي يا تحت عنوان فرمثابة عامالن (يعني دست يابند كه امكان عمل بهنفسي اقتدار و اعتماد به

منظور استفادة است به). در نتيجه، ابداع سنت روشي 220: 1983كند (رينجر، توسعه) را فراهم مي
 از بخشهايي از گذشتة ملي، سركوب كردن برخي تكه واسطة دستكاريبهاز خاطرة جمعي گزينشي 

). اما جريان خاطره و 176: 2000 سعيد،اي تماماً كاركردي (شيوهديگر بهساختن برخي ها و برجسته 
 مثابة تجربة وقايع خاص فاجعهجا نه بههمراه است. خاطره و تروما در اين انهدام آن با تجربة تروماتيك

شدة مدرن است تجربة سوژة برساخته مثابة شرط بديهيِتر و بهگستردهمعناييعكس، بهبار بلكه به
تجربه و تقليل همزمان حافظه است. شدگي تكهبارز تكه تجليِ 8تجربة شوك».  7شوك«چونان يك 
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پيرامون  هاي فرهنگي و انديشهمدرِن تجربيات سنتِي شوك مالزم است با از هم گسيختگيِ 
). 343: 1985(بنيامين، » شدن خوِد دروني ما، در شوك استحافظة ما، مديون قرباني». خويشتن«

آورد كه خود حافظه بر ما وارد ميايشناخت؛ تكانهه و ناگهاني لحظات غيرمنتظراست بهشوك واكنشي 
) عيناً چنين 1932( »2خاطره خيابان بي«در مقالة  1). زيگفريد كراكوئر35: 2005(گيلوچ؛ كيلبي، 

كه چگونه تغييرات دائمي اين«كند. مطرح مي» 3ديالكتيك ناپديدشدگي«تكانة آني را تحت عنوان 
از جريان زمان تهي و عاري پايان براي تازگي و امر نو بهد و چگونه جستجوي بيزداينخاطره را مي 

دست فراموشي ). چگونه امروز، گذشته را به17- 16: 1987(كراكوئر، » انجامدهرگونه تعين و تفاوت مي
رخي اينكه ب». 4خاطرة غيرارادي«بودگي و فقدان يادآورنده نيز هست يعنيسپارد، در واقع اين تهيمي

با موقعيت كنوني، يادآوري ناگهاني، گريزپا و هاي اتفاقي تشابه نشده و تاحديبيني پيشامدهاي پيش
). مشكل تنها اين نيست كه 204: 1973انگيزند (بنيامين، را بر مي شدهاي فراموشتصادفي گذشته

ر يك امر مشترك اتفاق كنند، بلكه مسئله بيشتر بر سر اين است كه فراموشي بر سمردم فراموش مي
شكل ها بهشود، براي ديگريحك مي عنوان خاطره در حافظهما يا سوژه بهچه براي افتد. آننمي

- توان از مدرنيزاسيون (در معنايِ دوران پهلوي) براي سوژهشود. چگونه ميفراموش مي ناپذيريجبران
ها بدان گره خورده اجتماعي آنه و هستيِ چه را كه سوبژكتيويتصحبت كرد كه پيشاپيش، هر آنهايي 

ها زدوده شده است؟ اين فرايند آهسته، اما گريزناپذير حذف و انحاء است است نفي و از حافظه آن
در شرايط تروماتيك، اساس كتاب خاطره، يعني بخش » 5دادنگواهي«). مفهوم 89- 88: 1987(آستر، 

پيش پارادوكسيكال، بهاز فراموشي به شكلي جا، گونة خاصي است. در اين» 6اختراع انزوا«دوم از كتاب 
اي محصور در درون ما نيست، خاطره، به معناي گذشته« گردد: بدل مياصيل و حقيقي شرط يادآوري 

كه حضور داشته باشد، بايد خود را از ياد ببرد. و از اين براي اينبلكه گواه زندگي امروز ماست. ديگري 
گونه كه هرگز چيزي يابد. اين راه درست زيستن است بدان ت كه خاطره قدرت و قوت مياسفراموشي 

(آستر، » ور شدن در گذشتة ديگران استخاطره غوطه«). در واقع 138: 1982(آستر، » از ميان نرود
كه فرد، هم در آن مشاركت داشته باشد، هم شاهد آن باشد، هم جزئي اين). خاطره يعني 123: 2001

از گذشتة خود بدون هيچ خاطره و ديگري  از آن باشد. اما در اين معنا، گويياز آن و هم جداي 
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امكان «از اين است كه اين امر حاكي ». 1تروماتيكرنجوري روان«از گذشته است، فرمي جراحت روحي
ر پيوند با مكان و تابع شناخت آينده است و تنها دبار به شكل پراهميتي شناخت تاريخ وقايع جراحت 

). تاريخ لزوماً در آينده هر چند با تأخير عيان 4: 1995كروث، »(شودديگر است كه ادراك مي عصري
جا خواهند ماند و شود، هرچند رژيم پهلوي در آن دوران كامروايانه كوشيد تا آن را بزدايد، ردپاها بهمي

  ويرانه ها كشف خواهند گشت.
  

   تحقيق شناسيروش
 يا ناخواسته، از روش اسناديشناسي، خواسته در جامعه نظريهاي از پژوهشابل توجهي بخش ق

را در برسـاختن ). اسناد سهم مهمي 8: 2010و احمد،  11: 1984و كميس، برند (استيوارتمي بهره
ان ). پژوهشـگر149: 1386دهند (بنتون و كرايب، نزد كنشگران در قالب واژگان اختصاص مي معاني
-). متن بـه163: 1392ها هستند (بليكي، اجتماعي نيازمند مفاهيم و نظريههاي مطالعه پديدهبراي 

هاي اجتماعي است (وبـر، ها و پديدهشود كه بازگوكننده واقعيتزبان و ابزار نگريسته ميمنزلة نوعي 
كنـد (فليـك و اره مـيها را نظـها و واقعيت). پژوهشگر از طريق آن، افراد، كنش 124-122: 1390

و بررسـي اكتشـافي اساس پس از انتخاب موضوع، در اين پـژوهش بـه). بر اين 285: 2004ديگران، 
انتخـاب پيشينه پرداخته شد كه شامل مطالعات اوليه و مشورت بـا متخصصـان بـود. پـس از آن بـه

ژوهش نيسـت (احمـد، پـ و نظريفارغ از سنت فكري پرداخته شد زيرا روش اسنادي رويكرد نظري 
منابع پرداختيم. در اين بررسي هاي و تكنيك گيريآوري منابع، نمونهجمع ). پس از آن به2: 2010

ديگر، چندين  برخيبار و بهمنابع يك برخي بندي منابع پرداختيم. بهدسته مرحله، براساس اهداف به
: 1990معنادار بودن مورد توجه بود (اسـكات،  نوبت مراجعه شد. داشتن اصالت، اعتبار، نمايا بودن و

صورت » نظري« و » تعمدي«اي شيوهها بهگيري) اكثر نمونه1شد: دو شيوه انجام به گيري ). نمونه6
: 1392(گلوله برفـي) اسـتفاده شـد (فليـك، » انباشتي«گيري ) در موارد معدودي از نمونه2گرفت. 

