
 

 

 سیاست حافظه ، حافظه فرهنگی و ترومای فرهنگی در تاریخ معاصرایران

  2مسیحا واال ،1سعید ذکایی

 6/71/89، تاریخ تایید:71/5/89تاریخ دریافت:

 چکیده

شوند.  می آیند و در جهت یادآوری به کار گرفته ه با به کارگیری از حافظه فرهنگی بدست میحافظهای  سیاست

نامند که به   ها را حافظه فرهنگی می ها و نوشته های دیواری، پوسترها و عزاداری ها، نقاشی ها، یادبودها، جشن سمبل

های حافظه را  رادر خوددارند تا سیاست و فضاهای عمومی این پتانسیلها  کند. ابزه ای کمک می بازسازی حافظه

از هایی  شوند؛ لیک، در این فرآیند روایت بخش می جمعی به کار بستههای  بازسازی کنند و در نتیجه برای یادآوری

 شود.  گونه دستکاری در یادآوری گذشته منجر به فراموشی جمعی می شود. این می گذشته تاریخی حذف

پسا انقالبی در ایران، اصرار جهت یادآوری گزینشی از تاریخ به های  نین دولتدر زمان حاکمیت پهلوی و همچ

انجامیده است. یادآوری جمعی حاکی از فراموشی جمعی نیز هست. فراموشی  3ای های حافظه آفرینش وسواس

ماعی را کند و کنشگران اجت می استقرار یافته در روایت از گذشته تاریخی میان معنی و هویت سازی شکاف ایجاد

زائل و جامعه را مبتال به   4کشد. این امر توانایی ایشان را در روایت از خود ملی در مواجهه با دولت به چالش می

 کند. ترومای فرهنگی می

 سیاست حافظه، حافظه فرهنگی، یادآوردن، فراموشی، ترومای فرهنگیکلیدی: های  واژه
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 مقدمه

ای  های حافظه یداری ارتباط خود با ملت، از سیاستها برای دستیابی به مشروعیت و پا دولت

های فرهنگی در جهت استخراجی نو از گذشته مشترک  برند و به ایجاد حافظه بهره می

گیری از فضاهای جمعی و  ها با بهره پردازند. در پی ایجاد هویتی مشترک، حاکمیت می

ند. همینطور، حفظ پرداز های یادبودی می عنصرهای مادی به ایجاد یادبودها و سنت

یادبودهای مربوط به افتخارات میهنی اهمیت توجه به گذشته را بیشتر کرد و در پی آن 

ها و  گیری از سمبل ای و بهره های حافظه گذاری های مدرن به گسترش سیاست ملت-دولت

ها نخستین بار در اروپای غربی رایج شد. در راستای  ها همت گماشتند. این ممارست یادواره

ارج نهادن به یادآوری انقالب فرانسه به  7198همیت بازنمایی گذشته در حال، درسال ا

رسمیت شناخته شد و نام گذاری روزی به نام باستیل به عنوان روز ملی در فرانسه پس از 

گذاری شد  نود سال از آن اتفاق تاریخی و یادبود آن در تقویم این کشور پایه

ها و یادبودهای قهرمانان  و باالخص انگلستان، استفاده از مجسمه(. در اروپا 21:7893)هابزبام،

ملی از نیمه قرن هجدهم، گذار از یادبودهای مذهبی را به یادبودهای سکوالر تسهیل کرد و 

دوری از گفتمان دینی را شدت بخشید؛ ظهور یادبودهایی که به ایجاد دانشی مشترک بر 

کند:  ی شده بودند. همانطور که ازوف اشاره میدر عصرمدرن ساختاربندها  مبنای یادآوری

را بشدت تغییر داد و حفظ  7های یادیاری گیری از اِلِمان ها اهمیت بهره براستی وقوع انقالب

پیش متمرکز بر گذشته کرد  یادبودهای مربوط به افتخارات میهنی را بیش از

فاده از اشکال بر روی (. در قرن نوزدهم نیز، رومانتیسیسم، خود با است788:7899)ازوف،

گیری از  ها تأثیر گذاشت و بهره ها، مهرها و حتی سوغاتی اشیاء مختلف یادبودی ازجمله سکه

(. همچنین جنگ جهانی اول به عنوان امر 775:7889ها را چندین برابر کرد )الیک، یادواره

شید )بنیامین، های اشکال متفاوت در روایت از گذشته را عینیت بخ مدرن و یادآوری آن بارقه

هایی شدند که بازنمای اقتدار و  ها مبدل به مکان ها و نمایشگاه (. تا آنجا که، موزه7869

 .ها شدند ها و یا مظلومیت و یا ایثار ملت توانمندی حاکمیت

های تاریخی، فرهنگ حافظه در رابطه میان دولت و ملت و همچنین حافظه  طی دوره

های متفاوت قرار گرفته و  ی ملت، تحت تسخیر گفتمانفرهنگی در میراث قابل دسترس برا

مندی سیاست حافظه  شوند. در تشریح از روش های گزینشی می ساز یادآوردن و فراموشی جریان
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خواهد چه  چه کسی می"مند در اختیار حاکمیت است و اینکه  ای سوژه توان گفت که تجربه می

های  (. سیاست7881کند )کانفینو، یدا میاهمیت پ "کسی، چه و چرا و چیزی را به یاد آورد

سازند. به  دهند و هدفمند می ای مستقر، زبان صحبت از گذشته را تحت کنترل قرار می حافظه

که، دسترسی به حافظه با وساطت فرهنگ در فضای عمومی و فضای خصوصی، بارور  طوری

اگر حیطه "( 7884)شود. به گفته زارکا  های مشخص نهادهای سیاسی مسلط می گذاری سیاست

(. 91:7884)زارکا، "حافظه جمعی گسترده و متنوع است، ساختاربندی شده نیز هست

های  های جمعی در پیوند با سیاست حافظه طراحی شده از جانب حاکمیت و در ظرف حافظه

ها با برجسته کردن بخشی از واقعیت تاریخی و فاصله گرفتن  شوند .دولت گروهی بازساخت می

ها در ساختن  ها و جمعیت ای دیگر اتفاقات تاریخی، از اهمیت دستاوردهای همه گروهه با بخش

کنند. نهایتاً این قدرت حاکمیت است که سعی در ایجاد مرزهایی برای تک  گذشته ،پرهیز می

در روزگار "گوید:  ( می2117همانطور که اسمیث )کند.  حافظه جمعی کرده و آن را عملیاتی می

زمانی از هنجارهای اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است، و میهن پرستی و ما، میهن به سا

های  (. حاکمیت پهلوی و دولت785:2117است )اسمیث، "ایدئولوژی در همه جا حاضر

پساانقالبی در ایران، جهت ایجاد حافظه عمومی به انتخاب گزینشی از گذشته مشترک 

گرایی را برای ملت  همچنان تعهدات ملیاند تا مشروعیت حاکمیت خود را ایجاد و  پرداخته

های جمعی هریک در  سازی فراموشی ها و جریان ها با گزینش از یادآوری بیافرینند. این حاکمیت

 شوند.  ایجاد انقطاع از گذشته تاریخی و ایجاد ترومای فرهنگی موثر واقع می

 مبانی نظری

 حافظه فرهنگی (الف 

ندهای حافظه با اجتماع، مشارکت در فهم گذشته از هالباکس مسیر مهمی در فهم ما از پیو

ایجاد کرد. لیکن، موفق نشد از لحاظ تئوریک،  7ای طریق یادبودها و همچنین ردهای حافظه

های  شیوه ارتباطی میان حافظه فردی و حافظه گروهی را روشن سازد. مبحث حافظه در نوشته

فظه فردی است که تحت تأثیر هالباکس بر دو سطح متفاوت همپوشانی دارد. نخست، حا

ها به بازساخت  گیرد. دیگر اینکه، ردهایی از گذشته غالباً از طریق یادیاری اجتماع شکل می

