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 چكيده
نفكران دوران پهلوي اول وحدت ملي را مقدمة يكپارچگي سياسـي كـشور و          روش

تحقق اين  . دانستند  هاي محلي مي    راهكاري براي كاهش تعارضات قومي و آشوب      
هاي موجود در شيوة زندگي،  امر از ديدگاه آنان به معناي از ميان بردن همة تفاوت

مة اقوام ايراني به زبان فارسي در اين ميان، گرايش و عالقة ه. بود... و لباس، زبان
عنـوان   و نقش تاريخي اين زبان در وحدت ملي باعث شد گسترش اين زبـان بـه              

بـه همـين    . سازي مورد توجه قرار گيرد      يكي از محورهاي اساسي سياست يكسان     
كوشيد با راهكارهايي چون توسعة مؤسسات معـارفي، اسـتخدام            منظور، دولت مي  

هاي محلي زمينه را براي       ها و گويش     استفاده از زبان   معلمان غيربومي و ممنوعيت   
كـارگيري    اما بـه  . ترويج يك زبان واحد در جهت نيل به وحدت ملي فراهم سازد           

هاي تحميلي، دخالت نهادهايي چون ارتش، ممنوعيت استفاده از زبان كردي             روش
مندي و عـشق ديرينـة كردهـا بـه زبـان و               و تالش در جهت تضعيف آن بر عالقه       

دبيات فارسي تأثير منفي گذاشت و زمينه را براي افزايش تمايالت قـومي فـراهم             ا
هاي زباني دولت پهلوي اول در        بررسي اهداف، روند و پيامدهاي سياست     . ساخت

  .كردستان با تكيه بر اسناد محور اصلي اين پژوهش است
 سازي فرهنگـي، كردسـتان، زبـان فارسـي، مـدارس          رضاشاه، يكسان : ها  كليدواژه
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  مقدمه
ترويج زبان فارسي، به عنوان يكي از ملزومات اساسي و بنيـادين در آرمـانِ ايجـاد ملتـي                   
واحد، سياستي بود كه در دورة پهلوي اول از سوي روشنفكران و دولتمردان اتخاذ شد و با                 

هـا و     براي به اجرا درآمدن ايـن هـدف، سياسـت         . جديت تمام در طول اين دوره دنبال شد       
هـاي اجتمـاعي،      يي در پيش گرفته شد كه با ناديده گـرفتن بـسياري از واقعيـت              راهكارها

موجود در نواحي گوناگون، از جملـه كردسـتان، كـار بـه افـراط و              ... فرهنگي، اقتصادي و  
رفـت   اي كه انتظار مـي  هاي بسيار، نه تنها نتيجه     رغم صرف هزينه    سرانجام، به   . تفريط كشيد 

بـراي پـژوهش در چنـد و        . ت و پيامدهاي ناگواري پديد آمد     به دست نيامد، بلكه گاه اثرا     
تـرويج زبـان فارسـي در       : چون اين مسئله، پرسش اصلي مقاله چنـين طـرح شـده اسـت             

كردستان با چه اهدافي و با استفاده از چه راهكارهايي صورت گرفت؟ چه پيامدهايي را به                
 گرفته   اقدامات صورت : وددنبال داشت؟ نيز تالش شده به سؤاالت فرعي زير پاسخ داده ش           

در كردستان براي ترويج زبان فارسي چه اندازه متأثر از ديـدگاه روشـنفكران پهلـوي اول                 
هـاي ايرانـي      هايي در نحوة رفتار دولت پهلـوي اول بـا زبـان             ها و شباهت    بود؟ چه تفاوت  

هاي غيرايراني چون تركي و عربـي وجـود داشـت؟ فرضـية               غيرفارسي نظير كردي و زبان    
هاي تحميلي و اجباري براي ترويج زبـان          كارگيري روش   لي پژوهش نيز اين است كه به      اص

 تنها وحدت ملي را تقويـت نكـرد، بلكـه بـه              فارسي و تالش براي محدود كردن كردي، نه       
  .جاي همگرايي به واگرايي انجاميد
استان هاي جنوبي     هاي كردستان، كرمانشاه، ايالم و قسمت       اگرچه بيشتر كردها در استان    

آذربايجان غربي سكونت دارند، در پژوهش حاضر با توجه به لزوم محدود سـاختن دامنـة                
غربي كه در    شهرهاي كردنشين جنوب استان آذربايجان     جغرافيايي، لفظ كردستان تنها براي    

و شـهرهاي كنـوني     ) مهابـاد (دوران پهلوي اول جزو قصبات شهرستان ساوجبالغ مكـري          
م برخي از شهرهاي اسـتان كرمانـشاه همچـون پـاوه، جـوانرود و               انضما استان كردستان به  

روانسر، كه در تقسيمات جغرافيايي آن زمان جـزو قـصبات شهرسـتان سـنندج محـسوب                 
  .شدند، به كار رفته است مي

هـاي ارزشـمند    هاي اخيـر پـژوهش      دربارة پيشينة تحقيق نيز بايد گفت هرچند در سال        
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ياسـت فرهنگـي و قـومي دولـت پهلـوي اول            زيادي بـه بررسـي اهـداف و پيامـدهاي س          
هـاي زبـاني    اند، تا كنون پژوهش مستقلي انجام نشده است كه به بررسـي سياسـت          پرداخته

 يتبارشناسـ ،  1الـدين آشـنا      از حـسام   فرهنـگ  تا استيس ازهاي    كتاب. پهلوي اول بپردازد  
ـ ا در فرهنگ دولت  و 2يرانيا ديجد تيهو ن و   مـدر  دولـت   و 3 از محمـدعلي اكبـري     راني
 به صورت كامالً مختصر بـه نقـش و اهميـت            4 از داريوش قنبري   راني در ا  يمل يكپارچگي

نفيسه واعـظ در كتـاب   . اند سازي دورة پهلوي اول اشاره كرده    زبان فارسي در پروژة هويت    
هاي    از پرداختن به سياست زباني پهلوي اول و واكنش         5اول ي دولت پهلو  يري عشا استيس

ـ ا در يقوم منازعات تيريمدهاي    همچنين كتاب . ده است جامعة عشايري غفلت كر     از  راني
 يـي گرا  قـوم  و   تيقوم و   7 از مجتبي مقصودي   رانيا در يقوم تحوالت 6رضا صالحي اميري،  

هـاي    هاي بروز بحران    اند به بررسي علل و زمينه        هرچند كوشيده  8 از حميد احمدي   رانيدر ا 
هـاي فرهنگـي و مخـصوصاً         ياسـت قومي در ايـران معاصـر بپردازنـد، كمتـر بـه نقـش س              