-فيشو اصطالحات و واژگان تخصصي استفاده شد، سپس به ). در مرحلة بعد از فهرست مطالب279
). در 48: 1385از يـك سـند، دسـت زديـم (كـوپر، و استخراج عبارات، جمالت يا پاراگرافي برداري 

از اسناد بدون دخل گيري مرحلة بعد از روش مرور نظامند يا سيستماتيك منابع استفاده شد تا بهره
بنـدي از طبقـه از آن بـا اسـتفاده صورت بگيرد. پـسنظر شخصي طهترين اعمال نقو تصرف و با كم

كشـف بازتعريف پديده بـرايمختلف به هايساختاري متون و سندهاي مفهومي اسناد و يافتن نشانه
هـا، عمليـات فنـون تقليـل داده ميـانجيِپرداختيم. در واپسين مرحلـه نيـز بـههاي عام و كلي رابطه
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صـورت گرفـت كـه شـامل ويـرايش اطالعـات و  2مجدد متنسازي و زمينه 1متن مندسازيِباززمينه
 -). براساس اين مرحله تفسيري نظري97 :1990ها بود (تِش، كردن و خالصه كردن آناسناد، تجزيه

  پژوهش بدان پرداخته شده است.هاي شده ارائه شد كه در بخش يافته بندياز اسناد طبقهمفهومي 
  :قيقهاي تحيافته

  ديالكتيك ابداع سنت و انهدام خاطره كُردها -
شرايط هستند بهاست و پاسخي ابداعي هاي رجعت و بازگشت به گذشته تاريخي، مشخصة سنت

: 1983كنند (هابزبام، جديد كه گذشتة خاص خود را از رهگذر فرايند نيمه اجباري تكرار خلق مي
ويد، اعمال و رسوم سنتي متدوال موجود، در جهت ) مي گ1965(3). فرايندي كه رودلف براون40

دوران  ابداعيهاي اند؛ فرايندي كه آن را در جشن هاي جديدِ دگرسان، شعائري و نهادي شدههدف
اول براي تقويت و كارگزاران فرهنگي دولت پهلوي ديد. راهكاري كه  توانوضوح ميرضاشاه به

از آن بهره در گفتمان ايرانِ متجدد عصر پهلوي ليت ايراني سازندة مساختن عناصر اصلي نهادينه 
- و شاهدوستي از زبان فارسي، نژاد آريايي، پيشينه مشترك تاريخي، ميهناي گرفتند و حول منظومه

و تالش براي تحقق وجهه محوري ). شاه250: 1393شده بود (اكبري،  بنديصورت پرستي
مرتبط با شخص رضاشاه بود.  هايجشن برگزاريهاي اساسي كاريزماتيك رضاشاه يكي از هدف

دانست كه در عصر  را بايد اولين جشني 1302رضاخان در سال مراسم جشن رياست وزراييِ برپايي 
در سنندج با حضور همين مناسبت، جشني به 1302ماه در ايران و كردستان برپاشد. در آبانپهلوي 
- عموم پرداخته مي برايدر قبول رياست وزرايي خط رضاخان  قرائت دستشهر برگزار و بهبزرگان 

از » باد وزير نيرومند جنگ زندهصداي «بر پا و با » احمدخانسرهنگ «مفصل توسط شود و جشني 
ذات اعالء حضرت همايوني ارواحنا از شب به دعاي تا پاسي «اين اتفاق استقبال شده و مجلس شادي

). 298/290يابد (س.ا.ك.م، ش.س: خاتمه مي» سردار سپه رئيس وزرا و وزير جنگفدا و موفقيت 
اين چنين برپا گشته است؛ مثالً در شهر بيجار، مراتب در ساير مناطق كردنشين نيز مجالسي 

پذيرفتن چنين  براي رضاخان و تشكر از ايشانبهمردم با ارسال تلگرافي بزرگان و عموم خوشحالي 
در خاطرات » شيخ رئوف ضيايي). «12/1/298، بازيابي 298/290است (ش.س: براز شده امقامي 

- سقز برگردد و در آنبه«خواسته بود تا از وي » احمدخان منصوري«كند كه سرهنگ خود اشاره مي
هاي متعددي را در، خواستِ تلگراف«سقز پس از عزيمت به ، وي»تبليغ نمايدنفع جمهوري جا به

: 1367(ضيائي، » تهران مخابره كرده استقز بر استقرار جمهوريت و انقراض سلطنت بهمردم س
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هايي ماه جشناو، هر ساله در ارديبهشتگذاري رسيدن رضاشاه و تاج پادشاهي). پس از به111-110
به گرديد. مثالً گزارش حاكم كردستان واقعه در سراسر ايران برگزار مي داشت اينبا هدف گرامي 

تر برگزاركردن خانه بر هر چه باشكوهبر تأكيد آن وزارت 1308وزارت داخله در هشتم ارديبهشت 
 10تومان، قروه  20تومان، بانه  30اعتبار (سقز تومان  150دارد و مبلغ مراسم در كردستان اشاره 

جا كومت آننواب حبه«حكومت آن واليت اختصاص داده شده است. تومان) به 90تومان، و سنندج 
(س.ا.ك.م، ش.س: » داشت را با نهايت تجليل و احترام برگزار كنندام تا مراسم گرامي دستور داده

هاي ملي و شركت شاگردان مدارس دولتي با بيرق «). نايب الحكومه سقز و اسفندآباد، از 243/293
دهد (همان  ش ميگزار» در وصف ترقيات كشور، ظل زحمات شاهنشاه پهلوي بيان خطابه مشروحي

دهد، از اين اول رخ ميها، در دوران پهلوي جشنديگر در برگزاري  تحولي 1310سند). اما از سال 
و جشن تولد  1299هاي كودتاي سوم اسفند شده و جشنگذاري كنار گذاشته پس جشن تاج

ت و نيك بختي مبدأ فجر، سعاد« شود. روز سوم اسفند با عناويني چونآن ميرضاشاه جايگزين 
شود (روزنامه اطالعات، ياد مي» ايران و ايرانيانبختي يك روز مقدس و سرآغاز نيك «و » ايران

گر بزرگداشت جشن سوم اسفند ). گزارش روزنامه اطالعات بيان3059: ش 1315؛ 2420: ش1313
: 1314 ؛2721: ش1314در شهرهايي نظير: سنندج، مهاباد، بيجار و مريوان است (اطالعات؛ 

» حضرتزنده شدن ايران نو تحت توجهات اعلي«و يا » نهضت كشور« چون  هايي). عنوان2723ش
). 264: ش 1316شد (اطالعات، لشكر و فرماندار سنندج به اين واقعه نسبت داده ميتوسط فرمانده 

د شجشن سوم اسفند، در مناطق مختلف كردنشين برگزار مي تولد رضاشاه نيز همچونجشن 
از ). يكي 2738: ش 1318، 2737: ش 1318،  2736: ش 1314، 2735: ش 1314(اطالعات، 

برد (اطالعات، نام مي» ايرانكننده  الشأن و زندهقائد عظيم «شهر مهاباد از رضاخان به عنوان علماي
رغم به بود،ها در اين دوران، جشن هزاره فردوسي ترين جشن ديگر از مهم). يكي 2741: ش 1315