از مکانهای مقدس، به ای  رسانند. هالباکس در کتاب نقشه برداری افسانه می گذشته کمک
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گروه است. از دید  پردازد، اما همچنان محل ورودش برای تحلیل، می ها بررسی مناسک و نشانه

ها مشخص و تفسیر آن را ممکن  او، یک مکان و یک زمان اتفاق مشترک تاریخی را برای گروه

ها را موجب و حیاتشان را در گرو فهم مشترک از  سازد. این خود، مشخصا تمایز بین گروه می

فضا و  کردن حافظه جمعی درجا، سازد. همچنین هالباکس به بومی شان امکان پذیر می گذشته

داند  می "ضروری فهم تاریخی"ورزد و آن را  می مکان در تحقق پذیری یادآوردی اصرار

ای حافظه  هالباکس به گونه"گوید:  همانطورکه کانرتون میلیکن، ( 218-72: 7882)هالباکس، 

جمعی را جاری در تاریخ نشان داد و با عدم ارائه توجیه تئوریکی، امتداد آن را در چند نسل 

 (. 39:7898)کانرتون، "عقیم کردآتی 

و حافظه فرهنگی در  7( با اشاره به اهمیت دو نوع حافظه ارتباطی7885جین آسمان )

ای  های جمعی، اولی را در رابطه نزدیک و بدون واسطه و دیگری را حافظه گیری حافظه شکل

رمبنای آنچه نیچه ب"شود. وی اذعان دارد که:  ها محقق می داند که با فاصله، از طرق واسطه می

های حیوانی است،  های ژنتیکی ضامن ابقاء گونه گوید، همانگونه که در جهان حیوانات، برنامه می

داشته ها  هایی برای نگهداری از طبیعت خود طی نسل بایست واسطه ها نیز همواره می انسان

کلمات و جلوۀ  (. او براین باوراست که برخالف اصوات726:7885)آسمان و زاپیالکا،  "باشند

تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر  ها، حافظۀ فرهنگی با ثبات و فرا موقعیتی است. می ژست

بندی متفاوتی از انواع  منتقل و از نسلی به نسل دیگر انتقال داده شود. آالیدا آسمان با دسته

ام به نمایش اش با ن کند. وی درمقاله حافظه، مسیر را برای محققین مطالعات حافظه باز می

درآوردن گذشته، باور به اینکه حافظه تنها از یک مسیر مشخص شکل بگیرد را غیر قابل تأمل و 

گیری حافظه را به صورت  شمارد .او بر این باور است که چیزی که در واقع اولین دلیل شکل می

 های موجود در حافظه فردی نیست. تواند ایجاد کند، چیزی جز پتانسیل غیر فردی می

مند و بسیار پر جزئیات تعریف کرد که در  هایی نظام ها را شاید بتوان به عنوان استراتژی فرهنگ

ها تنها از  شوند. از نظر آالیدا آسمان، انسان برابر تجربۀ کلی زوال و فراموشی به کار گرفته می

تعامل، شان را از طریق  دهند، بلکه حافظه شان را شکل نمی طریق تجربه زندگی خود، حافظه

آورند .وی در  ارتباط برقرار کردن، شناسایی کردن، یاد گرفتن و مشارکت کردن، بدست می

دسته بندی از انواع حافظه، آن را به چهار نوع فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تقسیم 

زند و در  کند. انتقال فرهنگی از گذشته بصورت نامحدود و مستمر به تولید معنا دست می می
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گیرد.  ای از خود، گذشته و ابژه قرار می کنشگر اجتماعی در یک سطح مذاکره سه گانهاینجا 

منبعی جمعی در متمایز ساختن موضوعات "جین آسمان نیز از حافظه فرهنگی به عنوان 

توان گفت که تنها با  (. می731:7885برد )آسمان وزاپیالکا، نام می "مقطوع در زمان

آید. طی این مسیر فرد  یان جهان اجتماعی و فرد به وجود میگری فرهنگ، ارتباطی م میانجی

ساختار "های فرهنگی که شاید بتوان مفهوم  در بطن فهم از گذشته خود با توسل به معرف

بخش این  های فرهنگی، ماهیت شود. واسطه را به آن داد با جهان اجتماعی مرتبط می "ارتباطی 

افتند. بنابراین حافظه  هویتی فرد بسیار کارساز می شوند و در تعیین ابعاد شکل از حافظه می

شکل   "های فرهنگی از سوی دیگر بکارگیری حافظه از یک سو و اجتماع اِلِمان"فرهنگی با 

 (. 4:2171گیرد )ارل، می

 فراموشی جمعی (ب

ی یادآوری و فراموشی است. یادآوری با تصرف  دانش مشترک از گذشته در تصرف دوگانه

 های حافظه مشارکت موشی در به تعلیق آوردن یادآوری، هر دو در ایجاد برساختحافظه و فرا

های فرهنگی و یادآوردن منقطع یا منحل  ورزند. به زبانی دیگر، چنانچه ارتباط میان واسطه می

توان گفت که فراموشی انتهای یادآوردی است و  یابد. از این رو، می شود، فراموشی ظهور می

های گزینش شده باشد.  گذاری تمایالت فردی یا گروهی برای ارجحیت سیاست تواند بر پایه می

شود و یا هر آنچه  به این شکل که هر آنچه تشویق به یادآوردن نشود، به فراموشی سپرده می

های جامعه را کم  فراموش شود، آن چیزی است که یاد آوردنش منفعت برخی از افراد یا گروه

زمانی که ما از "گوید  ( می7884دارد. همانگونه که ایروین زارکا ) میرنگ کرده و یا از میان بر

ای نیز  آوریم حاکی از فراموشی )غیبت( مالحظه شده یادآوردن اجتماعی سخن به میان می

)ایروین  "هست، فراموشی جمعی همچون یادآوردن جمعی، تاریخ خود را دارد

های فرهنگی بخصوص توسط  از واسطهگیری  ها و بهره (. عمکرد یادیاری776:7884زارکا،

های یادآوری و فراموشی را در جهت خالف  های جمعی هستند و دوگانه ها، مولد فراموشی گروه

کنند و در  تغذیه می 7ای های حافظه های جمعی از خالء آورند. فراموشی یکدیگر به حرکت در می

ن خود نشان از عدم حضور برخی یابند و ای طی زمان از فقدان بازنمایی گذشته ادامه حیات می

 ای حاکم است. های حافظه ها در سیاست از یادیاری
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ها و محقق شدن آن نیازمند نهادهای سیاسی  های جمعی، خارج از توانایی گروه فراموشی

هایی که به مدد آن یادآوردن  سازی یادیاری ها با نابود سازی یا کم توان است. عموماً، حاکمیت

پردازند. در این باب، حافظه جمعی  های حافظه می شود، به ایجاد خالء ن میاتفاق تاریخی ممک

شود. همانطور که هیمو و پلتنن  مبدل می سازی در حوزه فرهنگ به بخشی از آپاراتوس معنی

های سیاسی در رابطه با اینکه چه چیز به یاد آورده شود و  کشمکش"کنند  ( اشاره می2113)

امروز ادامه داشته است. اما سوال از اینکه چرا باید به یادآورد و یا چه چیز فراموش شود تا به 

(. اهداف 44:2113فراموش کرد، به ندرت مورد بحث قرار گرفته است )هودکین و رادستون، 

ای به شکلی عمیق تر، شئونات من اجتماعی و خود ملی  های حافظه گذاری ها در سیاست دولت

مندی از فرهنگ در جهت  گیری و بهره هند. از این رو، بهرهد را طی زمان تحت تأثیر قرار می

بازسازی گذشته، اگر چه در راستای انسجام ملت و در جهت توافقی آینده نگرانه است، لیکن 

های ساختگی فرهنگی، در جهت توسعه  سازی ها با به کارگرفتن نهادهای سیاسی و جریان دولت