هاي زباني دولت پهلوي اول در بروز حوادث كردسـتان پـس از سـقوط رضاشـاه                   سياست
هاي فرهنگي    در مجموع بايد گفت بيشتر آثار مذكور به صورت عام سياست          . اند  اشاره كرده 

هـاي    دورة رضاشاه را بررسي كرده و تاكنون پژوهش مستقلي كه به طور خاص به سياست              
نـشين بپـردازد انجـام نـشده          ي، اهداف و پيامدهاي آن در كردستان و ساير مناطق قوم          زبان
با توجه به خأل پژوهش علمي مبتني بر اسناد در زمينة تاريخ مناطقي نظير كردسـتان     . است

                                                 
، )1304-1320 (هاي فرهنگي دولت در ايران       از سياست تا فرهنگ، سياست     ،)1388(الدين آشنا،      حسام .1

 .سروش: تهران

: ، تهـران  )عـصر قاجاريـه و پهلـوي اول        (سي هويـت جديـد ايرانـي      تبارشنا،  )1393( محمدعلي اكبري،    .2
 .فرهنگي علمي

 .موسسه ايران: ، تهران دولت و فرهنگ در ايران،)1384( محمدعلي اكبري، .3

  .تمدن ايراني: ، تهراندولت مدرن و يكپارچگي ملي در ايران، )1385( داريوش قنبري، .4
  .تاريخ ايران: ، تهران پهلوي اولسياست عشايري دولت، )1388( نفيسه واعظ، .5
  .مركز تحقيقات استراتژيك: تهرانمديريت منازعات قومي در ايران،  ،)1388( اميري،   رضا صالحي.6
  .موسسه مطالعات ملي: ، تهرانها تحوالت قومي در ايران علل و زمينه، )1380( مجتبي مقصودي، .7
  .ني: ، تهرانران از افسانه تا واقعيتگرايي در اي قوميت و قوم، )1378( حميد احمدي، .8
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رود اين پژوهش بتواند قسمت كوچكي از اين          و مخصوصاً در دورة مورد نظر ما، انتظار مي        
رسـان   هـاي مـشابه در آينـده همـوار سـازد و يـاري           را براي پژوهش  خأل را پر كند و راه       

در اين  . هاي فرهنگي در مورد مناطقي چون كردستان باشد         گذاران و مجريان سياست     قانون
تحليلي ـ  اي و آرشيوي با تكيه بر روش توصيفي كتابخانه پژوهش روش گردآوري اطالعات

د باقيماندة آن دوران در مراكـز اسـناد ملـي           منبع اصلي مقاله نيز اسنا    . و اسنادي بوده است   
  .اي دارند تهران است كه نقش پررنگي در روشن ساختن تاريخ محلي و منطقه

  
 سازي فرهنگي در دورة پهلوي اول گرايي، زبان فارسي و يكسان ملي. 1

هـا و   نسل اول روشنفكران ايراني با مقايـسة اوضـاع ايـران و اروپـا علـت تمـام بـدبختي                 
دانـستند و بـه همـين دليـل           هاي را استبداد دستگاه حاكم و نبـود قـانون مـي             گيافتاد  عقب

تنهـا    امـا وقـوع انقـالب مـشروطه در ايـران نـه              . خواستار استقرار نظام مـشروطه شـدند      
خواهـان،    هاي روشنفكران را برآورده نكرد، بلكه اختالفات داخلي ميـان مـشروطه             خواسته

گانه و سپس وقوع جنگ جهـاني اول و اشـغال           كاهش قدرت پادشاه، دخالت كشورهاي بي     
  .هايي انجاميد كه در ايران سابقه نداشت نظمي و آشوب ايران توسط نيروهاي متفقين به بي

نـشيني    هاي اواخر قاجار در منـاطق قـوم         روشنفكران با آگاهي از اين كه بيشتر آشوب       
 قـومي، زبـاني و      هـاي   چون آذربايجان، كردستان و خوزستان روي داده بود، وجود تفاوت         

بنـابراين،  . دانستند  مذهبي در ايران را خطري بالقوه و تهديدي در راه تشكيل دولت ملي مي             
هـا    ايشان خواهان دولت مستبدي شدند كه بتواند ابتدا با استفاده از يك ارتش نيرومند قيام              

را سركوب كند و سپس با ترويج ناسيوناليـسم در تقويـت همبـستگي و يكپـارچگي ملـي                   
متحدالشكل ساختن يك ملت از حيث لباس و كاله، رواج زبان فارسي بـه عنـوان                . وشدبك

 هايي بـراي اسـتفاده از زبـان و          زبان ملي، برقرار ساختن مدارس دولتي و ايجاد محدوديت        
سازي دولـت پهلـوي اول بـراي كـاهش            هايي از سازوكار يكسان     هاي محلي گوشه    گويش

  .دندتمايزات و تعارضات قومي و زباني بو
تـرين    توان آن را محور اساسـي و مهـم          با توجه به نقش زبان در همبستگي گروهي مي        

به همين دليل زبان نقشي اساسي      . ها و تعيين هويت انسان قلمداد كرد        شاخص سازندة ملت  
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هاي ناسيوناليستي داشته و عامل اصلي در پيدايش آگـاهي ملـي در               گيري جنبش   در شكل 
 در ناسيوناليـسم مـورد نظـر روشـنفكران دوره           1. بوده اسـت   هاي جديد اروپاي مدرن     ملت

آخوندزاده اصـالح، تغييـر و      . قاجار زبان فارسي از اهميت و جايگاه رفيعي برخوردار بود         
آقاخـان    پس از او ميـرزا     2.زدودن لغات عربي از زبان فارسي را وجهة همت خود ساخت          

روشنفكران و دولتمـردان دوره     . شيدندميرزاي قاجار نيز در اين راه كو        الدين  كرماني و جالل  
 پهلوي اول نيز با آگاهي از نقش تاريخي زبان فارسي در تحكيم وحـدت ملـي و عـشق و                   
عالقة تمامي اقوام ايراني به ايـن زبـان، تـرويج زبـان فارسـي را محـور اصـلي سياسـت                      

بـسيار   كـه تـأثير      3،»حلقه برلين «از ديدگاه روشنفكران    . سازي فرهنگي قرار دادند     يكسان
هاي فرهنگي دوران پهلوي اول داشتند، زبان فارسـي از اهميـت بـسيار                زيادي در سياست  

اكثر آنان بر اين باور بودند كه وحدت ملي تنهـا در قالـب دو عامـل                 . زيادي برخوردار بود  
پذير است و جز در دو حوزه مـذهب و زبـان بايـد در امـور                   بنيادين فرهنگ و زبان امكان    

