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تاریخ دریافت97/3/23 :

تاریخ پذیرش97/8/19 :

چکیده

سازوكارهای سلطه ،محصول و مولّدِ دانش و روایتهای تاریخیاندد فرودسدنا

به عنوا ابژههای كننرل و اعمالِ قدرت ،اگرچه بازنمایی میشوند اما خدود دددا

و تاریخی ندارند تاریخِ فرودسنا را نمیتوا از طریق اسناد و آرشیوهای دولنی
بازسازی كرد ،چراكه این اسناد خود به شیوهای گزینش شددهاندد كده روایندی را
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فراهم كنند بازنماییهای دورتگرفنه امکا تفکر به شقوق و روایتهای دیگر
را مسدود میكنند از این رو بدرای بازسدازی روایندی ورای بازنمداییهدا بایدد بده

جسنجوی ردپاها و آثار پراكنده از فرودسنا گشت در دورة پهلوی اول ،عشایر

ایدرا بددا سیاسددتهدای سددركو و اسددکا روبددهرو شددند امددا ایددن رنددر و آزار
تحمیل شده بر بیش از یک چهارم جمعیت ایرا در تاریخهای ملدیگدرا بازتدا

نیافنه و تحت عنوا برقراری امنیت خالده و مسکوت گذاشنه میشود نخبگدا

ملیگرایِ شهری و ایدئولوژی دولنی با بازنمایی عشایر به عنوا یاغی ،سدركو

خشن آنا را مشروعیت بخشیده اندد ایدن پدژوهش اشدعار یکدی از زنددانیا ایدن
دوره ،آغاعنایددت جددوانرویی ،را همپددو پددارهای پراكنددده از تدداریخ فرودسددنا

بررسی میكند پژوهش با تحلیل بازنماییهای ددورتگرفنده از عشدایر ایدرا و
روایت مسلطِ برآمدده از آ  ،بدا رویکدردی تفسدیری بده بازسدازی روایندی ورای

بازنماییها دست میزند

واژههای کلیدی :سیاست عشایری ،پهلوی اول ،روایت ،فرودست ،امنیت

مقدمه
میگویند تاریخ را فاتحا مینویسند؛ روایتِ امروزیتر این گفنه را میتوا این گونده بیدا كدرد:

روایتهای مسلطِ تاریخی محصولِ مکانیزمهای قدرت و سیسنمهای بازنمایی آ است امدروزه بدا

به میا آمد نظریات پسااسنعماری و مركززدایی از سوژه ،امکا روایتهایی غیر از روایدت مدرد
سفیدپوستِ غربی مورد بررسی قرار گرفنه است در ایدن زمینده حدوزة مطالعدات فرودسدت امکدا

تاریخ نگاری از زاویة فرودسنا و رواینی جدا از نخبگا ملیگرا و اسدنعمارگرا را مدورد بررسدی

قرار داده است در ایرا نیز روایت از نوسازی رواینی برساخنة نخبگا شهری ملیگرا بوده اسدت
روسناییا و عشدایر نیدز ابدژه هدایی بدرای كنندرل و اعمدال قددرت انگاشدنه شددهاندد اگدر گفنمدا

اقندارگرایی بوروكراتیک مولد مناسبات قدرت دورة رضاشاهی است ،خود این مناسباتِ قددرت،

اسنمراربخش گفنمدا و برسدازندة مفداهیمی بدرای گدزینش و درد رویددادها و از ایدن رو مولدد

رواینی تاریخی از آ رویدادهاست ،كه ددای فرودسنا در آ شنیده نمیشود

در پژوهش اسندالل می شود كه با بازنمایی عشدایر بده ددورت یداغی ،خدائن و ضدپیشدرفت و

تحت عنوا نیاز به امنیدت و نجدات از انحطدا و فروپاشدی ،سدركو خشدن و گسدیخنن شدیرازة

اجنماعی عشایر مشروعیت یافنه و آنگداه در روایدتهدای ملدیگدرا ،بده عندوا سدركو عشدایر و
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برقراری امنیت بیددا می شود پژوهش با برگرفنن چند شعر از یکی از زندانیا عصر پهلوی اول،

با رویکردی تفسیری سعی در بازسازی روایت از زاویة دیگری دارد

بیان مسئله
اگرچه پایه های دولت مدر در ایرا  ،در دورة مشروطیت ریخنه شده بود اما با بهمیا آمد جنگ
بین المللِ اول و قحطی و آشو ناشی از آ  ،طرح مشروطیت ناكام ماند و عمومدا سدرآغاز دولدت
مدر در ایرا را با برآمد رضاشاه میشناسند

رضاشاه ابندا تحت نام برقراری امنیت با برخورد سنگین نظدامی بده سدركو عشدایر پرداخنده،

سپس در مرحلة دوم با زندانیكرد سرا عشایر و مننفذین محلی به اسکا عشدایر پرداخدت ایدن

سیاست ها تحت لوای برقراری امنیت اجرا شد امنیندی كده پدس از هدر ومدر و قحطدیِ ناشدی از
جنگ ،همگا تشنة آ بودندد امدا جامعدة شدهری ایدرا و نخبگدا ملدیگدرا ،عشدایر را همپدو

دیگری هایی بازنمایی كردند كه عقبمانده و مخلّ امنیت هسنند و میبایست این عوامدلِ نداامنی و
عقبماندگی را چارهاندیشی كرد

ایدة اسکا و یکسا سازی عشایر را دست كم مدیتدوا بده مرامنامدههدای احدزا مشدروطیت

بازگرداند (اتحادیه )159 :1361 ،اما خشونتهایی كه از برخوردها با عشایر گدزارش شدده اسدت،

قصد خیرخواهانة عده ای ندوگرا بدرای اننظدامبخشدی و برقدراری امنیدت در كشدوری جندگزده را

گزارش نمی كنند چرا كه در بسدیاری از اوقدات بدا وجدود سدوگندها و امدا نامدههدا و پیمدا هدای
نوشنهشده بر قرآ ها ی ممهور ،سرا عشایر به دست دولت اعدام یا زندانی شدهاند

در سالهای  131٠تا  1311در اسنا های كردسنا و كرمانشاه بسدیاری از سدرا عشدایر بددو

درگیری بازداشت و زندانی شدند بسیاری از این دسنگیرشدگا هیچگاه از زنددا بازنگشدنند بده

این رویداد در اسناد دولنی تحت عنوا سركو اشرار منطقه اشاره شده است و در روایت تداریخ

ملیگرا نیز ذیل اقدامات دورتگرفنه برای برقراری امنیت گم مدیشدود زنددانیا رویدداد مدورد
بررسی ،بدو اقامة دلیلی برای زندانیشد و بدو دلیلی برای ادامة اسارتشا در زندا های قصدر،

ادفها  ،سمنا زندانی شدند اینها نه زندانی قدانو كده زنددانی «اسدنبداد نظدامی» (فدورا :1377 ،

 )332بودند در مصاحبه ای كه با محمدطاهر سلطانی ،یکی از زندانیا آ رویدداد ددورت گرفنده

است در پاسخ به سؤال «آیا شما مجرم بودید؟» میگوید« :اگر حقطلبی جرم است آ هم در مقابل

قدرتی اشغالگر و حکومنی دست نشانده ،ما مجرم بودیم گرچده بدالب بدر دویسدت نفدر از زنددانیا
كورد هیچ ارتباطی با اددل مطلدب نداشدنند و بده آتدش دیکنداتوری و سدیاهبگیدری احمددآقاخا

سوخنند» (سلطانی)238 :1384 ،
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بزرگ علوی كه در آ زما در میا پنجاه و سه نفدر بده حدبس مدیافندد از ایدن زنددانیا یداد