شوند.  شوق خوانشی یکپارچه از گذشته میروندی ویژه در یادآوردی گذشته تاریخی، م

کند که برای یادآوری در  ( نیز به اهمیت نهادهایی اشاره می2176همانگونه که آالیدا آسمان )

یادسپاری بشدت نیازمند تالش تعداد "گیرند،  خدمت ساختار سیاسی و اقلیت مسلط قرار می

برداری از  (. بهره36:2176ن،)آسما "ای از نهادها و بطور جدی رسانه هاست قابل مالحظه

ها، کادرهای یادآوردن را توسط کنشگران اجتماعی تنگ تر  هایی توسط حاکمیت یادیاری

شود، آن چیزی  کند. به این شکل که آنچه در بدو امر یادآوردنش محکوم یا سرکوب می می

های حافظه منتخب، توسط  است که رفته رفته به فراموشی سپرده خواهد شد. سیاست

هایی متناسب در راستای  ها، ایجاد گفتمان های پساانقالبی، در راستای حفظ آرمان اکمیتح

های پساانقالبی، به ایجاد الگوهای فرهنگی جدید اجتماعی  اهداف انقالب و شکل دادن به هویت

ای که دانشی محدود و قالبی از گذشته دارند، هدف  پردازند و پرورش عاملین اجتماعی می

های ایدئولوژیکی از طرف حاکمیت، تحت کنترل باز  شوند. جنبش ی آنان واقع میگذار سیاست

  تخیل از گذشته است.

 ترومای فرهنگی (ج

های فرهنگی در حال تولید و توسط افراد و یا  در این مکانیزم، معانی پیوسته از طریق مکانیزم

ها به نوعی  رد. یادیاریگی شان مورد بازرسی و بازسازی قرار می ها، برای ابقای هویت گروه
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ای تشویق کننده و یا تکذیب کننده فهم ما  ها به گونه متضمن ایجاد تاریخی نو هستند. یادیاری

از اتفاقات اجتماعی هستند. هر آنچه را که زاده فرهنگ و یا بطور ابجکتیو، نمود آن باشد 

اسی ترین (. حتی در غیر سی7888گردد )پیرسون، بخشی از تولید تاریخی محسوب می

های بازنمایی نیز، ما تحت تأثیر الگوهای پنهان در تفسیر دنیا و زندگی روزمره هستیم. از  شیوه

ها در خلق  های بصری بکارگرفته توسط سیاست حافظه جز تأثیرگذارترین اِلِمان این رو فرهنگ

 های هویتی هستند. پیوستگی

ر وضعیتی مشخص و در ساختار گیری د در واقع این گروهای حاملین هستند که با جای

های مادی خود به  مندی خاص اجتماعی با توجه به داشتن کاالهای مطلوب و یا عالقه

های  های حامل هستند که بویژه سعی در ایجاد هویت زنند. این گروه معناپردازی دست می

لوژیک تروما حاملین بیوکنند.  متنوع هستند و وابسته به ابعاد بازنمایی و نسلی، متغیر عمل می

گیرند. همانگونه که  بالقوه حاملینی هستند که از طریق حافظه در معرض تروما قرار می

های حامل، فاعلین جمعی فرایند  گوید: گروه در کتاب جامعه شناسی دین نیز می( 7819وبر)

از اتفاق تا رخداد است که از حضور ای  (. ترومای فرهنگی پروسه469:7819تروما هستند )وبر،

شود؛ رخدادی که  تروماها و یا اتفاقات داغ تاریخی دردناک تا ظهور آشفتگی از معانی زاده می

ای مسلط و متزلزل بودن هویت تاریخی اجتماعی را نمایان  های حافظه سازی شکنندگی فرهنگ

 ( اذعان دارد:2119سازد. همانگونه که آیرمن) می

دهد که برروی بیش از یک پدیده تمرکز کنیم،  نظریه ترومای فرهنکی به ما این امکان را می" 

پتانسیل "بایست از  جدای از اینکه آن پدیده به تنهایی چقدر قدرتمند باشد. از این نگاه، فرد می

ها سخن براند، بدان ترتیب که شماری از اتفاقات که به  ای از پدیده در ارتباط با مجموعه "ترومازا 

ای از  در رابطه با مجموعه "تروماتایزهای  پتانسیل"از انباشتتوان  عنوان یک مجموعه تجربه و می

ای بهم پیوسته از روایت با  ای از اتفاقات به نشانه مجموعه اتفاقات سخن گفت، به طوری که گزیده

 (.763:2119 )آیرمن، "دهند اعتباری تجمع یافته در ترومای فرهنگی نتیجه می

های فرهنگی طی فرایندی تاریخی  یاستپذیری اتفاقات گزینش شده از طریق س ادامه

ها و گروها  یابد. در این رخداد، موازنه انسجام جمعیت سیاسی در ترومای فرهنگی انعکاس می

ریزد و پیگیر آن توانمندی جمعی شدن زیر سوال قرار  می در جامعه پیرامون امری واحد، به هم

نگی بحرانی از آشفتگی میان هویت ترومای فره"کند گیرد .همانطور که آیرمن نیز اشاره می می

) الکساندر و  "هایی از مردم است که به انسجام نسبی رسیده اند و معنی، در گروه
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داند. اتفاقی که طی  می (. وی این نوع از آشفتگی را پارگی در اساس جامعه67:2177همکاران،

های  الت فرهنگها و اجتماعات با دولت و حاکمیت را سست کرده و معاد زمان، پیوند گروه

سازد. این شکنندگی خود پیش نیازی در جهت تحقق  ای را ناهمگون و شکننده می حافظه

در تنگنا  "جمعی بودن"ها را در مواجه با مقوله  ترومای اجتماعی است، ترومایی که جمعیت

 خراشد. ها را می ملت -دهد و شمایل دولت قرار می

 مرور پیشینه

ای در آکادمی غربی دارد. لیکن، مطالعات  با آن، عمر چند دهه حافظه جمعی و تحقیقات مرتبط

های منسجم و تنظیمات متدولوژیک، در دهه  ای علمی با حضورتئوری حافظه به عنوان شاخه

ای  توان انتظار داشت که ادبیات غنی آخر قرن بیست و یکم ایجاد شده است. از این جهت نمی

توان به خرده ادبیاتی اشاره کرد که درباره حافظه  اما میپیرامون آن در ایران شکل گرفته باشد. 

جمعی و یا بررسی پسآیندهای فرهنگی مقوالتی همچون انقالب انجام شده است. تأکید 

تواند تولید کننده متنی علمی در باب  شود که الزاماً پرداختن به گذشته و یا تاریخ آن نمی می

توان  ک و متدولوژی در مطالعات حافظه است که میمطالعات حافظه باشد. تنها با ابزار تئوری

( )ردریگر و 7881اذعان داشت تحقیقی در باب مطالعات حافظه انجام شده است )کانفینو، 

 (.2119همکاران ،

نقش سیاست حافظه در ایجاد تاریخ رسمی توسط کتب درسی متعاقباً توجه بسیاری را 

های تاریخی،  ین استان خراسان در مورد کتابای که جمعی از معلم جلب کرده است. در مطالعه

اند، عدم رضایت دانش آموزان از محتوای کتاب  داشته 7393به تدوین جمشید نوروزی در سال 

دهند که عدم رضایت از عناوین و مطالب ذکر  پیگیری شده است. نتایج بدست آمده نشان می

های گزینشی در  ها و فراموشی یها به شکلی جدی توجه دانش آموزان را یادآور شده در کتاب

شود، جلب کرده است. اگر چه این  ای رسمی منجر می تاریخ رسمی که نهایتاً به تولید حافظه

تحقیق به شکل تحلیلی انجام نشده است، اما گزارشی کیفی از درجه آگاهی دانش آموزان 

یق، توسط ها در کتب درسی تاریخ است. انجام این تحق خراسانی نسبت به فراموش شده

هاست. تعقیب  ای بر اهمیت بررسی و پژوهش در باب فراموش شده معلمین خراسانی خود صحه

هاست که متعاقباً  دهنده تشخیص دانش آموزان از ابر روایت دریافت این دانش آموزان نشان