 يكي از راهكارهاي نجات ملي را حفظ زبان فارسـي           كاوه مجله   4.د كرد ديگر از غرب تقلي   
 گاه از كوشش در راه اثبات حقانيـت           و در تمام دوره حيات و انتشار خود هيچ         5دانست  مي

 محمود افشار ابزار تكامل وحدت ملـي در ايـران را            6.زبان و ادبيات فارسي كوتاهي نكرد     
                                                 

هـاي متـأخر ملـت و         ، ناسيوناليـسم و مدرنيـسم، بررسـي انتقـادي نظريـه           )1391(اسميت،   . آنتوني دي  .1
 .232-233 ص ثالث،:  ترجمه كاظم فيروزمند، تهرانگرايي، ملي

  .74 ص خوارزمي،: ، تهرانهاي ميرزافحتعلي آخوندزاده انديشه، )1378(فريدون آدميت،  .2
هاي روشنفكري مخصوصاً در زمينه ناسيوناليسم فرهنگي اواخـر قاجـار و               يكي از تأثيرگذارترين جريان    .3

اي از ملّيـون بـه حـضور و           گيري رضاشاه روشنفكران انجمن برلين بودند كه بر اثر واكنش عده            اوايل قدرت 
ياسـي، تـاريخي، ادبـي و       ها مباحـث س     در آلمان شكل گرفت و در جلسات آن        مداخالت روس و انگليس،   

.  را انتخاب كردند   ايرانشهر و   كاوه هاي خود مجالتي چون     ها براي انتقال ديدگاه     آن. دفرهنگي مورد توجه بو   
-1930هـا، انديـشمندان ايرانـي در بـرلن            برلنـي ،  )1379( جمشيد بهنام،    :براي آگاهي بيشتر از جمله رك     

  .فرزان روز: ، تهران1915
  .2 ، ص1، ش 2، س )1290(، كاوه  .4
  .2، ص  همان.5
، به كوشش ايـرج افـشار و علـي          زاده  خاطرات سيدمحمدعلي جمال  ،  )1378(زاده،    جمال سيدمحمدعلي .6

  .118 ص شهاب ثاقب، سخن،: دهباشي، تهران
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فـتن اختالفـات محلـي از حيـث لبـاس و زبـان              تعميم و گسترش زبان فارسي و از بين ر        
نبايد با هم فرقي داشته باشند و هر يكي ... كرد و لر و قشقايي و«دانست و معتقد بود كه  مي

 پـس همـه بايـد يكـدل و يكـصدا بخـواهيم و               1،»به لباسي ملبس و به زباني متكلم باشند       
هـاي   تـدريج جـاي زبـان   بكوشيم زبان فارسي در تمام نقاط ايران عموميت پيدا كند و بـه   

سـازي     كسروي براي ايجاد يكپـارچگي سياسـي، جغرافيـايي و همگـون            2.بيگانه را بگيرد  
كـه مجلـه     دانست، تا جـايي     اجتماعي وجود يك زبان و يك آيين مشترك را ضروري مي          

خواسـته او ايـن بـود كـه         .  شعار خود را يك درفش، يك دين، يك زبـان قـرار داد             پيمان
هـا از گيلكـي،       هـاي اسـتان     زبان  تركي، عربي، ارمني، آسوري و نيم     «از  هاي گوناگون     زبان

از ميان برود و همگي ايرانيان داراي يك زبان بـشوند           » كردي، لري، شوستري و مانند آنها     
هاي فرهنگي     عيسي صديق، يكي از اشخاص تأثيرگذار در سياست        3.كه همان فارسي باشد   

تواند نژادهاي مختلـف را بـا         انند وحدت زبان نمي   آن دوره، نيز معتقد بود كه هيچ عاملي م        
 سعيد  4.دانست  هم متحد كند و وحدت زبان را موجب وحدت فكر و وحدت احساسات مي             

دانست كـه در زبـان و اخـالق و عـادات و رسـوم و                  نفيسي نيز ملت را جمعي از مردم مي       
  5.نديشنديكسان بي... اميد و آرزو و معتقدات و دين و لباس و زندگي اجتماعي و

  
  تأسيس مدارس جديد در كردستان و گسترش زبان فارسي. 2

تـرين ابزارهـاي دولـت پهلـوي اول در پـروژة              تأسيس و گسترش مدارس جديـد از مهـم        
 از 6.هـاي زبـاني بـود    سازي اقليت سازي بود و سياست كلي آموزش جديد نيز فارسي          ملت

نشين مـد      مدارس در مناطق قوم    اين رو، از همان ابتدا تخصيص بودجة بيشتر براي تأسيس         
گذاران فرهنگي قرار گرفت؛ از جمله اين كـه كفيـل وزارت معـارف خواسـتار                 نظر سياست 

                                                 
  .4 ، ص1، ش 1، س آينده، »مطلوب ما وحدت ملي ايران«، )1304( محمود افشار، .1
  . همان.2
 .57-63 ص تكثير،: ، چاپ چهارم، تهرانزبان پاك، )1356( كسروي،  احمد.3

 .150 ص دهخدا،: ، تهرانچهل گفتار، )1352( عيسي صديق، .4

 .11 ص فروغي،: ، تهرانتاريخ معاصر ايران، )1345(نفيسي،   سعيد.5

  .158 ص ني،: ، ترجمه محمدابراهيم فتاحي، تهرانتاريخ ايران مدرن، )1391(يرواند آبراهاميان،  .6
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اياالت و واليات باالخص نقاط     «ش براي ترويج معارف      1304افزايش قابل توجه بودجه     
  1.شده بود» سرحدي مانند آذربايجان، خوزستان و كردستان

هاي معـارفي در اسـتان        ي تأسيس مدارس و گسترش حوزه     اسناد از اهميت بسيار باال    
ش بـه لـزوم      1307وزارت داخله در مكاتبه با وزارت معارف در         . كردستان حكايت دارند  

 دفتـر   2.كنـد   تأسيس مدرسه در كردستان و مخصوصاً در منطقة عشايري اورامان اشاره مي           
دهـد   وقاف دستور مـي اي در همان سال به وزارت معارف و ا مخصوص شاهنشاهي در نامه 

فوراً ايـن امـر بـه       «تأسيس شود و    ) مهاباد كنوني (كه دو باب مدرسه در ساوجبالغ مكري        
 فرمانـده   3.»اين زمينه اقدام شـود     رئيس معارف آذربايجان ابالغ شود تا در اسرع وقت در         