میكند و دربارة حبس بیش از مدت حکم و بالتکلیفی قانونی آنا سخن میگوید (علوی،1357 ،
ص  )82بهار نیز كه مدتی با این زندانیا همبند بوده است در شعری از این بیقانونی یاد میكند:

میر كلهر نمود از سخنی

گفت شش سال بودم اندر بند

ناله ،وز روزگار بدبخنی

چار دیگر بر او برافزودند (بهار)671 :1387 ،

اما ددای ایدن فرودسدنا در روایدت ملدیگدرا از رویددادهای آ دورا  ،هدیچ طنیندی نددارد

فرودست به سادهترین تعریف همة آ گروه ها و كسدانی هسدنند كده ددایشدا در روایدت غالدب
خاموش گشنه است برای یافنن این دداها نمیتوا به اسناد و آرشیوهای دولنی مراجعه كرد چو

بازنمایی هایشا برای مشروعیت بخشی بده روابدط قددرت اسدت بدرای نمایاندد و شدنید دددای
فرودست ورای این بازنماییها باید آ گونه كه گرامشی مدیگفدت بده دنبدال ردپاهدا و پدارههدای

پراكنده گشت ()Gramsci, 2014: 54-55

این پژوهش هشت قطعه شعر از یکی از زنددانیا عشدایر را كده در زنددا رضاشداهی نوشدنه و

نحوة دسنگیری و زندانیشد گروه یادشده را روایت كرده است ،به عنوا یکی از ردپاهای تاریخِ

مردما بی ددا ،برای بازآفرینی رویداد بهكار میگیرد و از آ طریدق سدعی در بدهچدالشكشدید
روایت نخبگا ملیگرا از این رویداد را دارد

زمینة تاریخی
پس از جنگ بینالملل اول «ادالح بنیادین رضاشاه ،ایجاد ارتشی قدرتمند بود كه قدرت دولت را

در همه جا به اجرا درآورد» (فورا  )332 :1377 ،وی با تکیه بر ارتش رشنهای از اددالحات را بدا

محورهای دولتسازی ،ملتسازی و مدر سازی اجرا كرد رضاشاه برای اسنقرار ایدن نظدم ندوین
ناگزیر بایسنی به مسئلة عشایر میپرداخت ،زیرا با بازنمایی دورتگرفنده از عشدایر ایدرا  ،آنهدا بدا

«خودسریهای دامنهدار و برقراری نظامی كه به ملودالطدوایفی در ایدرا موسدوم شدد ،موجبدات
ناامنی در كشور را فراهم كرده بودند» (كاتم )63 :1396 ،ارتش رضاشاه طدی دو مرحلده كمدر بده
نابودی عشایر بست عمدة اقبال مردم به سیاست های ارتش و رضاخا نیز به پدا

امنیت بود

همدین برقدراری

پهلوی اول در سیاست عشایری از پشنیبانی مؤثر روشنفکرا برخوردار بود ،زیرا دولنی مقنددر

كه حافظ تمامیت ارضی در خار و اننظامبخش در داخل باشد ،مطلو آنا بدود و ایدن «بدا همده

كاسنیهایش یک شرّ الزم قلمداد میشد» (واعظ )1388b ،جدا از روشنفکرا  ،تودههای شدهری
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نیز پشنیبا سیاست های وی بودند آبراهامیا معنقد است كده «گرچده سرچشدمة قددرت رضداخا

اساسا ارتش بود ،بدو پشنیبانی چشمگیر مردمی نمی توانست به آ دورت دلح آمیز و قانونی بدر

تخت سلطنت بنشیند» (آبراهامیا  )15٠ :1377 ،و این پشنیبانی را ازطریق آنپه كه برقراری امنیدت

خوانده می شود به دست آورده بدود كدرونین «ملدیگرایدی» رضاشداه و «سیاسدت منمركزسدازی و

تقویت دولت» و «بازگشت آرامش و نظم به نواحی آشدو زده و برقدراری مجددد نظدارت دولندی

پس از آشو و هر ومر دوره پیشین» را باعث اسنقبال گسنرده از سیاست های رضاشاه میداندد

(كرونین )163 :1385 ،در میا نخبگا سیاسی نیدز وضدب بده همدین مندوال بدود؛ حندی بسدیاری از

مخالفا رضاخا گرچه از سیاست های مسنبدانة رضاخا نگرا بودندد ،امدا اقددامات وی را بدرای
تمركز دولت و سركو یاغیا میسنودند

اگرچه عشایر به دورت یاغی بازنمایی شده و سركو عشایر تحت عندوا پایدا بخشدید بده

آشو دورت گرفت و فضای آرامتر پس از جندگ بدینالملدل ،ننیجدة مسدنقیم سدركو یاغیدا

نمایانده شد ،اما خودِ خاتمة جنگ بر پایا یافنن قحطی و این دو در برقراری امنیت مؤثر بدودهاندد

«خاتمة جنگ ،خود عامل ایجاد ثبات بود» (كاتوزیا  )135 :1373 ،و «هر ومر در بیشدنر منداطق
و ایاالت حنی پیش از آ كه رضاخا شاه شود به پایا رسیده بود» (كاتوزیا )3٠ :1385 ،

رویکرد نخبگا ملیگرا بهویژه در میا ارتش نسبت به عشدایر بده گوندهای بدود كده بده جدای

برقراری آرامش ،خود تنشزا و برافروزندة شورشهایی بود قساوت ،خیانت و سنگدلی فرماندها

ارتش باعث شعله ور شد آتش جنگ و تحریک به بینظمدی بدود (كدرونین168: 1385 ،؛ بیدات،

14: 1376؛ كاتوزیا  )3٠: 1385 ،شدت بیرحمی ها بسیار زیاد بود و از تر

اتهامات «طرفدداری

از هر ومر » و «دفاع از اسدنعمار انگلدیس» كمندر كسدی را جدرزت زبدا بده اننقداد گشدود بدود

«امیراحمدی از آ پدس بده قصدا لرسدنا مشدهور شدد» (كاتوزیدا  )371 :138٠ ،البنده برخدورد

تنگ نظرانه با تکثر واحدهای فرهنگی ایرا «به هیچ رو ناشی از اقدامات یک فرد نبود ،زیرا عالوه

بر نهادهای دولنی ،شماری از روزنامه نگارا  ،نویسندگا  ،شاعرا  ،روشنفکرا  ،معلما و اهل علم

نیز سهم بسزایی در تحقق آ داشنند» (كاتوزیا  )15٠ :1373 ،این بازنماییِ جمعیِ نخبگا شهری
و ملی گرای ایرا از نزدیک به یک سوم جمعیت ایرا بدود كده ایدن چندین برخدوردی را بدا آندا

مشروعیت می بخشید شاید هنوز هم گزینش و طرد عنادر روایت این فاجعة تاریخی تحدت تدیثیر
ایدئولوژی ملیگرا دورت میپذیرد

بازنمایی عشایر به دورت یاغی بخشی از این فرایند مشروعیت بخشی بود با این حدال در چندد

سال نخست ،دوگانه های ایلیاتی/شهری و یاغی/منمد آ چندا در هدم تنیدده بودندد كده نده تنهدا
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«سركو بی رحمانة شورش و راهزنی ،بلکه همپندین مطیدب سداخنن بزرگدا و نامددارا والیدات،
دست كم نزد جمعیت شهری» بسیار پسندیده بود (كاتوزیا )3٠ :1385 ،

از سوی دیگر ،در كنار تصویر عشایر بهعنوا یاغی و راهز  ،عشدایر بدهعندوا منحددا بدالقوة

اجانب و تهدید علیه یکپارچگی كشور نیز نمایانده میشدند جالب است كه عشایر و ایالت ایدرا

«در دو دهة اول قر بیسنم بیش از آنکه مایل به همکاری با بیگانگا باشند درددد مبارزه بدا آنهدا