های دیگر و همچنین منافع اقلیت حاکم باشد.  تواند در جهت دورنگه داشتن صداهای گروه می
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ناپذیری را با مقاومت در مقابل گفتمان حاکم از اتفاقات  ین جهت آگاهی آنان پیوند تفکیکاز ا

کند. ذکایی نیز در مقاله مطالعات فرهنگی و مطالعات حافظه در  شان می گذشته و هویت ملی

پردازد. وی با  های گروهی می باب اهمیت حافظه فرهنگی در بررسی تولیدهای گفتمانی و هویت

های حافظه فرهنگی و کارکردهایش اشاراتی در باب اهمیت این شاخه و استفاده  ینهمعرفی زم

 شود. های مربوط به آن را متذکر می از تئوری

ای که از طریق حاکمیت  بررسی حافظه رسمی یا به قولی دیگر، شناسایی رد پاهای حافظه

زبان، انجام گرفته است. شود. در ادبیات انگلیسی  در ایجاد فهمی یگانه از گذشته، ایجاد می

گرایی در  های ملی گرایی، به بررسی روایت ای در مجله ملت و ملی ( طی مقاله2111هگی رام )

. وی در این بررسی، به طرفدارانه 7پردازد می زمان پهلوی و جمهوری اسالمی در کتب درسی

ر اشاره دارد. به بودن روایت رسمی در تجربه یادآوردن بخشی از تاریخ و فراموشی از سوی دیگ

رسد، نویسنده براین باور است که تاریخی رسمی در دوره پهلوی و جمهوری اسالمی با  نظر می

ها  مند و همچنین تناسب ای، از ساختارهای تکاملی یکسانی بهره های افسانه پناه بردن به روایت

میت جمهوری شوند و این در حالیست که در دوره حاک و مستندات به شکلی یکسان ارائه می

توان به این دریافت رسید  شود. در نتیجه، می های مذهبی به آن اضافه می اسالمی، تنها نشانه

ها و یا تخطی از آن در حافظه  های قبل و بعد از انقالب، محدوده به یادآوردن که طی دوره

ریخ در های فورماتیو یکسانی بوده است. این بررسی، به کنه ساختار آموزشی تا رسمی به شکل

صده اخیر و به طورمشابه شکل دادن حافظه پرداخته و کمک بسیاری در فهم از گفتمان 

 کند.  مستقر در حافظه رسمی برای آموزش و هدایت ایرانیان می

به بررسی آثار چندی از هنرمندان مهاجر و  2راکسان ورزی درمقاله روبرو شدن با آینده

شناسانه  پردازد. گرچه رویکرد انسان خلق اثر هنری می تأثرات تجربه زندگی روزمره در ایران در

رسد، اما تحلیل او از آثار هنری هنرمندان مذکور، به  می او در ارتباط با امر بصری، جالب به نظر

رسد. وی با بهره بردن از  ای ایدئولوژیک و غیرعلمی به نظر می ای خود طرح واره گونه

ی دلوز و گوتاری به ارتباط صورت، قدرت و تئوری اندیشمندانی چون زنتاگ و همچنین تئور

، اهمیت نقاط سازش نسل 3های مبارز ( درکتاب روح2116پردازد. همچنین، ورزی ) می اجتماع

                                                           
1 RAM, H. (2000) The immemorial Iranian nation? School textbooks and historical memory in 

post-revolutionary Iran sand Nationalism 6 (I), p. 67-90. 

2 Varzi R Facing the Future: The Artistic and DiasporicArtlife of the Iran-Iraq War  

3 Varzi R., (2006). Warring Souls: Youth, Media and Martyrdom in Post-Revolution Iran. London 

and Durham: Duke University Press. 
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شمارد. اینکه جامعه  های جمهوری اسالمی را برمی پسا انقالبی با اهداف انقالب و سیاست

های غالب فرهنگی و  ی مسلط با سیاستساز گیری از فرهنگ پساانقالبی در چه جوانبی با بهره

تواند  اجتماعی بپیوندد و در چه درجاتی مستقل و یا ستیزه جو عمل کند، مشخصاً می

های گفتمانی ایجاد کند. همچنین وی در این کتاب  های جدیدی را در فهم از جنگ دریچه

تفاده از روش کشد. وی با اس تجربه زیسته جوانان بعد از انقالب اسالمی را به تصویر می

ها و تالش برای  شناسی به بررسی تأثیر مطبوعات درفضای شهری و شکل گرفتن نفرت انسان

دهد. گرچه جامعه مورد بررسی  های مستقر را در افراد مورد پژوهش نشان می مقابله با هژمونی

ن عرفانی در میان جوانان سخ -او، جوانان شمال شهر تهران هستند اما از نوعی باور شیعی

تواند  گوید. این اثر نتوانسته از لحاظ علمی رویکرد مناسبی را برای تحلیل برگزیند و تنها می می

های مشخصی از تولیدات و محصوالت  شناسی غیر سنتی( با پرداخت نمونه مناسبی از )انسان

ه هایی از جمل باشد. همچنین، وی در بررسی خود، به نمایه های بعد از انقالب اسالمی  رسانه

های اخالقی به موازات  ارتدوکسی دینی، باالرفتن میزان استفاده از مواد مخدر و ناهنجاری

مندی وی  های جمهوری اسالمی پرداخته است. بهره غیر شهری و سیاست -های شهری سیاست

های  از اشعار و عرفان صوفی در تحلیل از عملکرد جوانان، تک بعدی نشان دادن سیاست

ای سوگیرانه  ی جوانان و همچنین فرهنگ شهدایی، تحلیل او را به گونهجمهوری اسالمی برا

 دهد. جلوه می

شناسی  ای از مقاالت انسان ، خسرونژاد با گردآوری مجموعه7در کتاب خاطرات مدفون نشده

ای از اساتید، توجه به باز اندیشی  پیرامون میراث فرهنگی جنگ ایران و عراق به تحریر مجموعه

دهد. در  نگاری شهدایی و بازتاب آنها را در جامعه ایرانی را مورد کنکاش قرار میپیرامون پیکر

پردازد که آیا  می های شهدا به این سوال یکی از مقاالت فرومنگر در بازپرسی از استفاده از عکس

های خصوصی یا عمومی الزاماً کارکری داشته است و  در حوزهها  مندی از این عکس بهره

های شناخته شده هویتی باالخص در هویت ملی خانواده  ثیر و تأثراتی در فرمهمچنین، چه تأ

ای در این تألیف به بازنمایی  (. همچنین طالبی در مقاله2173شهدا گذاشته است )خسرونژاد، 

توانند با  کند که سیاست و دین می شهدا توسط دولت تکنوکرات پرداخته و به این اشاره می

(. وی در این نوشته به 2173ی را برای حکمرانان تولید کند )خسرونژاد، ا آمیزی، قدرت ویژه هم

                                                           
1 Khosro Nejad, P. (2013) Unberried Memories: The Politics of Bodies of Sacred Defense Martyrs 

in Iran Edited by Pedram Khosronejad, London and New York: Routeldge. 
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ها از دریچه تبارشناسی فوکویی، به بررسی کوتاهی از روابط قدرت  اهمیت پرداختن به یادیاری

 های فرهنگی پرداخته است. و سیاستها  در ایجاد فرهنگ

جامعه شناختی اش به  بومباردیر نیز در فصلی از کتاب خاطرات مدفون شده،طی بررسی

های دیواری در خرمشهر را طی جنگ  پردازد و کارکرد این نقاشی می های دیواری تأثیر نقاشی

های دیواری در خرمشهر  کند. وی اگرچه تأکیدش بر نقاشی ایران و عراق به زیارتگاه تشبیه می

توان گفت  کند. می میای را بازنمایی  های حافظه ها، یادبودها و مکان است، اما اهمیت یادیاری

های جامعه شناختی و یا  که اگرچه منحصراً مقاالت این مجموعه به اهمیت نسلی و کنکاش

تواند مدخل  هایی پیرامون نسل پس از انقالب نپرداخته است. اما برآیند مقاالت می چالش

مون متمایز و منحصر بفردی را برای موضوعات جامعه شناختی یا جامعه شناسی فرهنگی پیرا

 جنگ ایران و عراق ایجاد کند. 