كُردها(البته مراد از شاهنامه خواني در  در ميان تمام اقوام ايراني به ويژهخواني  حضور سنت شاهنامه
افتد مي اول اتفاقدر زمان پهلوي فردوسي كردستان شاهنامه خواني فردوسي نيست)، اوج توجه به

يراني (به ويژه در ضديت با فرهنگ اهاي اسالمي ). تضعيف بنيان10: 1396(رسولي و همكاران، 
- گرا (در تقابل با عناصر فرهنگ تركي و تازي) بهعربي) از سويي و تقويت ناسيوناليسم باستان زبان

آثار توجه بهسازي، رژيم پهلوي، براي ملتكننده و مشروعيت دهنده بهعنوان ايدئولوژيِ تثبيت
داند ا جامع مضمون و حسن الفاظ ميربخشد. آخوندزاده شعر فردوسي را ضرورت ميفردوسي 

اقوام بود، بعد از استيالي نمي اگر اين شاهنامه فردوسي «گويد: مي ). آقاخان كرماني48: 1355(
). 36: 1389گشت (عرب ميعربيه بر ايران، تاكنون بالمره لغت و جنسيت مليت ايران مبدل به

تمام اول بهود بلكه وزارت معارف دولت پهلوي تهران نبمنحصر بهمراسم هزاره فردوسي برگزاري 
را جشن گرفته و تولد فردوسي » يك هفته«مدت دهد تا بهها دستور ميادارات معارف شهرستان
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 خواني). بر همين اساس شاهنامه3592/26465: ش.س 1313مقام او را بزرگ دارند (س.ا.ك.م، 
هزاره در مناطق هاي جشنخود را به ردستان جايدر ككُردي در تقابل با شاهنامه خواني فردوسي 

كند كه شاگردان مدارس، عصرها خود اشاره مي كردستان در گزارش دهد. اداره معارفمي كردنشين
خواندن سرودهاي ملي، رفته و به ها رژهها بود در خيابانبا لباس متحدالشكل كه نماد ايرانيت آن

را با موضوعات هايي اداره معارف نيز خطابه هايل بودند. نمايندهمشغوشاهنشاهي و اشعار فردوسي 
ايراني چون هاي فرعي (اتحاد و استقالل زبان فارسي، لزوم برطرف كردن و از ميان برداشتن زبان

-ايراد مي» با خواندن اشعار فردوسيپرستي و تركي..... و توليد حس وطن دوستي و شاه كُردي، لري
در  مناطق كردنشين و لزوم  اين جشن). اهميت برگزاري 28753/297.م: ش.س كردند (س.ا.ك

)، و 2313: ش 1313، 2312: ش 1313تر آن در اين مناطق (اطالعات، هر چه باشكوه برگزاري
از فرآيند زدودن بخشي  فرعيهاي  چون استقالل زبان و كنار گذاشتن زبان هايي تأكيد بر موضوع

ايران نيست، شايستة كشور باستاني  سخن گفتن و نوشتن جز با زبان فردوسي«بود: خاطره زباني 
ايم بيزار است و تكلم بيگانه آميختههاي كه ما زبان پاك خود را با واژهاز اينفردوسي بي شك روان 

 ر ريختن آنايرانيان دانسته و خواستار دوروزگاري و تبه را نشانه بدبختي غيرفارسي هاي زبانبه
شدن آن توسط حكومت  ). جشن كشف حجاب و اعالم رسمي2433: ش 1313هاست (اطالعات، 

از سوبژكتيويتة ايرانيان بود كه و مذهبي آييني هاي زدودن خاطرهيكي ديگر از سازوكارهاي  پهلوي
هاي برجسته فتح وزيكي از ر«ماه دي 17اقدامات رضاشاه و » ترينترين و شجاعانهحكيمانه«از يكي 

). از كشف حجاب با عناويني 4069: ش 1318سرزمين ايران قلمداد شد (اطالعات، براي » و فيروزي
: 1394شد (رنجبر، ياد مي» زنانآزادي نهضت «و » و تجدد نسوانتربيت «، »بانوان نهضت«چون 

ردم در كشف حجاب در هايي براي ترغيب و نمايش اراده مها و مراسم). براين اساس جشن76
ايالت و عشاير كُرد منگور و  غرب از رؤسايسراسر ايران برگزار گرديد. مثالً فرمانده لشكر شمال 

مجلس جشني در اين رابطه، همراه با همسران و كند كه ضمن برپايي شكاك درخواست مي
را مكلف كرده بود ) و نيز آن ها 2722: ش 1314دخترانشان دراين مجلس حضور يابند (اطالعات، 

ايل و عشيره خود در جهت ترويج كشف حجاب در ميان ساير زنان و دختران كه بعد از عزيمت به
و بزرگان شهرها ادارت دولتي  ). رؤساي171-172: 1384نهايت تالش را داشته باشند (صالح، 

وادار به كشف حجاب لباس و كاله فرهنگي، همسران خود را نيز (سنندج و بيجار) عالوه بر پوشيدن 
در ). همچنين 2672: ش1314كردند (اطالعات، مي هاي خيابانيويژه در گردشبا آنان بهو همراهي 

ها و معابر با همان وضع تجدد در خيابان«ادارات بايد، ساوجبالغ مكري(مهاباد) نيز زنان رؤساي 
نيز در هايي ر اين بين مقاومت). اما د2677: ش 1314شوند (اطالعات، » گردش مشغولبهعمومي 

وزارت بهگرفت. رئيس اداره معارف گروس در گزارشي برابر كشف حجاب از سوي مقامات صورت مي
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 كه انتظارات اهالي و مأمورين آن بود كه آقايرغم اينبه«كند اشاره مي 1315فروردين  4معارف در 
ايشان با لباس رسمي  نمايد اما متأسفانهيي حكمران با خانم خود از عموم اهالي و مأمورين پذيرا

اند كه موجبات يأس عموم و كردهها پذيراييجدا از خانمشان نيز در مجلسي حضور يافته و خانم
آن هاي ). كشف حجاب و جشن23059/297(س.ا.ك.م، ش.س: » را فراهم كرده استمأمورين 
اي محرمانه اي كه وزارت داخله در نامهگونهشت بههمراه دابسيار منفي در ميان عموم بههاي واكنش

هيچ وجه صرف مشروب و بهبانوان نهضت  در مجالس«دستور داد كه، حاكم سنندج تأكيد كند كه 
مهم در جهت    گامي» نهضت بانوان). «6542/290(س.ا.ك.م، ش.س: » انجام رقص جايز نيست

شده و نيز در تلگرافي تلقي » ء حضرت همايونياز مراحم اعالتجدد نسوان و الزمة شكرگزاري «
مراتب سپاسگزاري خود را از سوي كاركنان نسوان و كانون بانوان سنندج تقديم رضاشاه كرده بودند 

  ).  25426/297(س.ا.ك.م، ش.س، 
  

  ديالكتيك آموزش، سوژه/ابژه كُردها و انهدام خاطره  -
- دار فكر ناسيوناليستي و اشاعهكه معارف بايد عهده نكته تأكيد داشتزاده ايرانشهر بر اين كاظم