برآمدهاند» (كاتم )62 :1396 ،و به عنوا نیروهدای مدزاحم اسدنعمار شدناخنه شددهاندد (عزیدززاده،

 )1385اما ملیگرایا ایرانی با غیرسازی عشایر و ایجاد دوگانة خدود/دیگری اگرچده بده ضدرورت
ارتبا «خود» با بیگانگا ِ دارای قدرت در ایرا  ،اذعا داشنند اما همکاری «دیگرا » بدا خارجیدا

را محکوم میكردند در واقب برای بهقدرترسید خویش چشم به حمایت خارجی میدوخنند اما
رابطة كاری و نزدیک خا های ایالت ایرا با برینانیا را خیانت قلمداد مدیكردندد» (كداتم:1396 ،

 )61پیداست تر

از عشایر و «دیگری بود آنها منشی شرّ دانسنن آنها بود نه شدرّ بدود آنهدا منشدی

دیگری دانسنن آنها» ()Šesnić, 2007: 9

بازنمایی نخبگا شهری از عشایر با تصداویر یداغی و خدائن هندوز كامدل نیسدت بایدد تصداویر

عقب مانده و ضدپیشرفت نیز به آ افزوده شود تا روایت و بازنمدایی ملدیگرایدا از عشدایر كامدل
شود به نظر اولیور بست ،گفنمانی كه آ را گفنما فروپاشدی مدینامدد ،ایدن دوره را بدا «دخالدت

بیمحابای بیگانگا  ،دولت فاسد /بیكفایت ،تجزیهطلبی ،افول اقنصادی ،انحطدا فرهنگدی و »

بازنمایی میكند ( )Bast, 2009: 61پیداست بازنمایی وضدعیت كشدور بدهگوندهایكده بده واسدطة
دخالت بیگانگا  ،تجزیهطلبی ،افول اقنصادی و عقبماندگی در معرض فروپاشدی اسدت همدراه بدا

بازنمایی عشایر بهعنوا منفذ دخالت بیگانگا  ،تجزیهطلب ،عقبماندده ،غیرمولدد و ضدپیشدرفت،

یاغی و مخلّ امنیت ،كاسه كوزة تمام مصیبتهای یک سرزمین جنگزده و قحطیزده بر سدر ایدن
عنادر یاغی شکسنه ،مشروعیت الزم را برای منکو كرد این عوامل مصیبتزا فراهم مدیسدازد

كاتوزیا معنقد است كده در ایدن دوره «برخدورد مسدئوال بدا عشدایر بدیشوكدم همانندد برخدورد
سفیدپوسنا آمریکا با سرخپوسنا در قر نوزدهم بود» (كاتوزیا )433 :138٠،

سیاست پهلوی اول در برخورد با عشایرْ دو دورة منمایز داشنه اسدت« :مرحلده نخسدت در دهده

 13٠٠است كه بیشنر ماهیت نظدامی و سیاسدی داشدنه ،حدال آ كده مرحلده دوم ،یعندی دهده 131٠

كمابیش دارای جنبه اجنماعی و اقنصادی بوده است» (بیات )318:1382 ،اگر اجدرای مرحلدة اول
زخمی تاریخی را برجای نهاد ،تبعات مرحلة دوم نیز مصیبتبار بود «سیاست اسکا اجباری عشایر

به بیپارگی و فالكت افراد ایالت انجامید» (كاتم )66 :1396 ،و ننیجة آ «از دست داد معیشت،
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منزلت و رفاه تودههای اسکا یافنه بود» (فورا  )352 :1377 ،از لحاظ ملدی نیدز «ننیجدة ایدن كدار،

كدداهشِ شدددید و فاجعدده بددار دامهددا و فددرآوردههددای دامددی در شددهرهای كوچددک و بددزرگ بددود»
(تاپر)335 ,1382،

اگر هدفِ مرحلة اول را منکو كرد عشایر از لحاظ نظامی بدانیم ،هدفِ مرحلة دوم ،تدالش

برای از هم گسیخنن شیرازة اجنماعی مردما حاشیه ،مرعو نمود آنا و ضدیت با مظاهر تکثدر
فرهنگی بوده است از این رو افراد مننفذ عشایر و اقدوام ،كده نماینددة سدنت ،تکثدر و جهدا قددیم

پنداشنه می شوند ،زندانی دولت مدر ِ نمایندة جها نوین ملت واحد یکدست شددند اگدر «القدای

قدرت دولت مركزی»« ،از میا برد مظاهر تکثر و تنوع» و «سنیز با سنتگرایی» (واعدظ)1388a ،

سه هدف برخورد خشن با عشایر بود ،بدو شک وحشت زندا نقش اساسی در القاء قدرت داشنه

است انور خامهای در خاطراتش از زندا قصر در آ زما به عنوا «نشانه قدرت و هیبت اسنبداد»

نام می برد(خامهای )13٠ :1372 ،در مرحلة اجنماعی سیاست عشایری ،ایجداد رعدب و وحشدت از
طریق دسنگیری و زندانیكرد  ،برای اجرای بی سروددا ضروری بود اگرچه ایدن سیاسدت هندوز

تحت عنوا برقراری امنیت اجرا می شد اما در واقب برای درهمشکسنن هرگونه مقاومدت احنمدالی

در مقابل سیاستهای اسکا و یکسا سازی فرهنگی بود

در خاطرات و یادداشت هایی كه از فرماندها نظامی آ دورا به جای مانده است به كرات به

جای عشایر و حنی اقوام واژههدای یاغیدا  ،ا شدرار و راهزندا بده كدار رفنده اسدت بده عندوا مثدال

سرلشکر امیرطهماسبی كه شخصی دارای كاردانیِ سیاسی نیز بدود در بحثدی تحدت عندوا «هدوای

اسنقالل» به زمینة این خواست پرداخنه و سپس میگوید «بدیهی است این وقدایب موافقدت تامده بدا

میل طبیعی عشایر و اكراد داشت تا به اقنضای وحشیگری مشغول تدارا و یغمدا بشدوند و كدار نیدز

همین طور پیش آمد» (امیرطهماسبی « )25 ,1385بیتمدد »« ،غدارتگر» و «راهدز » ددفاتی اسدت
برای عشایر به كار میبرد (برای نمونه( :امیرطهماسبی  ))6٠ ,1385در اسناد و تلگرافهای سرتیپ

محمد شاهبخنی در جریا محادرة خرم آباد ،به تناو واژه های الوار و اشرار به جای یکددیگر بده
كار رفنه است و از سند  141تا پایا اسناد محادرة خرمآباد ،واژهها ی دشمن و الوار به تنداو بده

كار رفنهاند (بیات ,عملیات لرسنا  ،اسناد سدرتیپ محمدد شداه بخندی  )1376در سدند شدماره 1٠٠

سرتیپ شاهبخنی از «قطب ریشة الوار» سخن میگوید كه یادآور سخن سپهبد امیراحمددی مبندی بدر

«برانددداخنن نددام لددر از دددفحة لرسددنا » اسددت (روزنامددة ایددرا  12 ،جددوزا  ،13٠3بدده نقددل از بیددات،

 )1376:18سپهبد امیراحمدی نیز در خاطرات خود ،در تودیفی كه از لرها میكند اگرچه آنهدا را
دارای نژاد خالص ایرانی می داند ،اما به اعنقاد وی طوایفی هسنند كه «قنل نفس و سرقتِ مالِ غیدر»

 / 134بازنمایی عشایر بهعنوان یاغی در دورة پهلوی اول (بررسی اشعار زندان آغاعنایت جوانرویی)

در میا آنها رایر است (امیراحمدی  )161 ,1373و اگرچه «مدذهب مدردم لرسدنا اسدالم اسدت و