دان هنر اسالمی در نوشته خود، موزه شهدا در  ( نیز به عنوان تاریخ2172کریستین گروبر )

. وی بیش از تحلیل 7دهد های مردم شناسی مورد پژوهش قرار می تهران را با استفاده از روش

ه شهدا به تحلیلی توصیفی مندی مصاحبه شوندگان با فرهنگ مادی موجود در موز ارتباط سوژه

بازدیدی های  از اهمیت و کارکردهای این موزه در یاد آوردن، سوگواری و همچنین ارجحیت

گوید. این اثر گرچه با نمایی  فرهنگی آن از جانب حاکمیت در ایران بعد از انقالب سخن می

هایی  و ایجاد پالتای  های حافظه ها در مکان ها سروکار دارد، اما اهمیت روایت کلی از روایت

توان گفت که این  کند. اگرچه می ها را گوشزد می برای درک ارتباط میان روایت و مکان حافظه

های جامعه شناختی به این مقوله نگاه نکرده است، اما به طور قطع اهمیت ورود  مقاله با روش

جنگ ایران و  2ندهایها را در مطالعه پسآی ها به عنوان مکان حافظه به بررسی کاربردی از موزه

 آورد. عراق و همچنین انقالب اسالمی در نظر می

های جنگ  توان اذعان داشت، که اگرچه ادبیات موجود در حوزه تاریخ رسمی، یادیاری می

ای، مورد بررسی جامعه شناختی قرار نگرفته است،  های حافظه ایران و عراق و مکان و محل

شناسی که در باال به آن پرداخته شد،  زه هنر و انسانلیکن، معدود کارهای انجام شده در حو

کند. در این مقاله، با بررسی  های متنوعی برای ورود و پرورش بحث حافظه را مهیا می دریچه

ای در زمان حاکمیت پهلوی و  های حافظه گذاری حافظه فرهنگی پیاده سازی شده در سیاست

                                                           
1 Gruber, C. (2012) The Martyrs’ museum in Tehran: Visualizing Memory in Post- Revolutionary 

Iran, The Journal of visual Anthropology Volume 25 1-2 p:68-97. 
2  After effect 
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پردازیم. بررسی حافظه  جمعی میهای  یمتعاقب در دولت جمهوری اسالمی به ظهور یادآور

انجامد.  می فرهنگی خود به نمایان سازی گفتمان مسلط و شکاف موجود در بدنه هویت ملی

های جمعی در تاریخ سیاسی  شود جز از پیگیری فراموشی آنچه ترومای فرهنگی خوانده می

ل در خصوص ارتباط کوشد به چندین سوا ایران بدست نخواهد آمد. از این رو، این مقاله می

های حافظه و تأثیر آن در ایجاد ترومای فرهنگی در تاریخ  فراموشی و یادآوری در سیاست

 معاصر پاسخ دهد.

 روش پژوهش

های مردم  شود. روش در این مقاله از دو روش گفتمان و مردم نگاری انتقادی استفاده می 

رادایم پساساختارگرایی دارند. این نگاری انتقادی و تحلیل گفتمان فوکویی هر دو ریشه در پا

ها متوجه ارتباط متفاوت ابژه با سوژه است. درروش مردم نگاری انتقادی، عمومیت سوژه  دیدگاه

شود. این شیوه به تئوری  کند و نتایج خارجی اثرات آن مد نظر قرارگرفته می اهمیت پیدا می

است که بر مبنای روش مردم  مردم نگاری انتقادی روشی شود. انتقادی در عمل شناخته می

ای  ها در فاصله مندی ابژه نگاری و نظریه انتقادی شکل گرفته است. در این روش شناخت سوژه

شود.  میان ایدئولوژی تا عمل در بسترهای تاریخی، جامعه شناختی و فرهنگی در نظر گرفته می

گیرند و تمیز و تشخیص از  میبرداری قرار  ها عموماً در سازوکارهای نمادین مورد بهره این ابژه

 گیرد.   های موجود مد نظر قرار می مندی آنان بر مبنای تاریخ و محدودیت وضعیت سوژه

همچنین، تحلیل گفتمان فوکویی با نشان دادن اهمیت روابط قدرت از طریق زبان و رفتار 

مندی جدید  هشان را در سوژ بخشد. در واقع، هر دو روش ابعاد پژوهش مندی می به آنها سوژه

بینند. در  کنند و روابط قدرت را شناور و متعین در فضای پیچیده تری می ها تعریف می ابژه

به طور  "گیرد که ( گفتمان را به عنوان عملی در نظر می2112تحلیل گفتمان؛ فوکو )

(. سخن 48:2112)فوکو، "گویند می دهد که خود سخن هایی را شکل می سیستماتیک ابژه

مختلف، های  ایی است که در گونه هم فوکو از گفتمان، دادن عاملیت به ابژهگفتن در ف

گویند. در  می ها، عاملینی هستند که خود سخن کند. سوژه مندی را تبدیل به فرم می سوژه

یابد. از این جهت  گوید که بصورت اتفاقی ظهور می دانش و قدرت، فوکو از گفتمانی سخن می

روند. او در  کند و ماورای شرایط ظاهری، پیش می تی را اختیار میهای متفاو ها جایگاه ابژه

شود که در لحظاتی خاص و در نظمی  کند که چگونه می اش حقیقت و قدرت، اشاره می نوشته



  23  حافظه، حافظه فرهنگی و ترومای فرهنگی در تاریخ معاصر ایرانسیاست 

 

افتد، شتاب یافتن تکامل، این تغییر  ای اتفاق می های لحظه خاص از دانش، این برآمدن

یابند؟  گیرند، تغییر می ل مورد تطابق قرار نمیهای مالیم و مداومی که به طور معمو شکل

های گفتمانی اشاره دارد، اینکه در  (. در اینجا فوکو به غیرمترقبه بودن عاملیت37:7891)فوکو،

توانند اشکال گفتمانی را تغییر شکل بدهند و یا  های فرهنگی و تاریخی، می کنار قدرت، وضعیت

ت بخشند. در این صورت تبارشناس، متغیرهای ای فعلی های چندگانه آنها را در ارتباط

کند. در ایجاد پیوند میان  بندی می نامحسوس را تشخیص و نتایج آن را سیستماتیک کالسه

های تاریخی و یا فرهنگی به بررسی موشکافانه، به عمل  های مختلف در وضعیت های قدرت بافت

کنند. این  ای را ایجاد می د جانبههای چن پردازد، که اینها خود رابطه هایی می و یا ممارست

سازند. اما همانگونه  شان خطوط مرزی نسبتاً نامشخصی را می وضعیت در ارتباط گفتمانی

تامبوکو به آن تأکید دارد قدرت از دیدگاه فوکوی متاخر به معنای تک عاملی بودن نیرو یا 

ید حقیقت، دانش و پیکربندی مجدد آن برای تول"های مسلط نیست. بلکه  عاملیت تک قدرت

است. در حقیقت، نظم گفتمانی چیزی جز از  "دانش از جزییات"نهایتاً سوژه اندیشه فوکو، 

(. تحلیل گفتمان در این تحقیق کمک 81:2173دنبال کردن یا ردیابی جزییات نیست )تامباکو،

فرهنگی  مندی اشیا را در فهم تاریخی جامعه شناختی قرار دهیم. حافظه کند تا موضع سوژه می

شوند که ارتباط چندگانه قدرت با کنشگر اجتماعی را  از مناسک تا شعائر مبدل به نیروهایی می

 سازند. تاریخی ایران نمایان می-در بستر سیاسی

 های پژوهش یافته

ای  های حافظه گذاری های حافظه در دوران پهلوی اول و دوم، از الگوهای سیاست سیاست

فت و در این دوران با توسل به بازنمایی فاخری از گذشته ایرانی، متداول در اروپا تأثیر گر

های حافظه در دوران رضا شاه انعکاسی از  بین جامعه و حاکمیت ارتباط برقرار بود. سیاست

فرهمندی بال انقطاع در گذشته تاریخی بود؛ تاریخی بدون اپیزودهای سخت و آکنده از 

گیری از تخلص  بهره"، "ی بر روی حاکمیت سلطنتینام نهادن پهلو"افتخاراتی جهان شمول. 