اي به رياست دفتر مخصوص شاهنشاهي خواهان توسعه          تيپ مستقل خوزستان نيز طي نامه     
هرچـه زودتـر زبـان فارسـي در بـين عـشاير             «شود تـا       در مناطق عشايرنشين مي    معارف

عموميت يافته و آنان را از اين وضعيت خارج و باالخره آخرين يادگار ادوار فترت از بين                 
هـاي مكفـي بايـستي اطفـال و جوانـان عـشاير را            برود و اصوالً به وسيله تأسيس دبستان      

ميت موضوع و لزوم اقدام سـريع در ايـن زمينـه، دفتـر               با توجه به اه    4.»فارسي زبان نمود  
 دسـتور شـخص     21/12/1313اي بـه تـاريخ        مخصوص شاهنشاهي نيز طي نامة محرمانه     

  : كند رضاشاه را به وزارت جليله معارف و اوقاف ابالغ مي
شود كه تكثير عده دبستان در خوزستان و  االمر مطاع مبارك ابالغ مي      حسب

و اين  ... اطق كردنشين از كارهاي الزم و فوري است         كردستان يعني كليه من   
نظر تعميم معـارف اهميـت دارد بلكـه از لحـاظ مـصالح                امر نه تنها از نقطه    

مخصوصاً مقرر فرمودند ابالغ شـود  . شود مملكتي از امور مهمه محسوب مي    
الاقل به همان ترتيب و رويه كـه در دشـت گرگـان اقـدام شـده اسـت در                    

  5. هم بايد اقدام فرمايندكردستان و خوزستان
                                                 

  .24، ص 1 ، ش1، س مجله تعليم و تربيت، )1304 (،»يحه و راپرت آقاي كفيل وزارت معارفال «.1
        .  1آپ 2 خ 201  محل در آرشيو ،11644/297شناسه سند ،  سازمان اسناد ملي.2
  .1 ه آب 823محل در آرشيو ، 37874/297 شناسه سند ، سازمان اسناد ملي.3
        .1 آپ 5 گ 126 محل در آرشيو،  ،33977/297شناسه سند ، سازمان اسناد ملي .4
  .همان .5
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 براي توسعه معارف 1314 و 1313هاي  كند در سال وزارت معارف نيز در جواب اشاره مي
 هزار تومان اضافه اعتبـار در نظـر         320و تأسيس دبستان در خوزستان و كردستان بالغ بر          

صوص آيد، دخالت، تالش و تأكيد دفتـر مخـ           چنان كه از اسناد باال برمي      1.گرفته شده است  
شاهنشاهي و شخص رضاشاه، وزارت داخله، ارتـش و نظاميـان بـر تأسـيس مـدارس در                  
مناطقي چون كردستان نه تنها نشان از اهميت موضوع دارد، بلكه نشانگر دخالت نهادهـاي               

كنـد    هاي فرهنگي آن دوره است و اين برداشت را به ذهن متبادر مي              گيري  نظامي در تصميم  
  . مجري را بر عهده داشته استكه وزارت معارف بيشتر نقش

ترين اهداف توسعه معارف در مناطقي نظيـر كردسـتان            با توجه به اين كه يكي از اصلي       
گسترش و تعميم زبان فارسي بوده، در اين دوران بيشتر بـه تأسـيس و گـسترش مـدارس                   

در تمام دوران حكومت پهلـوي اول شـاهد         . شده است تا مدارس متوسطه      ابتدايي توجه مي  
يس تعداد معدودي از مدارس متوسطه در كردسـتان هـستيم، در حـالي كـه در اواخـر                   تأس

حكومت پهلوي اول در همه قصبات و بسياري از روسـتاها بـه تأسـيس مـدارس ابتـدايي         
بر  هاي پاياني حكومت رضاشاه عالوه       الزم به ذكر است كه در سال       2.نوبنياد اقدام شده بود   

ابر با هدف تعليم خواندن و نوشتن و تربيت فردي و           آموزش ابتدايي به گسترش آموزش اك     
  3.اجتماعي افراد نيز توجه خاصي شده بود

گرايي و زبـان فارسـي ارسـال          از ديگر راهكارهاي دولت پهلوي اول براي ترويج ملي        
مطـابق اسـناد،    . هاي مناطقي نظير كردستان بـود       خانه  ها به قرائت    رايگان مجالت و روزنامه   

هـاي فارسـي را بـه صـورت رايگـان در اختيـار                الت و روزنامـه   كوشـيد مجـ     دولت مـي  
خانة مهاباد به وزارت فرهنگ از        در نامة رئيس قرائت   . هاي اين مناطق قرار دهد      خانه  قرائت

                                                 
  .همان .1
هاي مختلف دوران حكومت پهلـوي        آموزان استان كردستان در سال      و دانش  براي آگاهي از آمار مدارس     .2

، 899/297/91،  888/297/91،    827/297/91سـندهاي شـماره      مركز اسناد همدان،  : از جمله رك   اول،
904/297/91 ،964/297/91.  

 از جملـه  1318 و 1315هاي  تعداد نوآموزان استان كردستان در سال    براي آگاهي از آمار مدارس اكابر،      .3
  .32954/297 و 24914/297سازمان اسناد ملي، اسناد شماره  : رك
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 و سـاير مجـالت بـه بنگـاه          اطالعـات  و   ايـران  روزنامـه    1318از اول فروردين    «اين كه   
سابق ادارة كـل نگـارش        كمافي«كه  شكايت شده و خواسته شده است       » خانه نرسيده   قرائت
. »خانة پهلوي مهاباد را با ارسال مطبوعات سودمند مزين و مقرون به فوايـد نماينـد                 قرائت

خانة   ، مساعدت با قرائت   اطالعات و   ايرانهاي    هايي به روزنامه    وزارت فرهنگ نيز، در نامه    
  :پهلوي مهاباد را از هر حيث الزم دانسته و گفته است

كند كه هـر كـسي و مخـصوصاً متـصديان             عيت آن ايجاب مي   مخصوصاً موق 
مند به ترويج زبان فارسي و تشييد مباني مليـت            مطبوعات كشوري كه عالقه   

بنـابراين وزارت فرهنـگ     . خانه بذل مـساعدت نماينـد       هستند با اين قرائت   
  1.خانه بفرستند السابق روزنامه به آن قرائت منتظر است دستور دهيد كمافي

هـا بـه      ترين هدف فرسـتادن مجـالت و روزنامـه          دهد كه اصلي    ه خوبي نشان مي   اين سند ب  
هاي فرهنگـي مـورد       مناطق كردنشين ترويج زبان فارسي و تقويت و نهادينه ساختن ارزش          