علىالظاهر به مذهب تشیب گرویدهاند ولی آ طور كه باید و شاید ،از تعلیمات عالیة اسالم بهرهمند
نشدهاند» (امیراحمدی  )162 ,1373وی از گفنگویی كه با یکی از سرا لدر داشدنه اسدت اسدننبا

كرده است كه «كار ارتش با یاغیا لر بدو جنگ و خونریزی پیشرفت نخواهد كرد»( )212و پس
از سركو در حکم عملیاتی قوای لرسنا نمره  176وضعیت لرسنا را اینگونه گزارش میدهد:

دسنههای بزرگ اشرار لرسنانی كه قراء و شهرهای همجوار را میدا قنل و غارت خدویش

قرار می دادند ،به هیچ وجه وجود خارجی ندارند و اكثر سردسدنگا و محدركین اشدرار معددوم بدا

دسنگیر گردیده؛ به اسنثنای عده معدودی كه هنوز دست از توحش و بیابانگردی برنداشنه به حدال
تردید باقی ماندهاند ،مابقی تخنه قاپو شده و به زراعت گمارده شدهاند (امیراحمدی )274 ,1373

درباره رخداد زندانیكرد افراد مننفذ در كردسنا امیراحمدی مدیگویدد« :رضاشداه ددورت

اسامی سرا كرد اتباع ایرا را كه طرفدار اسنقالل كُرد بودند و با جمعیت طرفددار اسدنقالل كدرد
رابطه داشنند ،با تلگراف رمز به من اعالم داشت و دسنور داد كه این عده باید دسنگیر و بده مركدز

اعزام گردند» (امیراحمدی  )398 ,1373از آ پس امیراحمدی به شدرح دسدنگیری ایدن عدده كده
هركدام دسنگاهی داشنه و در مساحت زیادی منفرق بودند می پدردازد وی بده راسدای پادگدا هدا

می گوید كه در محل خدمت خود بده ندام دعدوت بدرای اسدنقبال از امیراحمددی ،آنهدا را دسدنگیر
نمایند این عده به گفنة امیراحمددی  25٠تدن از سدرا اكدراد بودندد كده بدا ترفندد دفعندا دسدنگیر

می شوند و با اتهام شرارت به زندا می افنند (سازما اسناد ملی ،پروندده شمدداره 294/28 ،ص 41؛

پرونده شدماره  294/47ص  ) 3و در مراسلة اركا حر با ادارة كل نظمیه جرم آنها «اقدام به ضد

امنیت مملکنی» (سازما اسناد ملی ،پرونده  294/32ص  )45عنوا میشود

مبانی نظری
هددرودوت در آغدداز تدداریخ خددود مددینویسددد« :هدددف هددرودوت هالیکارناسوسددی از ارائدده ننددای ِ
ر

پژوهش هایش در این جا آ است كه گذر زما گردِ فراموشی بر كارهای آدمیدا و دسدناوردهای

بزرگ یونانیا و بربرها ننشاند؛ و به ویژه علت درگیری های این دو قوم روشدن شدود» (هدرودوت،

 )95 :1389این گونه ،تاریخ نوشناری با اهداف مبارزه با فراموشی ،پدژوهش در درسدنی روایدت و
تعلیل تخادمات را رسالت خود میداند اگرچه هنوز مبارزه با فراموشی جایگاه ویژهای در نوشنن

تاریخ دارد اما پژوهش در درسنی روایت تاریخ و تعلیل تخادمات با اما و اگرهایی روبدهرو شدده

است زیرا دانش و محصوالت فرهنگی به دورتی منفعل انعکا دهنددة تداریخ زماندهشدا نیسدنند
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بلکه «مولدهای فعال این تاریخند» (یانگ )258 :139٠ ،تاریخنگارا فمینیست نشا دادهاند كه در

بسیاری از تاریخهای معنبر رویدادهای مربو به زنا  ،نقش اجنمداعی زندا و مصدیبتهدای آندا ،

تحت تیثیر نگرش مردساالری كه بر تاریخنگارا غالب بوده است ،از نظر دور ماندده ،یدا بده عمدد

تحریف شدهاند (احمدی)25 :1386 ،

از سوی دیگر مکنب تاریخنگاری آنال ،از نگاشنن تاریخ رویدادها و تاریخ اقدامات اشدخاص

نامدار به تاریخ جوامب انسانی روی آورد لوسین فور ،مارد بلوخ و فرنا برودل كه برجسنهتدرین

پژوهشگرا مکنب تاریخنگاری آنال بودند ،با تحقیقات خود مرزهای تاریخنگداری بدا رشدنههدای

دیگر علوم انسانی را كمرنگ نمودند اگر پیشدنر تداریخنگداری سدننی دركدی خطدی از زمدا  -از
گذشنه به آینده -داشت ،آنا درد تاریخنگاری سننی از زما را بهكلی كنار گذاشدنند و دركدی

چندالیه و نسبی از زما را بده تداریخنگداری وارد كردندد ( )Iggers 2005, 51ننیجدة رهدا كدرد

مفهوم خطی از زما  ،زیر سؤال رفننِ پیشانگارههایی از قبیل اعنقداد بده پیشدرفت خطدی و برتدری
فرهنگ غربی بر دیگر فرهنگها بود ( )Iggers 2005, 57تیثیر تداریخنگداری آندال ،ازمیدا رفدنن

اعنقاد به وجود روایت فراگیر تاریخی ،توجه بده جواندب مخنلدف حیدات اجنمداعی بدرای تحقیدق

تاریخی ،پیوند تاریخنگاری با رشنههای دیگر و رویگردانی از روایت تاریخ به مثابه روایت تداریخ
دربار و دولت بود

اگر از رویکردی تفسیری به مسئلة روایت بپردازیم ،تاریخنگار همدواره برخدی از رویددادها را

برگزیده و برخی را طرد میكند پدیشفهدمهدای او و تمدایالت بده نظدام فکدری و ارزشدی معندای

رویدددادی تدداریخی را بددرای او شددکل مددیدهددد در تدداریخنگدداری بنددا بدده همددین پددیشفهددمهددا و
پیشداوریهاست كه ادوال رشنة حادثه ها تدوین می شوند بازنمایی اعمدال تقسدیم و تمدایز اسدت

بازنمایی روایت كرد یا رد روایت كرد است از این رو بازنمایی امکا های دیگر را نداممکن و

غیرقابل تصور میكند ( )Law and Benschop, 1997: 158تولید دانش هیچگاه خنثی نیسدت؛ از

این رو تنها در بازخواست از دانش و ردگیری دیرینهشناسدی آ اسدت كده مدیتدوانیم بده موضدعی
اننقادی دست یابیم

از سوی دیگر ،فانو نشا میدهد كه اگر انسا تاریخ را میسازد ،مردا و زنانی كه ابژههدای

این تاریخ اندد بده سدکو و سدکوت محکدوماندد (یاندگ )327 :139٠ ،لبدة تیدز نقدد فدانو رو بده

تاریخنگاری سفیدپوسنا غربی بود و قوممداری دانش غربی را گوشزد میكرد وی این خشدونتِ

معرفتشناخنی و بی ددا كرد ابژههای تاریخ را ذاتیِ نوعِ شناختِ قوممدارانة غربدی مدیدانسدت

پس از او كنا بسیار اثرگذار ادوارد سعید یعنی «شدرقشناسدی» موجدب تغییدر هنجارهدای داندش
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غربی شد سعید معنقد است كه «شرقشناسی یعنی یک شیوة غربی برای سلطه بر مشرق زمدین و

تغییر ساخنار آ و اعمال قدرت بر آ است» (سعید )22 :1386 ،وی شیوههای بازنمایی شدرق را

در غر و سیاستهای قوممدارانة غربی را به پرسش میكشد او اسندالل مدیكندد كده مطالعدات