گر آن باشد. معارف منبع فيض و منشأ حيات اجتماعي و يگانه نگهبان روح استقالل و عظمت ملت 
نه صرفاً در مقام يك رسالت كسالت ). آموزش در دورة پهلوي 438: 8شهر، سال دوم، شاست (ايران
هايش (چه در فرم مدارس ر زدودن خاطره از سوبژكتيويته ديگريترين سازوكامثابة مهمبار، بلكه به

 برايها و امكانات عيني شد. آموزش نوين برپاية زمينهنوين و چه در فرم آموزش اكابر) قلمداد مي
ترين تاكتيك براي استحاله و هضم و مهمو اشاعة آن، بهفارسي  بقاي ناسيوناليسم رضاشاهي و زبان

يكدست مبدل گشت. بازرس وزارت معارف زباني -در يك كليت فرهنگيهايش جذب كردن ديگري
-بايد با جبر و زور اطفال مناطق كُردنشين را به«كند كه تأكيد مي 1307در گزارش خود در سال 

مترتب نخواهد شد (س.ا.ك.م، ش.س: دولت، اثري  تضييع ماليمدرسه جلب نمايند و إال سواي 
صغير و كبير و «ملت از براي تعليم عمومي كاوه خواستار تالش همه جانبه  ). روزنامه23062/297

شهر نيز خواستار تهية وسايل تعليم ). ايران2: 1دوم،ش(كاوره، دوره جديد، سال» اناث و ذكور بود
شهر، براي تعليم و بيداركردن روستاييان بود (ايران ها و دهاتقصبهاجباري و فرستادن معلمان به

بايد وداع با ايران بگويد، دوشي اصول چادرنشيني، صحرانوردي و خانه به). «388: 7دوم، ش سال
ايالت و قبايل بالاستثناء چه بخواهند و نخواهند محكوم و مجبورند كه آستانه مدرسه را ببوسند و از 

سراسر ). استفادة 50: 1305درب خروج مدرسه وارد صحنة عمل و زندگاني بشوند (رضاشاه بزرگ، 
شناسان كشيدن خط جا بود كه جامعهاز آموزش در دوران رضاشاه تا بدانايدئولوژي آغشته به

: 1355دانستند (روسك، واران، غايت دشوار ميمميزي ميان تبليغات ايدئولوژيكي و آموزش را به
-بهتبع سَلف خويش، بهمدرن در دوران پهلوي اساسي اين است كه آموزش ). اما پرسش 94
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از شاه تنها به گفتن و نوشتن نيست بلكه بايد سپاسگزاري «نائل گشت؟ عمومي و آموزش روشنگري 
: 1317او در خدمت مملكت قدم گذاشت (ياسمي، كاربست و از پي او را بهاز دل و جان دستورهاي 

است كه گذشته و اي پروبلماتيك است اساساً شيوه چه در امر آموزش در دوران پهلوي). اما آن160
فوق محرمانه سفر نماينده وزارت كشور به  شود. گزارشياد آورده و زنده ميآن بهميانجيِ خاطرات به

سازد: عريان مي را بيش از هر زمانيبهانه نوسازي فرهنگي به -مناطق كردنشين زدودن خاطره زباني
 آن هرگونه نگراني، انجامد و جهت رفع مطالب زير را كه با دقت و مطالعه كامل تهيه شده پيشنها«

 هاي پسران و دختراندبيرستانبهزبان  فارسيمجرب  ليسانسدبيران  . اعزام1ها را استدعا دارد:
. اعزام 3زبان؛ . عملي نمودن برنامه تعليمات اجباري دهات توسط آموزگاران فارسي2كُردنشين؛ 

زبانان تهران كه در نتيجه موانست با فارسيتحصيل بهبراي  مالكين و عشاير بانفوذرؤساي اطفال 
خاطر نگاهداشت تا از اين طريق به »گروگان«طور ها را بهتوان آنتغيير كرده و در مواقع لزوم مي 

هاي فرستنده و . تأسيس و نصب دستگاه4سازند؛  ايشان، خوانين فرامين دولت را عملي حالرعايت 
مراحم عاليه به اطق تا خيال دولت براي هميشه از كردستان راحت شود و اهاليبلندگو در اين من

دفتر نماينده وزارت معارف به ). گزارش محرمانه293005525مستظهر گردند (س.ا.ك.م، ش.س: 
خاصه ها در كليه مناطق مهمه . توسعه دبستان1: «1312در سال  آذربايجانشاهنشاهي، در سفر به

آموزان مقاطع باالتر . اعزام دانش2است؛ ها موجب فكرت جداگانه فعلي آن ه اسامي نقاط سرحدي ك
ها معلمين ها و دبيرستان. در تمام دبستان3زبان؛ فارسيرضائيه(اروميه) و آموزش زير نظر معلمان به

. 4وند؛ زبان شكُردزبان مبدل به فارسي اي كه بتدريج معلمينگونهزبان گماشته شود بهفارسي
فارسي جهت ايجاد اختالط و عموميت يافتن زبان زبان ها و خطابه در مدارس بهبرگزاري كنفرانس

فارسي در فارسي به صورت مجاني براي غلبه زبان  زبان. انتشار كتب و جرايد و مجالت به5فارسي؛ 
عادات و آداب با ساير . در زمينه مناطق ساوجبالغ مكري(مهاباد) كه از حيث مذهب و 6مناطق؛ اين 

ايرانيت خالص اش بهآيد تا سكنهعمل بهجدي نژاد فرق دارند، سزاوار است كه اقدامات سكنه ايراني
كًردزبان را زبان باشند و دستور فرماييد كه معلمين. آموزگاران از آغاز همه فارسي7استحاله شوند؛ 

زبان و كُردزبان استفاده نشود زيرا با زبان تركورين . از مأم8گردند؛  »تبعيد«جاي ديگري تغيير و به
عامه مردم انتشار يابد چندان توسعه حكم احتياج در بين فارسي كه بايد بهگفته و زبانواليتي سخن 
به  1316). در گزارش محرمانه وزيرداخله در سال 141/183(س.ا.ك.م، ش.س: » نخواهد يافت

خارج شده، نظر ايالت اين  زنان اكراد تعمداً كمتر از منازل«كند كه وزارت معارف و اوقاف تصريح مي
توان در جهت تغيير زبان و عملي هاي اناث بهتر مياست كه در مهاباد از طريق تأسيس دبستان

زبان ها فارس  آنكُرد در آينده فرزندان  ساختن اين منظور اقدام نمود چرا كه با تغيير زبان اناث
(س.ا.ك.م،ش.س: » گردددخترها تأسيس دبستان براي چنديناست ضروري ؛ بنابراين خواهند شد
پيشتر گفته  هايبا ساحت). وضعيت آموزش اكابر در مناطق كُردنشين نيز چندان تفاوتي 1450804
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رياست اداره فرهنگ اي بهدر نامه  1318شده ندارد. سپهر آرا، نمايندة فرهنگ سردشت در سال 
ها آورد و هرگاه آموزشگاه اهالي را بهطور اجباري بهبايد اداره شهرباني «معتقد است كه  سنندج