نظر كارگزاران حكومتي پهلوي اول بوده است، و هر گونه اقدامي كه در روند اين امر خللي   
  .ساخته پذيرفتني نبوده است وارد مي

  
  مدارس و ادارات كردستان ممنوعيت استفاده از زبان كردي در. 3

دولت پهلوي اول براي ترويج زبان فارسي در مناطق كردنشين تنها بـه تأسـيس و توسـعه                  
هايي براي استفاده از زبان كردي در اين مـدارس            محدوديت مدارس جديد اكتفا نكرد، بلكه    

يربومي كه آشنايي با زبان كردي ندارند استفاده        االمكان از معلمان غ     قائل شد و كوشيد حتي    
 به مدارس متذكر    15/6/1307رئيس اداره معارف كردستان در دستورالعملي به تاريخ         . كند
عموم كاركنان مدارس موظفند در قسمت رواج زبان فارسي مراقبـت و مواظبـت        «: شود  مي

 2.»بان فارسي تكلـم نماينـد     به عمل آورند كه در مدرسه اعم از معلم و متعلم منحصراً به ز             
اي بــه وزارت جليلــه داخلــه بــه تــاريخ  همچنــين حكومــت كردســتان در نامــه محرمانــه

 با اشاره به اين كه در كردستان فقط در مدارس و ادارات دولتي زبان فارسي                7/12/1310
                                                 

       . 1 آپ 3 ض 118  محل در آرشيو 21088/297شناسه سند ،  سازمان اسناد ملي.1

        .  1 آپ 5 ق 120  محل در آرشيو ،30482/297شناسه سند ، سازمان اسناد ملي .2
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براي اينكه در آتيه تمام اهالي مجبور به تكلم به زبان فارسـي             «: نويسد  شود مي   صحبت مي 
شوند ايجاد مدارس متعدده در بلوكات و شهر و فرستادن معلم از مركز ضروري است كـه                 ب

 ايـن سـند بـه       1».در نتيجة تربيت اساسي بعداً به هيچ وجه آشنا به زبان كردي خود نباشند             
دهد هدف اصلي دولت پهلوي از تأسيس مدارس متعدد در مناطق كردنشين    خوبي نشان مي  

همچنين در نامه مـستقيم و      .  بلكه تضعيف زبان محلي بوده است      نه تنها ترويج زبان فارسي    
 بـا   25/10/1312محرمانه اداره معارف و اوقاف كردستان بـه وزارت معـارف در تـاريخ               

 اشاره به اين كه اهالي كردستان داراي زبان مخصوصي هستند و كمتر كـسي مخـصوصاً در                
به هيچ وجه معلم «خواهد  رف ميفهمد، از وزارت معا به خوبي فارسي مي» قراء و قصبات«

باشند به نقاط     و مستخدم كُرد در مدارس كردستان استخدام نگردند و كساني كه مشغول مي            
همچنين خواستار افزايش حقوق معلمان غيربـومي       . »ديگر خارج از كردستان منتقل گردند     

فهان و فارس   تا بتوان معلمين نسبتاً اليق مسن را از يزد و اص          «شود    شاغل در كردستان مي   
در صـورتي كـه     «كنـد     در پايان نيز اظهار اميدواري مـي      . »و تهران به كردستان منتقل نمود     

موارد فوق مطمح نظر قرار گيرد، رجاء واثق اسـت كـه معـارف در ظـرف مـدت ده سـال                      
را در ساكنين كردستان تقويت و نيز زبان عمـومي          ) پرستي  ايران(پرستي    تواند روح وطن    مي

  2.»فارسي نمودرا تبديل به 
ش براي بررسي اوضاع سياسي و فرهنگي بـه          1313يكي از مأموران حكومتي كه در       

ساوجبالغ مكري فرستاده شده در نامه محرمانه خود به رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهي،             
سزاوار است كه اقـدامات جـدي در   «: نويسد ضمن بيان اهميت سياسي جغرافيايي محل مي 

اش به هر قيمت به ايرانيت خالص استحاله شوند و در آتيـه               ا سكنه اين ناحيه به عمل آيد ت     
بـراي انجـام ايـن مقـصود از         » .ممكنه خطر سياسي و اقتصادي براي مملكت فراهم نگردد        

به شرط آنكه آموزگاران از آغـاز       «ها افزوده     خواهد كه بر تعداد دبستان      وزارت معارف مي  
 كه معلمين كردزبان را تغيير دهند و بر تكميـل           زبان باشند اين بنده دستور دادم       همه فارسي 

هـم در  «هـا   كند تا ساير وزارتخانه همچنين توصيه مي. »مدارس ابتدايي آن نيز افزوده شود     
                                                 

   ه آب 823محل در آرشيو  ،7763/1/12شماره بازيابي  ،7763/290 شناسه سند ،سازمان اسناد ملي .1
        .  1 آپ 3 گ 408  ، محل در آرشيو33388/297سازمان اسناد ملي، شناسه سند  .2
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زبـان و كردزبـان نفرسـتند زيـرا           اين ناحيه و هم در ساير نواحي آذربايجان مأمورين ترك         
زبـان فارسـي كـه بايـد بـه حكـم       مأمورين قهراً با اهل محل به زبان واليتي سخن گفته و         

 همچنـين اداره    1.»احتياج بين عامه مردم انتشار يابد چنان كه بايد انتـشار نخواهـد يافـت              
هاي مربوط به جشن هزاره فردوسي        ش ضمن گزارش   1317معارف و اوقاف كردستان در      

ايي ه از طرف نماينده معارف و دو نفر اعضاي معارف كنفرانس   «كند كه     در سنندج اشاره مي   
 هاي فرعـي  اتحاد و استقالل زبان و لزوم برطرف كردن زبان        : راجع به موارد زير برگزار شد     

دهنـد     سند مذكور و ساير اسناد به روشني نشان مي         2.»...تركي و  لري، ايران از قبيل كردي،   
هـاي اداره معـارف كردسـتان تـالش بـراي             تـرين وظـايف و مأموريـت        كه يكـي از مهـم     

ايجاد مدارس متعدد در نقاط مختلف كردستان، عدم استخدام         . ده است سازي زبان بو    يكسان
معلمان كردزبان، فرستادن معلمان بومي بـه منـاطق خـارج از كردسـتان، افـزايش حقـوق                  
معلمان غيربومي براي ترغيب و تشويق آنان به سكونت و تدريس در كردستان و برگزاري               

اي از راهكارهاي دولـت پهلـوي         گوشهدار    هاي هدف   هاي گوناگون و ايراد سخنراني      جشن
  .اول براي رسيدن به اين هدف بود