شرقشناسا اروپایی برمبنای تقابلهای دوگانة غربی/شرقی ،منمد /وحشی ،خود/غیر است؛ غیری
كه بدل به ابژة شناخت شده است و خود ددایی ندارد

در واقب پس از شرق شناسی بود كه مطالعدات پسااسدنعماری و در درو ایدن حدوزه ،مطالعدات

فرودست شکل گرفت مطالعات فرودست میكوشد روایتِ محکوما ِ به سکوت را بازسازی كند
بر این اسا

است كه هنگدامی كده بنددیکت آندرسدو در شدکلگیدری ملدتهدا ،از «اجنماعدات

تصوری» سخن میگوید ،چاترجی از آندرسو «اجنماع تصورشدة چه كسی» را میپرسدد او ایدن
گونه می خواهدد در تفسدیر رونددهای طبیعدی شددة ناسیونالیسدم در جهدا مددر خلدل وارد كندد
( )Chaturvedi, 2000: 3و نیز از این روست كه گوها تاریخنگاری هندد را تداریخی نخبدهگرایانده

میداند ،حال این نخبهها چه نخبههای كولونیالیست ،چه نخبههای بورژوازی و ملیگرا بوده باشدند
()Guha, 1982: 1

ما واژة فرودست را تنها در تقابل با سلطه میتوانیم دریابیم گروههای فرودست همدواره سدوژة

كنش گروههای حاكم بودهاند ،حنی آنگاه كه قیام كردهاند ( )Guha, 1982: viiبنابراین مطالعات
فرودسددت بددا ایددن اسددندالل كدده رویکردهددای مسددلط تدداریخنگدداری بدده طددور سیسددنماتیک منددافب

اسنعمارگرا و نخبگا ملی را نمایندگی میكنند بر بازنویسی تاریخ از پایین تیكید میگذارد
اگدر تمددایز خددود/دیگری؛ و بازنمددایی دیگددری براسددا

محصول مکانیزمهای قدرتبود دانش را اسا

رابطددة فرادست/فرودسددت؛ و مولددد و

تحلیل شرقشناسدانه بددانیم ،مدیتدوانیم از ندوعی

نگرش شرق شناسانة جوامب شهری به جوامب عشایری و روسنایی در كشورهای پیرامونی چو ایرا

سخن بگوییم چرا كه میتوا اسنراتژیهای گفنمانی «ایدئالی كرد »« ،فرافکندی تخدیالت میدل و

تحقیر» و «ناتوانی در شناخت و احنرام به تفاوت» را كه اسدنوارت هدال تحدت ندام «كلیشدهسدازی»
( )Hall, 1992: 308جمب میكند ،در این نگدرش بازشدناخت ایددئالیكدرد جوامدب عشدایری بدا

تصور سادگی و بی آالیشی و زندگی در وضعیت طبیعی البنه همراه فرادسنی غیرقابل حذف جوامب

شهری در مقابل فرودسنی آنا  ،در لحظة فرافکنی تحقیر از بهشت موعدود بده وحشدیگدری تغییدر

شکل می دهد اما در هر حال ،جامعة عشایری فقط ابژة شناخت است و خود ددایی ندارد

كرونین معنقد است كه « نگرش به دورة پهلوی اول ،منحصرا منمركز بر سیاست نخبگا تهرا

و كارنامة منفی یا مثبت آنه ا در مدرنیزاسیو ایرا بدوده اسدت امدا در روی دیگدر سدکه تقریبدا بده
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تمامی دربارة منافب و دیدگاههای دیگر سکوت شده است» ( )Cronin, 2008: 71باید افزود كه نه
تنها بازخوانی این تاریخ از دیدگاه های دیگدر بلکده بازنویسدی آ از دیددگاه فرودسدنا ضدروری

است اما برای این هدف باید از مکانیزم های بازنمایی در اسناد تاریخی آگاه بود ،چرا كه اسناد بده
دورت خودبه خود موجود نیسنند بلکه آنها نیز خدود محصدول گدزینش و گذشدنن از فیلندرِ «مهدم

دانسنه شد برای ثبت» هسنند آرشدیوهای دولندی نهادهدایی هسدنند كده اننخدابی تلدویحی بده نفدب
تاریخی انجام میدهند كه گزیدهای از رویدادها و روزشمار دولنی هسنند )(Ricœur, 1984: 108

لذا بهنرین راه برای بازسازی ددای مردمدا فرودسدت ،یدافنن پدارههدای پراكندده از ردپایشدا در
تاریخ است پژوهش حاضر ،فهم و به ددا درآورد یکی از این پارههای پراكنده را هددف خدود

قرار داده است

روش
پددل ریکددور در كنددا «زمددا و روایددت» ،سدده جنبدده از رویددداد تدداریخی را برمددیشددمارد :نخسددت
خصودیت مطلق گذشنگی رخداد ،مسنقل از برساختها و بازسدازیهدای مدا ،دوم اینکده رویدداد
تاریخی را امری انسانی و موضوع فهم انسانی میداند جنبة سوم بیگانگی و غیریت رویدداد نسدبت

به ما است؛ چرا كه در افقی ورای افق زندگی ما رخ داده است )(Ricœur, 1984: 96

منن رویداد شاید از لحاظ زبا  ،زما و مکا و دیگر موانب با ما بیگانه شده باشد جهدت فهدم

این منن ،باید افق دید ما با افق منن آمیخنه شود اگر هرمنوتیک را به تیویل ،تفسیر ،ترجمه و تعبیر

معنا كنیم ،آنگاه روش ما تیویل(به اول برگرداند ) ،تفسیر (ظاهر كرد معندا) ،ترجمده (از زبدا و
افق منن) و تعبیر (به عبارت امروزین درآورد ) است تیویدلكنندده بدرای اجدرای مدنن بایدد آ را
بفهمد ،بنابراین قبل از اینکه بنواند به افق معنای آ وارد شود بایدد موضدوع و موقعیدت را از پدیش

بفهمد (پالمر)33 :1382 ،

ما با تمایز گذاشنن میا رویداد و فهم رویداد ،موقعیت هسنیشناسدانة رویدداد را مدورد تردیدد

قرار نمیدهیم ،بلکه تنها از موضب نسبینگری معرفنی ،قائل بده فهدمهدای منفداوت از یدک رویدداد

می شویم فهم هرمنوتیکی منن و رویداد ،از دور هرمندوتیکی فهدم جدزء از كدل و كدل از جدزء ،و
منو شد فهم به پیشفهمها حادل می شود پژوهش تالش دارد در روشنایی فهم زمینة تداریخی
رویداد ،دركی از منن و رویداد به دست آورده و رواینی از رویدادِ تاریخیِ مورد بحدث بده دسدت

دهد
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نتایج تحقیق

توصیف مواد پژوهش
در این پژوهش پنر شعر از آغاعنایت با رویکردی هرمنوتیکی مورد بررسی قرار میگیرد و از زبا

یکی از دسنگیرشدگا برای بازسازی روایت دسنگیری مننفذین مریوا  ،اوراما و جوانرود تالش

مددی شددود آغاعنایددت از مننفددذین جددوانرود بددوده اسددت كدده بنددا بدده روایددت خددود ،بددا طددرح
احمدآقاخا (امیراحمدی) و اجرای سرهنگ محمدعلی ثقفی در بهمن  131٠همراه دیگر مننفذین
منطقه ،دسنگیر و تا پایا حکومت رضاشاه ،در زندا ادفها زندانی میشود

در مجموع پنر شعر و سه نامة منظوم از آغاعنایت به جا مانده است؛ اگرچه خودِ نامهها هم در

نامهنگاری با دیگر زندانیا این دوره نگاشنه شده است ،و یا شعری به طنز از وضعیت روزهداری و

غذای زندا سخن می گوید ،اما در این پژوهش تنها سه شعر برای بررسی اننخا شدهاند سه شعر