اي را معرفي نمايند و ديگر وظيفة خود را انجام كه عدهغيبت كنند تحت تعقيب قرارگيرند. نه آن
 بر را تحت بازجوييهر روز غائبين اكا. اداره شهرباني 1«كند كه در پايان نيز توصيه مي» يافته بدانند

سواد خود . اداره بخشداري، ماليه، شهرباني، مأمورين بي2ها جلوگيري كند؛ قرار داده و از غيبت آن 
حقوق  . ماليه در موقع پرداخت3نمايند؛ ها را جريمه  آنآموزشگاه اعزام و در صورت غيبت را به

). آموزش پيشاهنگي 888/297/91: (س.ا.ك.م، ش.س» مستخدمين، تعرفة تحصيلي مطالبه نمايند
ساز بود. تكميل آموزشي يكسانهاي پيشبرد هدف رضاشاه در قالب سياست ديگر از ابزارهاي يكي

سوي عظيم مردمي، حركت بههاي الزم براي نمايش كردن نوجوانان، تأمين نيروهاي فرايند اجتماعي
محورهاي ترين رس و حذف دين را مهمدر مدا كردن فرهنگ و ايجاد انضباط نظامي نظامي

سازمان  هاي اصلي). از ديگر هدف276-277: 1388اند (آشنا، كاركردي پيشاهنگي دانسته 
بر ايالت و اقوام مختلف از طريق ضرورت تسلط دائمي و نظارت غيرنظامي توان بهپيشاهنگي مي
در همه شئون پارچگي و ايجاد يك سازيفرامحلي و قومي، يكسان آرمان هايبهايجاد وفاداري 

پرستي و جريان باستانگراي  اجتماعي و ايجاد جريان مسلط فرهنگي، تقويت روحيه ملي، ميهن
گرايي گرايي، ايرانگرايي، فارسسازي وجوه باستان). برجسته35: 1382افراطي اشاره كرد (دلفاني، 

اول، از رابطه قدرت و دوران پهلوي درسي اي هدر كتابدوستي پرستي و از همه باالتر شاهو ميهن
  ).    193: 1388دوست و همكاران، دانش حكايت مي كند (وطن

  
  و انهدام خاطره/ مكان كُردها 1جغرافياي تخيلي -

گيرد، نه تنها در خاطره، كار ميبه 2شناسيجغرافيا در معنايي كه ادوارد سعيد آن را در شرق
: 1995شود (سكاما، شعر و نقاشي، فلسفه، تخيل و موسيقي نيز ظاهر ميبلكه در رويا و فانتزي، 

سلطه و است، تمايل هر دو حوزه به كه در رابطه با خاطره و جغرافيا جالب توجهاي). اما نكته30
- ، جغرافياي »3فرهنگ و امپرياليسم«و » شناسيشرق«استيالست؛ چيزي كه سعيد در دو كتاب 

واقعيت بدون توجه به جغرافياييتخيلي مبتني بر ابداع و ساخت فضايي فياي گويد. جغراميتخيلي 
سازي قلمرو. درهم ريزي، استيال و ضميمهجغرافيايي و سكنة آن و در عين حال مبتني است بر طرح

تاريخيِ دوران آغازين مدرانيزاسيون هاي طرحي خوفناك را از چهره تنيدگي جغرافيا و سلطه، پيش
مناطق  را براياي تنيدهخاطرات بغرنج و درهم  شكل واحديها بهكند. اين تجربهارائه ميايران 

 
1 Imaginative Geography 
2 Orientalism  
3 Culture & Imperialism  
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بخشد و ديالكتيك خاطره بر سر سرزمين، روايات متفاوت در تاريخ كُردنشين تداعي و قدرت مي
را اري در تجربة استعم جاييتوان جابه راحتي ميكند. بهرا در اين مناطق زنده ميدوران پهلوي 

معناي به سلطة جغرافياييجاي به نيروي بوميمشاهده كرد كه در اصل مبين جايگزيني 
هاي  كه براساس گزارش» آذربايجان در اوايل دوره پهلوي«است. مثالً در كتاب امپرياليستي آن 

پيشنهاد كارهايي براي برطرف كردن أعمال كُردها تهيه شده است راه 1927محرمانه ارتش در سال 
-ها با افرادي كه به كردن آندور كردن كُردها از مناطق مرزي و جايگزين«حل اول: شود: راهمي

آغاز شود  1هاها و شكاكگان ضرري وارد نكنند. در اول، كار با جالليمناسبات ايران با همسايه
ها در محل زندگي آنها: مناطق  كارهاي پيشنهادي بدين شرح است: الف) جالليراه». پرفايده است

- ها: بهمنتقل كرد؛ ب) حيدانلي ها را به جاي ديگريبوده و بايد آن» سوارس و ساري«كنار رودهاي 
اسكان و مابقي » شرهدره و شيوهقره« بستگي دارند، ابقايشان در محل سكونتشان  زراعت دل

- شان تركي ميورزي دارند. همهها: قابليت اسكان و كشااجباري در خوي و مناطق شرقي؛ ج) ميالن
كار سياسي ها: بهشان به تركان به سبب كاراكترشان ممكن است؛ د) شكاكدانند. امتزاج و تبديل

عقيدة كُردي كاري كه بهها را بايد از منطقه دور كرد و آوردن افرادياين«اند. داخل شدهخيلي 
؛  و) »ترك اروميه پخش شوندتاييان صورت بايد در روسنداشته باشند خوب است. در غير اين

شده و در عمليات يكي » هاشكاك«با النهرين و عشاير مرزي سبب قرابت با عشاير بينها: بههركي
هاي سولدوز در جنوب » پاپاققره« ها را با بايستي هركي«كردي شركت خواهند كرد. -آسوري

عقيدة ). به124-127: 1388زاده، (ملك» آوردصورت اقليت درشان بهاروميه تعويض و يا در منطقه 
جغرافيايي و  هاينگر و چه تصاوير معاصر، هر دو برساخت تاريخي، اسطورهويليامز چه تصاوير واپس

- بوده گوناگون دربارة هويت مليهايهاي مختلف، حامل منافع و ايدههستند كه در دوره اياجتماعي
توان ميمعناي عام با خاطرة تاريخي ا درك سازوكار ادغام جغرافيا به). تنها ب50: 1973اند (ويليامز، 

). در دوران پهلوي اول، كُردها در مناطق مختلف از سرزمين 67: 2000حل تضادها رسيد (سعيد، به
شان معدوم شدند، اموالشان تصاحب شد، صدها روستا نابود شدند و جوامع محلي و خانة خود رانده
-هزاران كُرد به«تعبير كرد.  2هاتوان به مثابة ديالكتيك ناپديدشدگيآن مي شد. چيزي كه از

ديگر چون قزوين، اراك، اصفهان، نائين، گرمسار، كاشان، خوار ورامين، سمنان، تويسركان، مناطقي
يط اجبار كوچانده و تبعيد شدند و در بدترين شراشهر، ارسباران و..... بهمالير، نهاوند، اردبيل، مشكين