حتـي  . كرد  حكومت پهلوي اول براي اثبات ايراني بودن كردها از هيچ تالشي دريغ نمي            
اي   چون راجع به نژاد و مليـت كردهـا كـه ايرانـي خـالص هـستند پـاره                   «1316در سال   

بـراي جلـوگيري از     «ان مقـرر شـد      بود، در هيئت وزيـر    » گفتگوهاي ناشايسته پيش آمده   
هـا و     عالوه بر تأسيسات جديد فرهنگي، كتاب     » ها  اغتشاش اذهان و استحكام مليت در آن      

كردها از عناصر خالص ايراني قديم و جزء الينفك اين          «هايي دربارة اين موضوع كه        رساله
 هـزار   50غ  از اين رو، بر طبق تصويب هيئت وزيران، مبل        . كشور هستند تأليف و نشر گردد     

ريال از اعتبارات دولت براي تأليف و انتشار سه جلد كتـاب تـاريخ و نـژاد مليـت كردهـا              
 امـا   3.پرداخت شد » توسط آقايان مردوخ كردستاني و رشيد ياسمي و پروفسور مينورسكي         

آيد، تفاوت چنداني بـين نحـوه         نكته اينجاست كه در عمل و چنان كه از اسناد مذكور برمي           
                                                 

        .  1 آپ 1 ع 132  محل در آرشيو ،24468/297 شناسه سندسازمان اسناد ملي،  .1
  .1 آپ 4 ف 614، محل در آرشيو 28753/297شناسه سند  سازمان اسناد ملي، .2
      .   1 آپ 1 و 424  محل در آرشيو،  297/39825 شماره سند  سازمان اسناد ملي،.3
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هاي غيرايرانـي     هاي ايراني، و زبان     دان پهلوي با كردي، به عنوان يكي از زبان        رفتار دولتمر 
گرايانه تمام تـالش خـود را    حكومت در يك نگاه تقليل. چون تركي و عربي وجود نداشت   

عناصـر  «همچنين در حالي كه در اين سـند كردهـا           . ها به كار بست     براي تضعيف اين زبان   
اند، در سند ديگري كه قبالً ذكـر     قلمداد شده » اين كشور خالص ايراني قديم و جزء الينفك       

 اند، بلكه چنان كه آمد يكـي از         قلمداد نشده » عناصر خالص ايراني   «شد نه تنها كردها جزو    
اش خواستار اقدامات جدي وزارت معـارف در كردسـتان بـراي اسـتحالة                مأموران در نامه  

اصغر شميم، در كتابي      تر اين كه علي    جالب. شود  مي» به هر قيمت  «سكنه به ايرانيت خالص     
ش تأليف كرده بود، ضمن تأكيد بـر نـژاد           1312كه دربارة تاريخ و جغرافياي كردستان در        

 و» براي تغيير دادن آداب و اخالق و زبان اكـراد         «هاي كشور تركيه      ايراني كردها، از تالش   
شـيخ سـعيد پيـران و    ساختن كردها در قوم ترك انتقاد كرده و قيام » مستحيل و مستهلك «

كه دولت مزبـور در     «داند    هاي قبايل كُرد عراق بر ضد تركيه را نتيجه مداخالتي مي            شورش
خواست اكراد    الخصوص كه دولت مزبور مي      نمود، علي   تغيير اخالق و آداب و زبان اكراد مي       

ـ                    ي را به قبول آداب و اخالق و زبان ملي ترك كه هيچ گونه شباهت و سنخيتي با اخالق مل
هـاي آشـكار و پنهـان         موارد باال نشانگر نوعي تضاد در سياسـت       .  وادارد 1»ايشان نداشت 

هـاي    كـه در بـسياري از اسـناد و كتـاب           در حالي . دولت پهلوي اول دربارة قوم كرد است      
گرفته بـراي     هاي صورت   منتشرشدة آن زمان بر نژاد ايراني كردها تأكيد شده بود و از تالش            

 كردها انتقاد و اقدامات كشورهايي چون تركيه در راستاي تغيير زبان            غيرآريايي نشان دادن  
شد، اما در عمل دولت پهلوي اول همچـون بـسياري از              و استحالة قومي كردها محكوم مي     

كشورهاي ديگر با توجه به شرايط و مقتضيات زمانه و در راستاي منافع سياسـي خـود از                  
هاي ايراني  ها و گويش و تضعيف و محو زبان   هيچ كوششي براي ترويج و تثبيت زبان واحد         

  .كرد و غيرايراني دريغ نمي
  

 هاي زباني پهلوي اول در كردستان پيامدهاي سياست. 5
هاي روشنفكران و دولت پهلوي در راستاي تقويت و ترويج زبان فارسـي در                هرچند تالش 

                                                 
  .42 مطبعه اميد، ص: ، تبريزكردستان، )1312(اصغر شميم،   علي.1
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ها   تركيست  اي پان ه  سازي تالش   ميان اقوام ايراني كه با هدف تقويت همبستگي ملي و خنثي          
ها كه از قضا هر دو با تأكيد بر عنصر زبان، چشم به بخشي از خـاك ايـران در                      عرب  و پان 

هـاي    نمود، امـا تأكيـد بـر روش         آذربايجان و خوزستان داشتند، امري بجا و قابل قبول مي         
هاي ترغيبي و تشويقي در راسـتاي تـرويج زبـان     تحميلي، اجباري و تنبيهي به جاي روش   

ها قبل در تمام قلمرو ايران و حتي فراتر از آن به عنـوان زبـان مكتـوب                    ي كه از قرن   فارس
شدة دولت در جهت تضعيف و از بـين           هاي سازماندهي   كاربرد داشت، از يك طرف و تالش      

هاي اقوام ساكن ايران، از طرفي ديگر، باعث شد تا اين امر به جـاي                 ها و زبان    بردن گويش 
در واقع، دولت مدرن در . ار پيامدهاي ناگواري به همراه داشته باشدنتايج مثبت و مورد انتظ

هاي افراطي و خشن و با تأكيـد          فرهنگي با اتخاذ سياست    ـ   جهت ايجاد هويت كالن سياسي    
  1.هاي هويتي در ايران را موجب شد ها در درازمدت شكاف بيش از حد بر برخي مؤلفه

اي بـراي تـرويج و        شـده   ريـزي   هاي برنامـه    هاي ماقبل پهلوي تالش     رغم اين كه دولت     علي
هاي دور و نزديك نه تنها  تحميل زبان فارسي در ميان اقوام ساكن ايران نداشتند، در گذشته    

قاره هند و آسياي صغير نيز به زبـان فارسـي و عربـي            ايرانيان بلكه بسياري از ساكنان شبه     
ا و اديبان كُرد از همان ابتدا آثار         در اين ميان، علما و شعر      2.اند  آموزش ديده و تحصيل كرده    