با  327بیت 214 ،بیت و  452بیت قسمت اعظم اشعار وی را دربر دارد و به شرح دسنگیری ،اننقال
به حبس و شرایط دادگاهی و حبس می پردازد بررسی از روی نسخة خطی ایدن اشدعار(موجود در
كنابخانة شخصی آقای مسنوفی پاوه) و مقایسة آ با نسخة چاپی (هاشمی )1378 ،ددورت گرفنده
است اشعار به شیوة هجایی بر وز اشعار عامیانة كردی و به لهجدة گدورا  ،كده زبدا نوشدناری و

مذهبی بوده است ،سروده شدهاند

شعر اول
نویسنده در آغاز به شرح زندگانی خود پرداخنه ،سپس مخنصری از وضعیت زما خود مینویسد

مشروطه ،هر و مر ناشی از جنگ و برآمد رضاشاه را به دورتی گذرا از نظر مدیگذراندد او

دورة پس از مشروطه تا تا گذاری رضاشداه در  13٠4را مشخصدا دورة هدر ومدر و قحطدی ندام

میگذارد از بیت  28تا  94با دیدی نوسدنالوژیک بده توددیف زنددگی عشدایر و زیبداییهدای آ

پرداخنه و از آ پس به ماجرای دسنگیری توسط نیروهای امیراحمدی و اننقال به زندا میپردازد

تصویر سادگی و بی آالیشی عشایر شاید از دور دلفریب باشد اما بازنماییهای دورتگرفنه از

عشایر ،ملی گرایا را به این ننیجه رسانده بود كه «عشایر و ایالت ایدرا را نمدیتدوا حسددبرانگیز
خواند» (كاتم)62 :1396 ،؛ اتحادیه ایالت مسلح كوچنده «همواره خداری در چشدم تجدددخواها

شهری ایرا بود و وحشیگری نسبت به جمعیت ایالتی و تحریکِ بیجهت آنها مشخصه دائمی این

دوره بود» (كرونین )168 :1385 ،آندا جدوامعی یداغی و تمركزگریدز پنداشدنه مدیشددند كده راه
پیشرفت كشورِ مطلو آنا را سد كرده بودند ننیجة عملیِ این تصویر از ایالت ،یورشِ نظامی بده
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زندگی و فرهنگِ عشایری بود با وجود این رضاخا از بیم منحدد شدد ایدالت ،بدا ایدن سددهای

پیشرفتِ ملت ،به یکجا روبهرو نمیشد آنا میبایست به عنوا راهز و یاغی سركو میشددند

تاكنیک او اینگونه بود« :در اننظار فردت باش تا قبیلهای شورش كند یدا بدا عملیدات راهزناندهاش
خشم افکار عمومی را برانگیزاند و درست در هما لحظه به مجدازات خداطی اقددام كدن» (كداتم،

)64-63 :1396

شعر اول ،در ودف عشایر معنقد است كه از بذر نفاقی كه میا آنا بدوده اسدت حکومدت بده

طمب مسلط شد بر آنا می افند در آغاز كسانی با خلعت و وعده و خیالِ خددمت تطمیدب شدده و

با میل خود تمامی سالحهایشا را جمب كرده و تحویدل مركدز مدیدهندد هركسدی بده گوندهای از
اسلحه بیزار شده بود و با این خیال كه دیگر جنگ تمام خواهدد شدد و آنگداه حدق را مدیتدوا از

طریق دولت پی گرفت ،داوطلبانه سالحها را تحویل دولت میدهند به روایت وی ،تمدامی عشدایر
در دفحة غر به جز اوراما  ،داوطلبانه مطیدب دولدت شددند و اوامدر دولندی را بدا ددداقت اجدرا

می كردند چو اوراما حاضر به تحویدل سدالح نشدده بدود ،حکومدت بدرای تحویدل سدالحهدای

اوراما اردوكشی كرده ،تمامی سرا عشایرِ دیگر همراه و راهنمای قشو دولنی میشوند جنگدی

درمی گیرد و بیش از یک ماه طول می كشد آنگاه كه ارتش موفقینی كسب نمیكند ،بدا وسداطت
سرا عشایر و با سوگند و قرآ و با حیله سالحهایشا را تحویل می دهند رویداد خلدب سدالح در

اینجا پایا مییابد

نقطة آغاز سیاهبگیری ها ،آمد سپهبد[امیراحمدی] آ هم بدو هیچ نزاعی به نوسود(اوراما )

است سپهبد اگرچه اوضاع را آرام اما به دلخواه نمییابد از این رو به تمامی مننفذین خاص و عام

از قصرشیرین تا مریوا حکم می كند كه النزام بدهند در دورت رایتشد سالح در مناطقِ آنا

شدیدا مجازات خواهند شد اما این ظاهر پیام بود وی پنهانی دسنور داده بود كه با حیله و تزویر و
با سوگند قرآ یا تحت نام مشورت ،همة مننفذین را احضار كنند تنها بده خداطر ددورت ظداهری

پیام ،مناطق برای ابراز پایبندی به النزامشا  ،حنی تفنگها و خنجرهای قدیمی را نیز تحویل میدهند

در روز  28بهمددن سددال  131٠مننفددذین و سددرا عشددایر جددوانرود جهددت مشددورت فراخوانددده

می شوند اما در آنجا «حسباالمر جنا سپهبد بازداشت می شدوند تدا كدل منطقده بده دنبدال سدالح
تفنیش شود»  1پیداست كه دسنگیری سرا عشایر با حیله و در دلح بوده است در همخوانی با این
روایت ،روایت محمدطاهر سلطانی د از دسنگیرشدگا عشایر در زندا قصرد نیدز نشدانی از جندگ

 1واتن «حسب االمر» ئاغەی سپەهبود
تەوفیقەن نەی جا چەند شەوانە و ڕۆ

دەست نە پا خەتا نەکەردێ بێ خود
تا تەفتیش کەرمێ قەاڵی جوانڕۆ
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برای امنیت در خود ندارد« :تمامی دسنگیری سرا با حیله و ترفند و قرآ و قسم بود ،هرگاه هم با

عشایر وارد جنگ می شدند جز بندرت بارها در محادره قرار میگرفنند» (سلطانی )218 :1384 ،و

مؤید نظر كاتوزیا میباشد كه معنقد است اگر شورشهایی در سالهای نخست سدلطنت رضاشداه

برپا میشد« ،در اكثر موارد محصول واكنش به خودسری واحدهای ارتش رضداخا در رفنارشدا
نسبت به عشایر ،جماعتهای قومی ،و بزرگا والیات بود» (كاتوزیا )3٠ :1385 ،

ادامة شعر اول ،شرح اننقال به زندا است :نظامیا دف بسنه و ما را دستبسدنه از میدا آ هدا

حركت دادند هر چهار نفر را به هم بسنه و دو سدرباز را میدا آنهدا قدرار دادندد و دو طدرف مدا را

دف های سربازا گرفنه بودند در سرمای زمسنا و گل و الی فصلی ،زنددانیا بدا پدای پیداده بده
سوی روانسر حركت داده می شدوند نویسدنده چندد روز پیدادهروی بدا پاهدای زخمدی در سدرما ،و
گرسنگی در اسارت را تودیف میكند سپس آنا را به شهر آورده و به نمدایش مدیگذارندد بده

تمامی اناث و ذكور ،دغار و كبار اعالم شده بود كه به تماشای اسرا بیایند نویسنده بیدلیلدی ایدن

برخورد فاتحانه را یادآور میشود «آخر اسارت و بندهكرد مردمی كه خود مطیب بوده و بدا ددلح
برای مشورت آمده است ،چه هنری است كه میخواهید نمایش دهید؟ آ گونده مدا را بده نمدایش
گذاشنند كه گویی اسیر در جنگ با یک كشور خارجی بودیم»  1و همپو حیوا و گلة گوسفند