ها از گرسنگي، جان خود را از دست دادند، از آندادند. بسياري ميحيات خود ادامه ممكن به
هاي نقاط ذكر شده خريد و  برده و نيروي كار بر روي زمينصورت كُردهايي نيز كه زنده ماندند به

ها، آنشدن پذيرفته در برابرفروش شده يا در اختيار مالكين قرار گرفته و در بسياري موارد نيز حتي 
 

  دو ايل بزرگ كُردهاي كرمانج شمال غرب ايران از اروميه به سمت مرزهاي تركيه و ارمنستان 1
2 Dialectics of  Disappearances    
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كردند كه در زادگاه خويش ميها  فرار و قصد عزيمت بهاز آنشد. بسياري مي مقاومت و خودداري
جريان تعقيب و گريزها جان خود را از دست داده و يا در نبود امكانات بهداشتي و شرايط سخت 

ديدند و در سكوت د ميصعب العالجي گشته كه مرگ را پيش چشم خوهاي تبعيد دچار بيماري
 ). براي1و..... 4084 /73685(س.ا.ك.م، شماره اسناد: » دادندميمطلق، جان خود را از دست 

-شكوه و عظمت معناي كردند اين دوران بهمي رضاشاه، روشنفكران و كساني كه در پايتخت زندگي
ها و سرزمين آرياييآساي معجزه ي نيرومند، داستان بازستانايران، دوران استقالل و استقرار دولتي 

گلستان است. بنابراين از يك واقعة واحد، دو امپراتوري باشكوه ايران باستان و تبديل شدن بيابان به
يابد؛ بلكه مسئله، مبارزة جا خاتمه نميگيرد. اما ماجرا بدين كلي متفاوت شكل ميخاطرة به

-دُهات، قصبات، پديدهاساميكه بهايگونهين است. بهبر سر سرزمحكومت پهلوي پايان فرهنگي بي
هايش دارد. در ديگريها در اذهان در زدودن خاطرة آنكرده و سعيهاي طبيعي و شهرها نيز تعدي

اسامي بسياري از دهات «دهد كه وزارت داخله (گزارش) ميحكومت كردستان به 1316تيرماه 
(شماره نامه: » گرددتغيير ارسال ميها براي از آن هرستي كردستان كُردي است... در صورت لزوم ف

به موجب پيشنهاد وزارت داخله، در  1317). در سال 22: 1379: به نقل از بيات، 1316، 1854
زبان بيگانه بود، مورد از كردستان كه بهناحية گرگان و قسمتي  جغرافياييفرهنگستان تغيير اسامي 

  رسيد. تصويب نهايياز موافقت رضاشاه بهقرار گرفت و پس بررسي 
  

  : اسامي نواحي تغيير يافته1جدول شماره 
اسامي   اسامي قبلي

  جديد
اسامي 
  قبلي

اسامي 
  جديد

اسامي   قبلي اسامي
  جديد

 اسامي  اسامي قبلي
  جديد

  گلخيزان  قليان  آباد كوشك  آباد قاشقحسن  سرچشمه  بوالخباش  پارسا  ئه ولمومن
  مامك باال  خوارومامق  دهسماق  لوسماق  تيكان  انلوتيك  ياران  ئه سحاو

  مامك پايين  مامق سه رو  كَندسليمان  كَه نيسليمان  دژپلنگ  ئاله به له نگ  باالزرينه  ئالتون سه رو
  سبو كوه  سيگَره  گندمان  طاهربوغده  كوشك  قاشخ  پايينزرينه  ئالتون خوارو

  گلشن  گلِين  فرخ زاد  وعاربوغل  چشمهقبله  قبه غلو  سفيدتپه  ئاق ته په
  نيستان  لهقاميشه  كاميار  قه مچيان  دهكوپالن  قه پالنتو  خدايار  ئه اليار

  گندمسياه  قَره بُغده  گلزار پايين  قوزلو سفلي  گُلسياه  وولقره  الگون  ئيلو
  دشتسياه  قارخان  گلزار باال  قوزلو عليا  چَرسياه  چَه رقره  پادار  ئاياخچي

  پايهسياه  غايهقره  كبودان  قوتلو  نلوياهس  نلوقره  ايشه  آيچي
  كالچك  جُوغهقه ال  كالنده  ئيلو  سبزده  قُوتانجوغ  بانگي  بانگلو

  گلخيزان  قليان  يارگل  يُورقُل  كالچك  قه الجوغه  باشه  باشماخ
  

  189/260منبع: سازمان اسناد و كتابخانه ملي، شناسه سند: 
 

؛ 28531/9801؛ 12383/37531؛ 90323/3128؛ 3820 /17432، 30736/94162؛ 1852 /68037؛ 16558/1803 1
؛ 72533/310؛ 9611/293/99؛ 15976/240؛ 2582/230؛ 9801/28531؛ 10287/20310 101203/32903

  3662/291؛ 12106/293/97
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- دهد روستاها، جنگلصدها شيوة مختلف نشان ميه، ب»1چشم انداز و قدرت«سيمون شاما در كتاب 

ها تدوام و هويت خواهد به آنكه ميها و رودها هرگز با يك واقعيت ثابت در جهان خارجيها، كوه
از آن نابود شده است ). روستاهايي كه هرگونه اثري 30: 1995شود (شاما، ببخشد، يكي نميديگري 

آمد. جغرافيا نه تنها در خاطره، بلكه در رويا، فانتزي، شعر و دگربار از دل اذهان بيرون خواهند 
  شود.    تر از همه موسيقي (فولكلور) آن مناطق ظاهر مينقاشي، فلسفه، تخيل و مهم

  
  كُردها 2تروما و انهدام خاطره/ تاريخِ سكوت -

- از خاطرهي گذارند كه منشأ بسيارمي ژرف برجايشوك در ناخودآگاه انسان زخمي هاي تجربه
(مراد ما از اين صفت، وزير مشاور، آقاي  3زن). پرسه343: 1985هاي عميق و ديرپا است (بنيامين، 

ناگاه در زن بهشود. اما فيگور پرسهفيگور يادآوري تروما در كردستان بدل ميفهيمي است)، به
- كه او را برمي فقدان است  ديالكتيكي، ايناي گونهشود و بهكُردنشين معكوس ميمواجهه با مناطق

كه هر دم عوارض شبه نوسازيِ رضاشاه و كاريكاتور برساخته از آن در اين انگيزاند؛ دقايق تروماتيكي
بهتر هنوز زندگي بشر اوليه را دارا عبارتي توده، زندگي دو هزار سال پيش و به«نماياند: مناطق را مي

محل و متناسب با كه نمونه ذوق و سليقه اهالي  يحساب ها ساختمانهستند، در طرفين خيابان
در ). «40877/93415، ش.س: 1320(س.ا.ك.م، » شودعصر جديد باشد، ديده نميترقيات معماري 

وجود ندارد، در سقز هم شهر غرق در ظلمات است...  سنندج كه مركز كردستان است برق مرتبي
وجود گاهي مركز ايالت است يك كافه و يا تفريحكنم در سنندج كه ندارد اگر عرضالبته تعجبي 