با تأکید بر آریایی گرایی، کاربردی کردن اصطالح پرشین برای ایران و نام نهادن  "آریامهر

های  گذاری هایی از تعلقات سیاست کوروش بر نائب السلطنه محمدرضا شاه، تنها چشمه

ی پر افتخار بسیار کهن ایرانی ها فرهنگی رضا شاه برای برآوردن ارتباطی خطی با حاکمیت

های فرهنگی دیگر همچون ادبیات نیز در دوران رضا شاه  (. حافظه723:2119بود )آبراهامیان،
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الشعاع جریان روشنفکری تحول یافت و تعلقات میهن دوستانه که ممارستی کالسیک  تحت

ایز ملیت عرب بر تم "وی با تأکید مند کرد. گرایی را جهت شد، در بطن خود ملی می محسوب

با دین اسالم از یک سو و برجسته کردن زرتشت و تاریخ پیش ازاسالم ازسوی دیگر، ارتباط 

(. 215-75: 2174)وجدانی،  "گرایی را مورد نکوهش قرارداد محوری میان دین و ملی

گرایی از میان برداشته شد. اگرچه رضا  همچنین، مذهب به عنوان معرفی برای برپاداشتن ملی

ها مبتنی  ملت -خالفتی علنی با اسالم نداشت، لیکن روند جهانی در شکل دادن دولتشاه م

بر حذف دین به عنوان نخستین اصل موفقیت، رویکرد وی را در ایجاد رابطه با ملت تحت 

دهی به حافظه تاریخی  ای رضاشاه برای شکل های حافظه تأثیر قرارداد. در مجموع سیاست

های رضا شاه در دوره سلطنت  رسد؛ لیک تالش ان به نظر میجدید نسبتاً معیوب و ناتو

 پسرش به نتیجه رسید. 

خواهی  های جدیدتر، در دستاوردهای مشروطه گذاری محمدرضا شاه با ایجاد سیاست 

های یادیاری ایران کهن  گیری از واسطه تغییراتی ایجاد کرد. انتقال تقویم قمری به شمسی، بهره

ای فرهمند همچون جشن  از و برپاداشتن مناسک یادبودی از گذشتههمچون فستیوال هنر شیر

های وی برای بازسازی حافظه تاریخی ایرانیان است  هایی از تالش دو هزار و پانصد ساله نمونه

و ای  های افسانه های حافظه در دوره پهلوی با تکیه بر روایت (. سیاست2111)دهباشی، 

با برانگیختن احساساتی پیرامون فرهمندی و کامیابی شکل گرایی در ایران را  ها، ملی اسطوره

داد. ایجاد فرهنگ یا مکتب کوروشی و تغییر تقویم باستانی به تقویم سیروس بزرگ، نوشتن 

های دیگری از پروژه  گاهنامه پنجاه ساله در سه مجلد و ایجاد جشن دو هزار پانصد ساله، بخش

ای حاکمیت در این دوران به  های حافظه سیاستوی در ایجاد تاریخ رسمی بودند. همچنین، 

گرایی در این  گرایی، کمر بستند. رشد ملی ها و انکار تنوعات فرهنگی در ملی حذف تاریخ قومیت

های قومیتی  محدود و ساختاربندی شده، فضای بسیار کمی را برای بازنماییهای  دوره در قالب

دآوری آنچه به ظاهر برای حاکمیت ناخوشایند (. از این رو، یا2172باز گذاشت )قانی و هاس، 

برد، حذف شد. همچنین، نیروهایی برای پرتوان  بود و یا مشروعیت حاکمیت را زیر سوال می

 های جمعی به کار گرفته شد.  ها و در نهایت ایجاد فراموشی کردن گزینشی یادآوری

ران و همچنین گزینش از یادآوری و فراموشی برای شکل دهی به هویت جمعی کنشگ

یابد.  شود و با توجه به مناسبات تاریخی تغییر شکل می سازی در طی زمان دچار نوسان می ملی

ها نیز خود در ایجاد حسی مشترک برای ایجاد هویتی مبدل به  این در حالی است که ملت
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ود گرایی خود بازگشتی به خ شوند. کنشگران اجتماعی در فهم از ملی کنشگرانی تأثیرگذار می

شناسایی هویت ما "( نیز به آن اشاره میکند، 7886اجتماعی خویش دارند، همانگونه که نورا )

(. در این شناسایی، 72:7886)نورا، "رابطه مستقیم با تذکار ماهیت ملی ما از خودمان دارد

شان را درگرو ایجاد دانشی  پردازند و ابعاد هویت شان می ها به یادآوری گذشته مشترک ملت

ها بدون صافی  افراد و گروه"( نیز به آن باور دارد 2176کنند. همانطور که آسمان ) رک میمشت

شان ندارند و مسلماً هیچ مقر روشن و مطمئنی  حافظه هیچ راهی برای شکل دادن به هویت

ها با اشتراک  (. همچنین، گروه23:2176)آسمان،  "کنند شان پیدا نمی های فعالیت برای بنیان

 از گذشته در مواجه با موقعیت اجتماعی، سیاسی حال، کنش جدیدی خواهند داشت.در دانشی 

هایی که در  گرایی امپریالسیتی محمدرضا شاه به همراه محدودیت های ملی سیاست

مندی ملت از مناسک مذهبی ایجاد کردند، جایگاه مناسک را از تشریفات مذهبی به امکان  بهره

د و تسخیر میدان عاشورایی را در مقابله با یزیدهای زمانه برای اجتماعی برای مبارزه تغییر دا

برداری از گذشته فاخر در  (. همچنین، بهره2114طبقه پایین اقتصادی، مهیا ساخت )آقایی:

دست حاکمیت با مخالفت عموم مردم مواجه شد و مقاومت در بطن جامعه با مناسباتی از 

هت مقابله با فرهنگ حاکم و در عناوین مبارزه با های کربال و خیزش امام حسین در ج داستان

ظلم و ستم همراه شد. شریعتی نیز با دخل و تصرف در حافظه سمنتیک، مشوق پویایی حافظه 

فرهنگی عاشورایی شد. وی، تصویری از الزمانی عاشورا و المکانی کربال بدست داد و بنیان 

ای برای شکل دهی  ا مبدل به یادیاریتاریخی همچون عاشورا ر–گیری از مناسکی فرهنگی بهره

در باز تخیل  "کل یوم عاشورا و کل ارض کربال"ای سیاسی کرد. همانطور که  به حافظه

ی تجویزی برای مبارزه با ظلم و جهل شد؛ امری که  ای مردم ایران، مبدل به گزاره حافظه

مندی کربال هدایت  همندی عاشورا و ابژ کنشگر اجتماعی را در بازسازی گذشته به تغییرسوژه

بینیم که نبوت پایان  در اسالم می"هایش با گفتن این جمله:  کرد. وی در یکی از سخنرانی

های انتهاناپذیر اشاره کرد.  های پیاپی و مقاومت ، به اهمیت مبارزه"پذیرفته، اما جنگ ادامه دارد