انواع تحقیر را بر آنا روا می دارند ده شب دیگر بدو پنو و زیرانداز و تنها با نا خشک در آنجا

در بازداشت میمانند در هما جا چندین نفر میمیرند ،نویسنده از میا كشنهشدگا از ندادر سدا
اوراما و فنحاهلل ایناخی اسم میبرد

پس از آ در دسنههای پنجاه شصت نفره« ،میمور و محبو  ،بارِ ماشینهای بداری مدیشدوند»

مسیر حركت را از كرماشا به اسدآباد ،همدا  ،قزوین و سپس به تهرا ذكر مدیكندد در تهدرا ،

پس از ده روز حبس در باغشاه ،محبوسین دسنهدسنه تقسیم زندا های مشهد ،سدمنا  ،قصدر قجدر،

كاشا و ادفها می شوند از دسدنة  3٠نفدرة آغاعنایدت ،ده نفدر تحویدل زنددا كاشدا و در روز

سیزده بدر  1311بیست نفر باقیمانده به زندا ادفها تحویل داده میشوند پس از چندی ،بیسدت
زندانی دیگر از اوراما و مریوا بده آنهدا ملحدق مدی شدوند بددو خبدر ،بدیدلیدل و بددو جدرم،

محکمهای برای آنا تشکیل می شود و هركدام پس از دو جلسه محاكمه احکامی پدنر سداله یدا ده
ساله دریافت میكنند

 1میللەتێ وە مەیل ئیتاعە کێش بۆ
وە یەک نمایش واردمان کەردەن

گرتە و بەستەی ئەو ھونەرش چێش بۆ
چمان ئەسیری خارج ئاوەردەن
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آ گونه كه از روایت پیداست ،هما گونه كه اولین برخورد ایرا با مدرنیت برخدورد بدا وجده

امپریالیسنی و نظامی آ در جنگ های روسیه بود ،نخسنین برخورد جوامب غیرشهری ایرا با دولت
مدر نیز برخورد با وجه نظامی آ به بیرحمانهترین شیوه بدوده اسدت اگدر پرسدش عبدا

میدرزا

پرسش از علت عقبماندگی «ما» در مقابل «دیگری» است ،بعدها تصویر برساخنة شدرقشناسدانه از

ایرا باسنا درونی میشود و «ما» یی انحطا نیافنه بده تصدور درمدیآیدد اگدر «خدود» پدای در راه
تجدد و بازیابی عظمت باسنانی گذاشنه است ،هر آنپه كه با این تصویر سازگار نیست غیر/دیگری

و عامل عقبماندگی است عقبماندگی فرافکنی میشود ،كوچنشینی به مثابده «میدراث گلدههدای

تركی د مغولی» (بیات )317 :1382 ،پنداشنه میشود و باید از میا برداشنه شود «ایالت»« ،عشایر»،

«اقوام» و هر آ فرهنگی كه در خار از مركز وجود دارد عامل این عقبماندگی اسدت و بایدد بدا
ارادة مركز چنا مهار و كننرل شود كه در راسنای پیشرفت قرار گرفنده و سدد راه توسدعة مملکدت
نشود (روحی)1392 ،

اگر سوژة ملیگرایِ ایرانی در تعلیل عقبمانددگی ،عظمدت باسدنانی خدود را از شدرقشناسدا

گرفندده ،آ را درونددی كددرده و از مقایسددة آ گذشددنه بددا واقعیددت نددامطلو  ،اسددنبداد را عامددل

عقبماندگی دانست ،انقال مشروطه را تحقق بخشید؛ اما همزما شد مشروطه با قدرارداد 19٠7

سنپنرزبورگ و پس از آ رویدادهای جنگ بینالملل اول ،قحطی ،آشو و بازیگردانی سیاسدی

قدرت های بزرگ ،مشروطه را ناكام گذاشت آنگاه نبودِ اسنبداد به هر ومر معنا شد و هیچكدام

از این دو ،راهی به رهایی از عقبماندگی پنداشنه نمی شوند با ناكامی در تعلیدلِ عقدبمانددگی و

گیر افناد در دوگانة اسنبداد/هر و مر  ،سوژة ملیگرا درپدی انکدار و فرافکندی برمدیآیدد هدر

آنپه كه عامل شکسنن تصویر آرمانی وی از خویش است به دیگدری بددل مدی شدود ایدن گونده،

عشایر و ایالت با سرشت نظمناپذیر ،سننی ،منکثر خود به دیگدریِ سدوژة ملدیگدرای شدهری بددل

میشوند سوژة ملیگرا میا توهم و واقعیت از هم گسیخنه می شود :واقعینی منکثر در مقابل توهمِ
وحدانیت ،واقعینی عقب مانده در مقابل توهمِ عظمت و برتری از این رو اگرچه از تر

فروپاشدی

و هر ومر دوباره به اسنبداد پناه میبرد؛ اما اسنبدادی را در رویا میپروراند كه عظمت گمگشنة

ایرا باسنا را بازیابد «اسنبداد منور» از این رایا منولد میشود در عالم واقب این ایده بدا مرزهدای
قدرت عشایری و تکثر موجود تناقض مییابد از آنجا كه فرض ملیگرایا بر یکدستبود قومی
و زبانی ایرا باسنا بود ،هرگونه تکثر نشا انحراف از آ تصویر یکدست قلمداد شدده و بایدد از

میا برداشنه میشد؛ «هویت منکثر جامعه ایلی و عشیرهای ،نظمگریزی ،حاكمیدت شددید عدرف و

عادت در نظام ایلیاتی ،گویش و پوشش منفاوت آنا در تعارض آشکار» (واعظ )1388b ،بدا ایدن
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تصویر قرار گرفت و این در حالی بود كه «حدود یک سوم تا یدک چهدارم جمعیدت كشدور را در

آغاز قر بیسنم در ایرا تشکیل می داد» (بیات )318 :1382 ،برای تضمین قددرتِ مطلقده اسدنبداد

منور در ایرانی یکپارچه« ،الزم بود اسدنقالل ایدالت در هدم شکسدنه شدود» (كداتم )63 :1396 ،بده

یکباره عشایر كه در انقال مشروطه و جنگ بینالملدلِ اول نقدشآفریندی كدرده بودندد ،بده مثابده
نیرویی اهریمنی برای فروپاشی تصویر شدند سوژة ملیگرای ایراندی ،دیگدریِ خدود را در نیدروی

واگرا ،آلت دست بیگانه ،عقبمانده و ضدپیشرفت عشایر یافنه بود

اشعار دیگر
در اشعار دوم و سوم ،نویسنده با دقت بسیار نام مکا ها را به یاد می آورد و از باد دبا میخواهد از

آ مکا ها دید كند تا دست آخر به سرزمین پدری رسیده و میخواهد بداند اكنو در آنجا چه

خبر است؟ میل به مبارزه با فراموشی و نیز مبارزه با فراموششد سدرزمینی كده دیگدر بدرای شداعر
وجود ندارد ،مركزِ معناییِ شعر است وضعیت در جای جای اشعار دوم و سوم ،مدورد اشداره واقدب

شده است بهعنوا مثال از خانوادة مسنوفی در پاوه اسم میبرد كه پیشنر به خاطر اخنالفات محلدی
امالد خود را ترد كرده و به امید تیمین امنیت از سوی حکومدت بده امدالد خدویش بازگشدنه

بودند؛ اما همراه برادر ،عمو و پسر عمویش دسنگیر شده و بهرغم حکم پنر ساله بیش از شش سال

در زندا می مانند و از آ پس یکی پس از دیگری در زندا می میرند نحوة برخورد با اجساد این