بي ». مردم اين ديار را فراهم آورده است كشور، رخوت و بيچارگيبهندارد.....اين، مقدمات القيدي 
با فاجعه و فقدان؛ بيش از تأكيد بر اين كه چگونه شهر، خوِد خود در رويارويي  ثباتي و شكنندگي

از خالل  5شوند كه چگونه تجربيات دردناكبر اين امر متمركز ميدهد، ميرا شكل» 4مكان شوك«
ها بوده و مخصوصاً از حيث اغلب مردم گرفتار انواع مختلف بيماري « شوند؛ زيست مي فضاي شهري

ساس در جا شيوع دارد، ابتالء بهكه در آندهند، تراخم و كچلي بسدر سال مي ماالريا تلفات زيادي 
كه اينجاي هاي (واكسن) آبله كه از بنگاه پاستور فرستاده شده بهندارد.... مايه عجبي وجا تازگي آن

 
1Landscape & Memory   
2 Silencing of  History  
3 Flaneur 
4 Site of shock  
5 Traumatic  
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وارد كرده است، معلوم  اهاليمفيد فايده باشد برعكس موجب آبله اطفال شده و تلفات زيادي به
» اند يا خير؟!نيست در قبال اين پيشامد نامطلوب، مسئولين را مورد تعقيب قرار داده

انتهاست از دقايق ). از ديد وزير مشاور مناطق كُردنشين فضايي بي21: 40877/93415(ش.س
اي گونهكه به است در حالياز فرامين رضاشاه و ترقيات وي كه زادة غفلت و كوتاهي تروماتيكي 
همان گفتمان و  هايتروما در اين مناطق، محصول و برساختة اجراي لوازم و سازوبرگديالكتيكي 

عشق چه و عده از اهل محل طغيان نكنند، به چرا يك«اديده گرفتن بافتار مناطق كُردنشين است. ن
دليل نجابت ساكنين كه بهحقيقت اين وضع فعلي و آرامش..... جز اينكي؟ آرام و ساكت بنيشنند. به

مت شده و ندارد. مظاهر قدرت يك حكومت و دولت..... مايه زحآن منطقه تصور كنيم، علت ديگري 
از مردم آن عائله باشد چه توقعي  نجات اطفال از مرگ، خود ماية هالك و نابوديجاي مايه آبله به

). دقيقه 22: 40877/93415(ش.س» توان داشت؟مي پرستي خواهي و وطن سامان در دولت 
كه در طول يزي اين آگاهي است كه چرسيدن بهدفتر شاهنشاهي، در گزارش وزير مشاور بهانتقادي 

نمايد؛ لحظات تروماتيكي كه در  داشت، گريزناپذير مي گرفتن آن در ناديدهرغم سعي گزارش به
خاطرة جايگزين يا «فرار از مناظر تروماتيك مدام چنگ به  گيرد. او برايمواجهه با آن قرار مي

جا دارد كه شخص شرم ائي همخروبه و در يك بيغوله  فرماندار، در يك فضاي«زند: مي» جبراني
سكونت بسيار  كمياب و دارد عنوان فرمانداري بر آن محوطه بگذارد.... در شهر سنندج خانه براي 

جهت ادارات بر سر يك دو اتاق با هم كشمكش و نزاع دارند..... بناي  معظمي نادر است و رؤساي 
 ال جز اسكلت ساختمان و پايهبيمارستان در سنندج ساخته شده است كه دچار حريق شده و حا

دبيرستان در مقابل نيز براي بزرگ و باشكوه ديگري نمانده است..... بناي آن اثري برجاي هاي 
 باشد..... رفتگرهايوضع بيمارستان نمي شباهت بهبيمارستان بنياد شده كه متأسفانه وضع آن نيز بي

تأمين آسايش و ها بهاز توجه حكومتاي و نمونه ها كه در نظر مردم يكي از مظاهر دولتشهرداري
انگيزي  امرار معاش و انجام برهنه و با وضع اسف پاره پاره و پاي هايباشد با لباسنظافت شهر مي

جاست كه منبع باشد..... جاي تعجب اينميها بهتر از بودن كنند كه قطعاً نبودن آنوظيفه مي
رودها وارد شده و كه فاضالب سربازخانه بهعلت اينيشتر از خارج بهماالريا در شهرهاي كردستان ب

). از 23: 40877/93415گرديده است ( ش.سمختلفي هايماند، در تابستان منبع بيماريراكد مي
، نهفتگي (ايدة تأخير) 1كروث، شوشانا فلمن و دومينيك الكاپرامنظر پژوهشگران تروما مانند كتي

خورده  تحقق آرزو و عقدة اديپ) را در اقتصاد مفهومي خاطرة تروماتيك و زخمسركوب (ايدة جاي 
بار بوده باشد يا توان با خود رخداد، كه ممكن است مصيبت گيرد. در نتيجه: آسيب را نه ميمي

ناپذير خود را توضيح داد كه قدرت فراموشياي واقعهتوان آن را با تحريف و كژديسي نباشد و نه مي

 
1 Dominick Lacapra 
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تنها، شناسي كند. آسيبمنضم به آن كسب مي  شخصي و فرديهاي دگرگوني و تحريف داللتاز 
تأخير زماني  تنها با مدت در هنگام وقوع، بلكهيابد: واقعه نه ميشكل در ساختار تجربه يا دريافت 

  ).4: 1995شود (كروث، مييا تجربه  درك

  
  

  گيريبحث و نتيجه
شد تا ديالكتيك انهدام خاطره مورد واكاوي قـرار گيـرد. تـذكر ايـن نكتـه در اين پژوهش سعي 

معناي خاطرات جـايگزين و بـر همـين اسـاس سـازوكار ضروري است كه انهدام خاطرات در اصل به
رغـم دسـتاوردهاي همـراه دارد. ايـن پـژوهش بـهنفسه در خود توليد خاطره را بـهزدودن خاطره في

هايي باشـد كـه در ملت سازي، كوشيده است كه صداي ديگري -ولتنوسازي رضاشاهي و با هدف د
-انحاء مختلف در سكوتي تاريخي بـهفرايند تحقق و برساخت جامعه مدرن ناديده گرفته شده و يا به

و هستيِ اجتماعي  هايي كه ازقضا بيشترين تبعات آن را تجربه كردهاند. ديگريفراموشي سپرده شده
هاي خلق خاطره (گفتمان مسلط) يـا انهـدام است. براين اساس نقد سازوكارآنان را دگرگون ساخته 

ها بازگرداند. ايـن ديگريگي را بهتوان سوژهاي انتقادي است كه ميخاطره (گفتمان فرودست) دقيقه
-ملت مدرن در كليت آن نيست، بلكه به -معناي نفي دستاوردهاي دوران رضاشاه و برآمدن دولتبه

-پايان دگرگوني سوژه يعني دگرگوني خودمان را جستجو ميهاي بي بي شرايط و امكاناي ايجاگونه
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مان شناسي خويشتنشناسي مدرنيته و هستيشناسي اكنونيت، هستيچه فوكو آن را هستيكند؛ آن
انديشـيم، سان رويدادهاي تاريخي ميچه را ما بههايي بوديم كه آننامد. ما در پي بررسي گفتمانمي
كنند. در واقع تحليلي كه بتوانـد برسـاختن سـوژه را در بندي ميدهيم، مفصلگوييم و انجام ميمي