و مطرح کردن ایده همچنین، وی با روزمره کردن مبارزه سیاسی از دامان فرهنگ عاشورایی 

  مبارزه به عنوان رخدادی تمام ناشدنی، تفسیری جدید از سیاست مبارزه ارائه داد. این حافظه

ای  بخشی به مواجه کردن و غربی زدایی از اندیشه مارکسیسم و ماهیت فرهنگی در جهت بومی

شد. در های سیاسی مذهبی موثر واقع  پسا استعماری از مارکسیسم بود که در هدایت گروه

های سیاسی که در نتیجه فرهنگ عاشورایی  مندی از حافظه نتیجه، انقالب اسالمی با بهره
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ساخته شده بود به پیروزی رسید؛ یعنی امری که بنیان منش مناسکی را در ایران به عنوان 

 گذاری کرد.  های عمومی و خصوصی، نهادهای رسمی و غیررسمی پایه سیاست فرهنگ در حوزه

ری تاریخی میان اتفاق عاشورا و حال کنشگران اجتماعی در اندیشه روشنفکران ایجاد مسی

گیری هویتی ایرانیان پساانقالبی را رقم زد.  دینی و شعائر سیاسیون، خوانش و رویداد شکل

گری در ایران پساانقالبی،  اجتماعی انقالبی -حادثه کربال با جایگیری در ابتدای روایت تاریخی

به بازتخیلی از میان آنچه از نظر اجتماعی زیست نکرده است تا حرکتی که با  کشگر اجتماعی را

 شراکت در آن، آینده اسالم را معین خواهد کرد، گره زده شد. 

 
 سال بین المللی کودک-تمبرهای پستی

های دیواری پیرو اشاعه  همچنین، حافظه فرهنگی عاشورا در تمبرها، پوسترها و نقاشی

گرایی، کنشگران  ز اتفاقی زمینی همچون دفاع از کشور و دگردیسی ملیدرکی ماورایی ا

هایی بصری همچون  گیری از واسطه اجتماعی را در مواجه با اشیاء ممکن ساخت. بی شک، بهره

ای که محلی برای ایجاد حافظه  های حافظه ها، یادبودها و تمامی مکان های دیواری، جشن نقاشی

گری و دفاع از مرز  گری، انقالبی هایی شدند که جهادی یادیاری شوند، مولد عمومی محسوب می

را در راستای یکدیگر قرار داد. نمادی همچون الله قرمز پاسدار حافظه فرهنگی انقالب در بدنه 

ای و رنگ قرمز به عنوان اِلِمانی برای یادآوری ایثار به شکل  های حافظه ترکیبات جدید سیاست
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دهی به حافظه شدند. از این رو، حافظه فرهنگی در  در شکلهایی  قطره مبدل به سمبل

ای برای ترویج از خود گذشتگی و  مراجعتی دائمی به عاشورا و در جهت ایجاد فضاهای حافظه

و فرهنگ منبعث از  "سردار شهدا امام حسین"برگرفته از مبارزه سیاسی های  ایثار شد. سمبل

 ت معاصر را کثرت بخشید. ای و فاصله با اتفاقا های حافظه آن خالء

 
 1931 -نقاشی دیواری شهدا ، تهران

گرایی و انتخابی توجیه پذیر از نظر  ای بی ارتباط با ملی مبدل به سوژه "مرگ برای مرز"

دینی شد. ایدئولوژی که پیش از این، سر پیکان پیکار خود را به سمت امپریالیسم نشانه رفته 

ل به جهادی معنوی بین سپاه کفر و اسالم قرارداد. به عنوان بود، مقابله برای حفظ مرز را مبد

،بر "شناسد جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی"مثال، گفته مشهور امام خمینی: 

اهمیت ایدئولوژی جامع تری از مقابله برای مرزهای کشور اشاره داشت. همچنین، استفاده از 

اهمیت اخالقی پاسداری از یاد شهدا به عنوان مسئولیت در یادآورن شهدا، به  "زنده یاد"کالم 

های انقالب، از زمان  (. جهاد در راستای پایبندی به آرمان51:2173عموم تبدیل شد )فرومنگر،

های غیرمنعطف  ها برای حفاظت از سیاستگذاری انقالب تا امروز به منظور تهییج و تشویق گروه

برخالف آنچه پشت پرده "( اظهاردارد: 2174خاور )مورد استفاده قرار گرفت. همانگونه که 

تمایالت انقالبیون در اسالم طی نیمه دوم سده بیست بود، هدف شهادت با جهاد، گره خورده 

ها به  ای کالن در جهت بسیج مردم، باالخص جوانان، توسط حکومت است. شهادت به پدیده

(. به عنوان 768:2174دهقانی و هرش،) "شود... عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف مربوط می
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ای  نمونه« های زمین این جوانان ما، به راههای آسمان آشناترند تا به راه»مثال، گفته مطهری: 

ای معنوی است. الزم به ذکر است که  ای برای تبدیل جنگ به مقوله های حافظه از سیاست

ب و جنگ را در راستای یکدیگر نزدیک بودن زمانی جنگ ایران و عراق با انقالب، اهداف انقال

مشترک فرهنگی را افزایش داد های  قرار داد و به این شکل بهره بردن از اِلِمان

جنگ مهمترین مسئله "دارد:  می ( اظهار7319(. همانطور که شهید اوینی )2173)خسرونژاد،

ابراین زندگی همه ایرانیانی است که به انقالب اسالمی تحت رهبری امام خمینی، باور دارند. بن

. سخنان شهید آوینی نیز "ما و زندگی اسالم بطور مستقیم به نتیجه دفاع مقدس وابسته است

عراق اشاره دارد. به این شکل که شرکت در جنگ به عنوان -بر پیوستگی انقالب و جنگ ایران

ت ای در جهت اجرای عدالت تفسیر شده اس ادای تکلیف و جنگ به عنوان دفاعی مقدس، مبارزه

(. امکانی که مواجه با اهداف دولت برای ایجاد هویتی ملی را در فاصله کوتاه 2173)خسرونژاد ،

هایی  پذیر ساخت. از این رو اجتماعی کردن هویت شهدایی محلی را برای آشتی تری امکان

 تکرار پذیر با مقوله جهاد شد. اتفاقی که معادالت سیاست حافظه در ایران پساانقالبی را مؤکداً

 در ترکیبی جامع از عاشورا قرار داد و در نتیجه، دین را جهت ساختن هویت ملی مهم ساخت.

 
 1931-اسامی شهدا برسردرکوچه ها، تهران

های  های خون در نقاشی در دهه اول پساانقالب، استفاده بصری از رنگ قرمز، قطره  

تماعی، موفقیت آمیز به نظر دیواری، همگانی سازی فضاهای سوگواری، در ایجاد همبستگی اج

های دیواری از شهیدان برگزیده توسط بنیاد شهیدان، نام  رسید. لیکن، پیکر نگاری می

های سوگواری، طی زمان به ایجاد  ها با اسامی آنان، فرهنگ ها و بزرگراه های خیابان گذاری
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همگونی در  ای منجر شد. استمرار در روند حفظ های حافظه گذاری هایی از سیاست چارچوب

ای مشترک از اتفاقات تاریخی، خود تأیید کننده اهمیت فراموشی در بحث حافظه  ایجاد حافظه

آوریم )بعنوان دستاورد قرن بیستم(، جای خود  در امروز ایران است. اینکه چه چیز را به یاد می

فرهنگی زدگی حافظه و در رویکرد  دهد. سیاست کنیم می را به اهمیت چه چیز را فراموش می

( آن را 7885زدگی از حافظه فرهنگی، همگی در راستای آنچه هویسن ) آن سیاست

ای  های حافظه (. وسواس27:7885شوند )هویسن، داند، محقق می می "ای های حافظه وسواس"

ها  های برساخته یا خود ساخته از اتفاق تاریخی و مرتبط کردن آن به موزه احیای مجدد روایت