كشنگا ِ گورغریب نیز جای تیمل دارد« :نعش یک روز نگهداشنه میشود تا پزشک زندا مرگش
را تییید كند و پس از آ بی هیچ توضیحی به بیرو از شهر مننقل مدیشدود؛ نده سدنگ قبدری و نده
نشانی كه كجا پرت شدهاند»

1

در شعر سوم كه باد دبا با خبر سرزمین پدری بازمیگردد ،برباد رفنن شیوة زندگی قددیم و در

تب و تا بود اجنماع و از بین رفنن شیرازة اجنماعی نشدا داده مدیشدود در ایدن شدعر نیدز ندام

خاص مکا ها و عشایر با دقت آورده شده است اما با این تفاوت هدف بیا كرد تاریخ عشدایر و
به یاد آورد بزرگی آنا در گذشنه است در چند بیت به نقش عشایر در دفاع از سرحدات كشور

اشاره شده است اما رویهمرفنه تصویری از جامعهای ازهمپاشیده پس از رویداد به دست میدهد

 1نەو جا کەفتە بێ یەک شەوانەڕۆ
ئەو سا مەوەردن وە کەناری شار

تا دوکتور بەیۆ تەسدیق بکەرۆ
بێ قەدر و حورمەت بە وێنەی ئەغیار
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فهمی از روایت رویداد
در رواینی كه به دست داده شد ،پیداست كه عشایر منطقه خود از هر ومر دورا جندگ خسدنه

شدهاند و خواسنار وجود نیرویی هسنند كه اننظامبخش باشد از این رو بهدورت داوطلبانه با دولت
همکاری می كنند و حنی بعد از خلب سالح داوطلبانه ،در مرحلة دوم سالحهای قددیمی خدویش را

تحویل می دهند اما به ناگاه بدو اینکه بدانند در كینتوزی شبهمدرنیسدم از تکثدر واقدب شددهاندد،

«بدو خبر ،بیجرم و تقصیر» در دام احمدآقاخا میافنند روایدت نویسدنده از تدیثیرات اجنمداعی
رویداد تکا دهنده است و جامعهای ازهمپاشدیده و بددو شدیرازه را تصدویر مدیكندد اگرچده در
سراسر اشعار غم غربدت دیدده مدی شدود ،امدا مركدز اددلی و پیوندددهنددة تمدامی مفداهیم ،مفهدوم
سنمدیدگی است غمِ غربت راوی ،غم پرتا شد در جهانی دیگدر اسدت كده تنهدا حدبس آ را

تجربه كرده است ،تمامی جها آزادی كه می شناسد به روزگار و شدرایط اجنمداعیای تعلدق دارد
كه دیگر وجود ندارد اما چه آنگاه كه در شعر اول در ودف زندگی عشایری روزگارا گذشدنه

یک روز شکار را بازگو میكند و چشم در چشم شکار ،معنای نهفنه در چشما شکار را نمیفهمد

كه به او می گوید اسیر شد بی دلیل در چنگال ظالم چقدر دردناد است و چه زمانی كه روایندی
از اسارت ،اننقال و حبس ارائه می دهد و چه آنگاه كه در او فرودسدنی و بدیدددایی ،دسدت بده
داما توجیه با تقدیر شده و دست به دعا برمی دارد و چه هنگامی كه به گوندهای نوسدنالوژیک بده

ذكر اسامی خاص منطقة خود و تاریخ عشایری می پردازد كه اكنو روی بده ندابودی گذاشدنهاندد،

مركز تمامی مفاهیمْ شرح سنمدیدگی است پیما شکنی در میا عشایر منطقه گناهی بسیار بدزرگ

به حسا میآید ،سنمی كه روا داشنه شده است از راه پیما شکنی و فریب بوده است

در این روایت ،برقراری امنیت الاقل در معنای پذیرفنهشدة آ جایی ندارد ،مگر آنکده وجدود

ع شایر ،افراد مننفذ و هرگونه قدرتی برای حفظ تکثر و هویت در یک جامعه مخلّ امنیدت تعریدف
شود خودِ این محبوسین به امید برقراری امنیت به دام افناده بودند ،از این رو بهانة برقدراری امنیدت

برای حبس این افراد معقول به نظر نمیرسد همپنین اگر همپندا كده در روایدت اسدت جمعیدت
شهر از پیر و جوا برای اسارت بزرگا و مننفذین خود به شیو و زاری میپردازند ،ایدن پرسدش

پیش می آید كه امنیت برای چه كسی؟ پیداست كه این برقدراری امنیدت از دیدد نخبگدا مركدز و
برای آنا تعریف شده است جدا از این ،نوع برخورد بسیار بدیرحمانده بدا ایدن افدراد ،برخدورد بدا

بردگا را به یاد می آورد حنی اگر نمایش قدرتی كه با ایدن اسدیرا در شدهر داده مدیشدود بدرای

مرعو ساخنن مردم و اسنقرار قدرت مركزی باشد ،عمق نفرت ،بی رحمی و تحقیری كه نسبت به

این محبوسین روا داشدنه مدی شدود ،بدا ادعدای تحدت حاكمیدت قدانو درآورد گروهدی یداغی و
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ضدپیشرفت هیچ همخوانی ای ندارد هما گونه كه قوممداری دانش غربی ،امه سزر و فدانو را بدر

آ داشت كه بگویند «فاشیسم هما اسنعمار بود كه بده خاندة خدود ،اروپدا بدازمیگشدت» (یاندگ،

 )336 :139٠و هانا آرندت نیدز بده آ اشداره كدرده و آ

را «اثدر بومرندگ» ()Arendt, 1973: 155

مینامد ،می توا اسدنبداد نظدامی رضاشداه در مركدز را ناشدی از امندداد همدا نگدرش تکثرسدنیز و
نمونهای از اثر بومرنگ دانست

نتیجهگیری
در رواینی كه از رویداد برخورد با عشایر از دیدگاه فرودست ارائه شده است ،تباین آ با اسدنادی
كه این رویداد را سركو یاغیا و راهزنا برای برقراری امنیت بازنمایی میكند ،آشکار میشود

اگر تولید دانش و روایت ،محصول و مولد روابط قدرت اسدت و مبندایی بدرای كدنشهدای آیندده

می شود ،محصور ماند در روایت غالب ،فراهمكرد امکا گرفنار ماند در روابط قددرت مولدد
این روایت است برای رسید بده موضدعی اننقدادی ،بایدد بده تبارشناسدی ایدن سیسدنمهدای داندش

پرداخت و به سرچشمههای این مجموعة نظاممند از تصاویر رفت

آشکارسازی دیدگاه شبهشرقشناسانة جامعة شهری مركز نسبت به جوامدب غیرشدهری و تبیدین

دیگری سازی در فرایند نوسازی ایرانی و نشا داد شدیوة بازنمدایی دیگدری بدهمثابده عقدبافنداده،
وحشی و یاغی اولین گام برای گرفننِ موضب اننقادی است پرداخنن به تاریخ فرودسدنا در روندد

نوسازی از خالل پارههای پراكنده و ردپاهای آنا  ،در واقب فراهمكرد امکا تاریخهدای منکثدر،

به ددا درآورد روایت فرودسنانی كه تنها ابژههایی برای كننرل و اعمال قددرت بدودهاندد و رهدا

كرد روایت تاریخ از چنگال ایدئولوژیهای مسلط است

اگر اولین مواجهة مردما حاشدیه بدا دولدت مددر  ،مواجهدهای ایدنچندین بدا ارتدش و زنددا

رضاشاهی بوده است ،اگر خاطرة حاشیه از دولت مدر سنمدیدگی و برخورد خشدن بدوده اسدت،

نباید این خاطرة جمعی تحت نام تاریخ ملی گرا انکار شود بلکه باید به یاد آورده شده و این زخدم
تاریخی ترمیم گردد باید این رویداد از زبا فرودسنا نیز شنیده شود تا به یادبودی بدرای همگدا

بدل شود
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