اي از سوژه انساني را با تاريخ شروع كنيم، چـون درون تاروپود تاريخي شرح دهد. پس بايد نقد ريشه
توانند خود اطرات مياين رو خاز سازد. شود و تاريخ دمادم آن را بنا و دوباره بنا ميتاريخ برساخته مي

-شوند، نميها اغلب تحت فرمان ارادة ما نيستند، محدود و معين نميپيوند دهند. آنهر چيزي را به
ها را محصور، تجويز يا ممنوع يا ترغيب يا حذف كرد؛ و آن زمان كه خود را در معرض خطر توان آن

روسـت كـه بحـث خـاطره  شايد از همين دارند.تر خود را بر ما عرضه ميببينند با قدرت هرچه تمام
در امحاء و ناپديدشـدگيِ اي قصدمندانه سعي كه گفتمان مسلط در هر دورههاييهم براي ديگريآن
يا جمعـي، ممكـن اسـت رسد. خاطرات، فردي نظر ميغامض بهها دارد بيش و پيش از هر زماني آن

يست؛ چرا كه در ديالكتيك خلق و نابودي، همواره مبهم و از شكل افتاده بمانند، اما اين همة ماجرا ن
از ذرات آن خـاطرات هـايي اي، سرنخي، تراوشي يا غباري برجاي خواهد مانـد. از سـويي تكـهخرابه
كـه بيـانگر آيـد شـمار مـيزنند و از سوي ديگر انهدامي بـهها بدان چنگ مييافته كه ديگريتكوين

ها را نفـي كـرده و وجـوب نقـدي هر گونه امكان زيست ديگرياست كه اي و احياء گذشتهبازخواني 
با گذشته و احياء خاطره در سازد. آشتي  فراگير را در فرايند آشتي با گذشته براي همگان نمايان مي

كنـد كـه در برابـر هـر گونـه گفتمـان مثابة پادگفتماني عمل مـيها (كُردها) بهسوبژكتيويتة ديگري
منظومـة  ميـانجيِاهد كرد. براين اساس در اين پـژوهش سـعي شـد تـا بـهگرايانه مقاومت خوواپس

بنـديِ آن، صـورتهايي با خاطره و گذشته برقرار گردد تا از خـاللها و رابطهنسبت جديدي مفهوميِ
بـر مونولـوگ . نقـدي 1دست داده شود كـه: متفاوتي از مواجهه با پروژة مدرنيزاسيون رضاشاهي  به

را شـان هـا و صـدايباشد كه ديگري سازيملت-برآمدن ايران جديد در پروژة دولتتجدد، نوشدن و 
كه هردم زمزمة بازگشت باشد بر اكنونيت جامعة ايرانيانتقادي اي . دقيقه2فراموشي سپرده است؛ به

تـوان كـه آن را مـيكليتـيباشد بـراي بازشناسـي. كوششي 3رسد؛ و مي گوشآن دوران بهو احياي 
زدودن هاي  فرايند پرورش خود يا تاريخ برآمدن سوژة مدرن ايراني ناميد. ما بر آن بوديم تا مكانيسم

كرده و خطـر ها (كُردها) شناساييامر گذشته را از اذهان و سوبژكتيوتية ديگري طور كليخاطره و به
هـا بـا ندي از ايـن مكانيسـمبكنيم. در نهايت، مفصلآن را بازنماييسازي و باژگونفقدان، جايگزيني

. مكانيسـم 1هـا اسـتخراج گرديـد:توجه به منابع مختلف در قالب مقوالت محوري و زيرمجموعـة آن
اسطوره آريـايي، محوريـت زبـان فارسـي، مـيهن دوسـتي، شـاه «ابداع سنت و انهدام خاطره كُردها: 

تولدرضاشـاه،  ، جشـن1299هاي رياست وزرايي، جشن تاجگـذاري، جشـن كودتـاي دوستي، جشن
. مكانيسم آمـوزش، 2» جشن هزاره فردوسي، جشن كشف حجاب و متحدالشكل كردن لباس و زبان

هـا، آمـوزش و تبليغـات خانـهمدارس نوين و محـو مكتـب« سوژه/ابژه كردن كُردها و انهدام خاطره: 
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، عملـي مناطق كردنشـين، محوريـت آمـوزش زبـان فارسـيزبان بهايدئولوژيك، اعزام دبيران فارسي
زبـان، اعـزام نمودن برنامه تعليمات اجباري در روستاها و مناطق كردنشين توسط آموزگاران فارسـي

هـاي تبليغـاتي و فرسـتنده گيري، تأسيس دسـتگاهتهران، گروگاناطفال روساي عشاير و خوانين به
ردنشـين، هـا در كليـه منـاطق كزبان فارسي، توسعه دبستانهاي قوي و پخش موسيقي و خطابه به

زبان، شهرهاي فارسيزبان، تبعيد معلمان كردزبان بهزبان و تركشهرهاي فارسيآموزان بهاعزام دانش
كـارنگرفتن مـأموران كردزبـان در صورت مجاني در منـاطق كردنشـين، بـهانتشار جرايد و روزنامه به

هـاي آتـي، باني نسـلمناطق بومي، تأسيس دبستان اناث با هدف محو زبان مادري و تغيير فرهنگ ز
تعقيب و جريمه بزرگساالن در صورت عدم شركت در كالس اكـابر، تشـكيل سـازمان پيشـاهنگي و 

دور «.  مكانيسم جغرافياي تخيلـي و انهـدام خـاطره/ مكـان كُردهـا: 3جوانان اين مناطق. آموزش به
عشـايري و از دسـت ها با اقوام ديگـر، الغـاي تشـكيالت كردن كردها از مناطق مرزي، جايگزيني آن

رفتن مناطق قشالقي، اسكان اجباري در مناطق غير كردنشين، پخش كـردن كردهـا در روسـتاهاي 
سراسـر ايـران، صورت اقليت درآوردن در مناطق حساس، تبعيد كردهـا بـهغيركردزبان، تعويض و به

بـرده در  عنـوانكشورهاي همسايه و نقاط دوردست، خريد و فروش كـرده هـا بـهمهاجرت كردها به
. 4هـاي طبيعـي در منـاطق كردنشـين. مناطق تبعيدي، تغيير اسامي منـاطق، روسـتاهاي و پديـده

نــابودي و امحــاي ســنت شــهري منــاطق كردنشــين، «كُردهــا:  1مكانيســم ترومــا و تــاريخ ســكوت
ناچيزانگاري بافتار تاريخي منـاطق كردنشـين، تأسـيس فضـاهاي فاقـد نسـبت بـا فرهنـگ منـاطق 

دان امكانات اوليه حيات، عقب ماندگي و توسعه نيافتگي، فقر، بيماري و فالكت، مـرگ كردنشين، فق
هـا و هاي اپيدميك، آبله و كشتار اطفـال، واكسناسـيون آلـوده، سـربازخانهو قحطي، اپيدمي و مرگ

  هاي زيست محيطي، شيوع امراض غيربومي، خاطره جايگزين شهري، برساخت مكان توهم. آلودگي
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