ای، سوادی که ما از طریق ارتباط  هت بازنمایی است. سواد بصری یا به گونهها ج و نمایشگاه

های  ها و نقاشی ها، تلویزیون، بیلبوردها، نوشته های دیداری همچون روزنامه چشم با واسطه

 سازند. ای ما را ممکن می کنیم، همگی سواد حافظه دیداری پیدا می

های بخصوصی در  دنبال کردن استراتژیهای پساانقالبی، با  های فرهنگی دولت سیاست 

های  های اسقرار یافته در پی گرفت. این سیاست تملک از حافظه، روندی در جهت ایجاد همدلی

های موجود در  سازی ملی، به مدیریت توانمندی فرهنگی با تحکیم هویت شهدایی در هویت

رایی، نسل پساانقالبی را گ حافظه پرداخت و با کاربردی کردن مفاهیمی ماورائی در جریان ملی

ای در راستای آفریدن  های حافظه گذاری نیز به فهمی همسان تشویق کرد. این سیاست

مشروعیتی در تضاد با دیگریِ غیر جهادی، دیگریِ غیر مستضعف و دیگریِ مستکبر، سکویی 

ها  افظهای را توسط نهاد ح سازی حافظه برای مواجه با گذشته دردناک خلق کرد. امری که انبوه

 مبدل به گفتمانی جهت حفظ میراث انقالبی قرار داد.

 
 1931سال-نمایی از پوسترالی بیت القدس میدان ولی عصر
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ای  گیری سیاست حافظه در حقیقت زندگی روزمره نسل پس از انقالب با توجه به بهره

شود  ط میگزینشی، سوءاستفاده از حافظه فرهنگی و در نتیجه سوءاستفاده از قدرت استنبا

که  7توانند سکوتی را ایجاد کنند ها می ها یا تشویق (. سرکوب7888و ریکور 2116)زرباول 

های  (. همانطور که گفته شد، سیاست2172پردازد )فوکو، نهایتاً به انکار بخشی از گذشته می

ای مشترک، گذشته تاریخی را بشدت  ای در طراحی باورهای یک ملت و استقرار حافظه حافظه

ها در بطن حافظه اجتماعی، کنکاش جهت  و فراموشیها  کند. عدم توازن یادآوری حریف میت

کند. همچنین، طی زمان با انفصال از یادآوردن برخی از اتفاقات  یاداوردن گذشته را تشویق می

های استقرار یافته از بعضی از اتفاقات، کنشگر اجتماعی دچار  تاریخی و یا آگاهی از سکوت

کند. ایجاد  پذیری اجتماعی در بستر تاریخی می معنی و گرفتن فاصله از نقشگسست از 

ای و هچنین تکرار ابر روایتی از گذشته جامعه را باترومایی فرهنگی روبرو  های حافظه وسواس

دهد و آشکارا به عدم  سازد. اتفاقی که پیوسته از انقطاع معنی و هویت تاریخی گواهی می می

ره دارد. این شکل از گسست میان معنی سازی تاریخی و هویت در بستر ها اشا موفقیت دولت

ای که روایت از خود اجتماعی و خود ملی را به  کند؛ زمینه جریانات اجتماعی و سیاسی رشد می

ریزد. این گسست  ملت فرو می -کشد و تعهدات کنشگر اجتماعی را در رابطه با دولت چالش می

شود. در ترومای فرهنگی  ای جمعی به امری فرهنگی مبدل میه در مواجه با تشدید فراموشی

ای مستحکم متزلزل است و  اجتماعی، تعادل میان فهم از گذشته برای ساختن آینده

ساز شکنندگی هویت ملی  پذیری آن، قطع پیوند اجتماعی میان دولت و ملت دامنه ادامه

ای  های حافظه در ایران با ایجاد خالءهای پساانقالبی  های پیشاانقالبی و دولت شود. حاکمیت می

مند از گذشته تاریخی اهتمام  ای غیر منعطف، به خوانشی جهت های حافظه و سیاستگذاری

اند. اتفاقی که نه  های تاریخی را با ایجاد حافظه رسمی محصور کرده اند و تعدد خوانش ورزیده

دار و در  های هویتی ادامه حرانشود بلکه آفریننده ب تنها سبب شکل دهی به گفتمانی مسلط می

 رأس آن گسست از هویت ملی است.

 گیری نتیجه

ای شاه، شگرد حافظه فرهنگی را دفع کرد و  های حافظه ای در سیاست های حافظه خالء

های  های فرهنگی را در بطن تنش میان حاکمیت و مردم قرارداد. سیاست ناخرسندی از سیاست

                                                           
1 The history of sexuality, Volume one, Micheal Foucalt. 
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ای نامتعارف و همچنین اشاعه  پذیر شدن سلطه فرهنگی ای محمدرضا شاه به ادامه حافظه

غیر کاربردی در بستر تاریخی اجتماعی ایران انجامید. استمرار در بازسازی ای  حافظه فرهنگی

های فرهنگی و به ثبت رسانیدن ترکیبات جدید  ای مشترک در جهت ایجاد سنت حافظه

ای فرهمند به  به گذشته گیری از مکتب کوروشی و توسل میهن/ملی پرستی با بهره

تنومندسازی پیکر تاریخی کهن و فاصله گرفتن با اتفاقات مؤخر تاریخی انجامید. از این رو، 

های حافظه در به سر انجام رساندن هویتی یکپارچه، بستری برای ظهور  های سیاست نیت

 .ها و انقالبی گری ملت ایران شد نارضایتی

ای، همچون  های حافظه در ایران با ایجاد سیاست های پساانقالبی به همین شکل، دولت

های فرهنگی را برای ایجاد مسیری جهت  های نو خواسته در جهان، واسطه بسیاری از دولت

گری و  های بصری جهادی مشروعیت بخشی به حاکمیت خود قرار دادند. لیکن، فرهنگ

های  پایی وسواسای، بر سازی حافظه بایست، به انبوه شهادت طلبی، بیش از آنچه می

های پساانقالبی با ایجاد نهادهای  ای و کنترل بازنمایی ازگذشته مشترک انجامید. دولت حافظه

ای در رسانه، فضاهای شهری، مناسک و یادبودها  های حافظه فرهنگی و پیاده کردن سیاست

تاربندی به تولید ابر روایتی اهتمام ورزیدند و بازنمایی گذشته را در کادرهای بخصوصی ساخ

کردند. به شکلی که حذف بخشی از گذشته مشترک در حافظه رسمی، موجبات تجریه 

 تروماتیک فرهنگی را مهیا ساخت. 

ها برای تغییری سازنده و ایجاد  ها و جمعیت انقالب اسالمی خود نمایشی از تالش گروه

گزینشی  های  هویتی بود. لیکن، تشویق یادآوریهای  ملتی جهت پایان بخشی به بحران-دولت

های پساانقالبی، در ایجاد ترومای فرهنگی نقش جدی داشته  و شدت بخشی به آن توسط دولت

های گزینشی از طرف حاکمیت و تجمع حافظه فرهنگی در راستای ایجاد باز  است. فراموشی

گیری خودملی  تخیلی یکدست از گذشته، به افزایش سردرگمی میان گذشته تاریخی و شکل

شک به ایجاد  ای در بازنمایی تاریخ معاصر ایران بی های حافظه خالءهمچنین، است. انجامیده 

گرایی انجامیده است. اهمیت بازنمایی عادالنه از گذشته و مهیا کردن  هایی در ملی گسست

تواند از ادامه یافتن ترومای فرهنگی  های فرهنگی متعدد، می شرایطی برای نمایش حافظه

های متفاوتی از  ای را به گروه های حافظه گذاری کانی که فرآیند سیاستممانعت کند. یعنی ام

 انگارد. می دهی به تاریخ ایران پراهمیت ها را در شکل سپارد و نقش این گروه مردم می
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