خود را به فارسي نگاشتند و پس از جدا شدن كردستان از سرزمين اصلي خود يعني ايـران    
 هاي عـرب بعـد از آنهـا بـه پيونـد فرهنگـي،               هيچ گاه كردها با امپراتوري عثماني و دولت       

رودان   د در ميـان    و شعرا و هنرمندان كـر      3عرفاني و حتي اجتماعي نرسيدند،     ادبي، تاريخي،
 اختصاص بخـشي از ديـوان شـاعران برجـسته و            4.دار و مروجان ادب فارسي شدند       پرچم

                                                 
 ، ص 23-22، ش   1380،نامه پـژوهش فرهنگـي    ،  »ها و هويت فرهنگي ايران      قوميت« مجتبي مقصودي،    .1

223.  
 اجتمـاعي، پژوهشكده مطالعات فرهنگـي و      : ، تهران بنيادهاي هويت ملي ايراني   ،  )1390( حميد احمدي،    .2

  .392 ص
اطالعـات،  : ، تهـران  دانكردها پرچمداران ادب فارسي در ايـران و ميـانرو          ،)1394( محمدعلي سلطاني،    .3

  .9ص
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قـادر كـويي و بـسياري ديگـر بـه اشـعار               سرآمد ادبيات كردي همچون نالي، محوي، حاج      
هاي فارسي، خود نشانگر توجه، عنايت و عشق فضال و علما و شاعران كُرد سـاكن كـشور                

 همچنين اكثـر مورخـان كـرد آثـار خـود را      1.عراق و تركيه و سوريه به زبان فارسي است  
دربارة تاريخ مناطق كردنـشين و ايـالت و طوايـف و اميرنـشينان كُـرد بـه زبـان فارسـي                      

تـاريخ  ،  التـواريخ   زبـدة    بدليسي در دوره صـفويه،       شرفنامهتوان به     اند، چنان كه مي     نگاشته
در .  در دوره قاجار اشـاره كـرد  تحفه ناصري، و حديقه ناصري، لتورايخلب ا ،  امراي اردالن 

 1202 در   تـاريخ اردالن  همين دوران مستوره اردالن، شاعر و مورخ كرد، با نگارش كتاب            
هايي  همچنين قسمتي از كتاب. نگاران زن ايران تا آن زمان قرار گرفت ق جزو معدود تاريخ

شد به زبـان فارسـي        هاي علميه كردستان تدريس مي     هاي قديمي و حوزه     خانه  كه در مكتب  
  .التحصيالن اين مراكز آشنايي كاملي با زبان فارسي داشتند بودند و تمامي فارغ

بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي مناطق كردنشين پس از سقوط رضاشاه بـه وضـوح               
تقويت حس  هاي زباني پهلوي اول نه تنها به ترويج زبان فارسي و دهد كه سياست نشان مي

خواهي در ميان كردها نينجاميد، بلكه برعكس تا حدودي از عشق و عالقه درونـي و                  مليت
ديرينه كردها به زبان و ادبيات فارسي كاست و باعث شد آنان بر استفاده از زبان كردي بـه      

مدت جمهوري كردستان در شهرهاي مهاباد،        در دورة  كوتاه   . عنوان زبان مكتوب پابفشارند   
هـاي   هاي فارسي در مدارس ممنوع و بـراي چـاپ كتـاب     و اشنويه استفاده از كتاب     بوكان

محمـد تـالش شـد        هايي صورت گرفت و حتي با دستور قاضي         درسي به زبان كردي تالش    
براي تعدادي از كلمات رايج عربي و فارسـي در كـردي، و مخـصوصا بـراي اصـطالحات                   

 اين كه اين كار به افرادي واگذاشته شـد          تر   جالب 2.نظامي، جايگزين اصيل كردي پيدا شود     
دهـد   اين امر به خوبي نشان مـي . التحصيل مدارس دولتي بودند    ها جوانان فارغ    كه بيشتر آن  

هاي مختلف فقط در راستاي تقويت  كه در جوامع چندزباني هر گاه دولت با استفاده از اهرم        
وسيله مقابلـه و ابـراز هويـت        زبان مسلط بكوشد، قوم مورد تهديد نيز زبانش را به عنوان            

                                                 
مركـز اسـناد و     : تهران ،نقش كردها در پاسداشت از فرهنگ و تمدن ايراني        ،  )1385( محمدعلي سلطاني،    .1

  .111 تاريخ ديپلماسي، ص
  .3 ص ،17 ش ،1س  ،روزنامه كوردستان: ها رك گزيني براي آگاهي از برخي از اين واژه .2
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  .دهد اش قرار مي جداگانه در مقابل تهديدكننده
ممنوعيت استفاده از زبان كردي و پافشاري و تأكيد در تدريس دروس به زبان فارسي               

آموزان از تحصيل و عـدم        هاي آغازين تحصيلي، باعث نفرت و بيزاري دانش         حتي در سال  
، از روشنفكران و شاعران كرد، كه نقش مهمـي          »نهيم«. استقبال آنان از مدارس جديد شد     

در تحوالت سياسي پس از سقوط رضاشاه در مهاباد داشـت، در خـاطرات خـود بـه ايـن         
  :كند مسئله اشاره مي

هـا   ام اما هيچ كـدام از آن  ام روزهاي تلخ و سياه بسياري ديده من در زندگي 
علم مدرسه كه خـود     تر از آن روزي نبود كه به مدرسه رفتم، م           تر و سياه    تلخ

در اصل يك نفر كرد بود و بعداً فهميدم كه فارسي هم خوب بلد نيست، بـه                 
فارسي و عصبانيت با كلماتي مرا مورد خطـاب قـرار داد كـه هيچـي از آن                  

هـا زيـر پتـو از         تا مدتي شب  . هايم به من خنديدند     حالي نشدم و همكالسي   
 ناچاري و بـا زور بـه        كردم و روزها از روي      ترس رفتن به مدرسه گريه مي     

  1.رفتم مدرسه مي
همچنين برخي از معلمان باسابقه نيز به خاطر اجبار در تكلم بـه فارسـي از شـغل معلمـي                    

از آن جمله است مالحسين شكيبا كه پس از آن كه مجبور شد با برادر خـود                 . استعفا دادند 
سـي صـحبت كنـد، از       كه به تازگي به رياست اداره معارف كردستان رسيده بود با زبان فار            

  2.شغل معلمي استعفا داد
هـاي زبـاني حكومـت پهلـوي اول گـرايش برخـي از                يكي ديگر از تأثيرات سياسـت     

هايي به زبان كـردي   پخش اعالميه. كردگان كرد به دولت شوروي بود       روشنفكران و تحصيل  
ش باعث شوق و شعف اهالي منطقه و نوعي گرايش           1320توسط هواپيماهاي شوروي در     

اين امـر بـراي      «:ماموستا هيمن به اين نكته چنين اشاره كرده است        . ها به اين كشور شد      نآ
اهميتي نبود، براي من كه عاشق و شيداي زبان كردي بودم ايـن بـرگ كاغـذ                   من مسئلة كم  

                                                 
  .6 ص سيديان،: ، مهابادتاريك و روون، )بي تا(، )خ االسالميمحمدامين شي (هيمن .1
 آراس،: ، سـنندج   سـال اخيـر    200 علما و دانشمندان كردسـتان در        ،)1391(عبذالحميد حيرت سجادي،     .2

  .66ص
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 همچنين خانم صـياديان، مـدير مدرسـه         1.»كافي بود كه از فرط خوشحالي و شادي بميرم        
 1324هايش به مناسبت تشكيل جمهـوري مهابـاد در            از سخنراني دخترانه مهاباد، در يكي     

توانستيم به زبان     تا قبل از اين در چنگال استبداد گرفتار بوده و نمي          «ش با اشاره به اين كه       
سرانجام در جنگ بزرگ جهـاني بـا        «، بر اين نكته نيز تأكيد دارد كه         »مادري تحصيل كنيم  

تالين، ملت از زير بـار اسـتبداد رهـا شـده حـاال              سوار ميدان آزادي، مارشال اس      دست يكه 
 2.»توانيم به زبان خودمان وظيفه ملي خودمان را انجام داده و به مليت عالقه نشان دهيم         مي

هايـشان    ها را به خاطر ظلم و جنايت        حال اگر نفرت، كينه و ترس اهالي كردستان از روس         
وي پس از جنـگ جهـاني دوم        در طول جنگ جهاني اول با گرايش و عالقه به دولت شور           

سـازي زبـاني دوره رضاشـاه         مقايسه كنيم، متوجه يكي از پيامدهاي منفي سياست يكـسان         
هـاي تحـت سـلطه خـويش          بينيم كه كشوري چون شوروي كه در جمهوري         شويم و مي    مي

مخصوصاً در آسياي ميانه تمام تـالش خـود را بـراي تـرويج زبـان روسـي و ممنوعيـت                     
فارسي به كار برده بود، در راستاي منافع خويش، با انجـام كارهـايي              هاي ديگر چون      زبان

نظير پخش اعالميه به زبان كردي از كينه و نفرت ناشي از ممنوعيت زبـان كـردي سـاكنان                   
  .برداري كرده است مناطق كردنشين بهره

نفي گرا كه روي ديگر آن انكار و  در پايان بايد گفت تأكيد بر ناسيوناليسم افراطي ايراني
هاي ديگر بود باعث تشديد ناسيوناليسم قومي و دور شدن كردهـا از               تنوع فرهنگي قوميت  

اين اتفاق كه پـس     . حكومت مركزي و تالش براي ايجاد حكومت خودمختار در منطقه شد          
 .از اشغال ايران و تبعيد رضاشاه رخ داد منجر به تشكيل جمهوري خودمختار مهاباد گرديد              

، ارگان رسمي حزب دمكرات، نگاه كردستانها و مطالب روزنامه      رانياگر به مقاالت و سخن    
شويم كه بيشتر افراد علت گرايش به خودمختـاري و تـشكيل جمهـوري را         كنيم متوجه مي  

هاي غلط فرهنگي رضاشاه، مخصوصاً ممنوعيت اسـتفاده از زبـان و              ظلم و ستم و سياست    
  3.اند پوشش محلي، دانسته

                                                 
  .17ص  ،تاريك و روون هيمن، .1
  .2ص  ،37، ش 1س  كوردستان، .2
؛ 1 ص ،3 ش ،1س   ، از جملـه،   كوردستانوزنامه  هاي مختلف ر    شماره: براي آگاهي از اين موضوع رك      .3

  .1  ص ،39ش  ،1؛ س 2 ص ،28ش  ،1؛ س 1 ص ،11ش  ،1س 
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  گيري نتيجه. 6
 به اهميت باالي گسترش زبان واحد در رسيدن به وحدت ملي، حكومـت پهلـوي                با توجه 

اول كوشيد با تأسيس مدارس جديد، استخدام معلمان غيربومي، ارسال مجـالت رايگـان و               
تشكيل مجالس سخنراني زبان فارسي را در مناطقي چون كردسـتان گـسترش دهـد، و در                 

ش خـود را بـراي تـضعيف و محـو سـاير             عين حال با جديت و استفاده از جبر، تمام تـال          
اين سياست عالوه بر ايجاد     . كار گرفت   هاي محلي به      هاي ايراني و غيرايراني و گويش       زبان

گرايي قومي شد و بعد       تنفر و بيزاري كردها از حكومت پهلوي، باعث افزايش تمايالت ملي          
اين امر اثبات   . از سقوط رضاشاه خود را به شكل تالش براي كسب خودمختاري نشان داد            

ترين عنصر هويـت يـك جامعـه و دربرگيرنـدة حافظـة           با توجه به آن كه زبان مهم       كرد كه 
هـاي    هـا و گـويش      تاريخي آن جامعه است، هر گونه تالش براي تضعيف، نفي و محو زبان            

آيد، بلكه مسلماً فرايند وحـدت ملـي را بـا             تنها امري عقالني به نظر نمي       رايج در ايران نه     
بـا مـد نظـر قـرار دادن شكـست سياسـت             . سـازد   ها و خطرات بزرگي مواجه مي       ريدشوا

تـوان گفـت اسـتفاده از الگـوي سياسـت             سازي فرهنگـي در دوران رضاشـاه، مـي          يكسان
اي چندقومي همچون  هاي تاريخي و بومي جامعه زمينه تكثرگرايي فرهنگي، با توجه به پيش

. مفيد براي حفظ انسجام و همبستگي ملي باشد   هاي    تواند كارساز و يكي از روش       ايران، مي 
البته با توجه به نقش و رسالت تاريخي زبان فارسـي در وحـدت و همـدل سـاختن اقـوام       

الزم است با دوري كردن از هر گونه سياسـت افراطـي و تحميلـيِ همـراه بـا                    ساكن ايران، 
تنها در ايران بلكـه    هاي اقوام ديگر، در راستاي ترويج اين زبان نه ها و گويش  تضعيف زبان 

  .در اقصي نقاط جهان از هيچ كوششي فروگذار نكرد
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