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  شھروند امروزپرسش و پاسخی با 

  آزادی است در اندیشیدن »تاریخی ی حافظه«پاسداری از  شرط 

  

  

که بخش اعظم ولی نه انجام گرفته  شھروند امروزی  مهپرسش و پاسخی است که با ھفته نا متن کامل خوانید  میآن چه که در زیر 
  .)و.ش( .انتشار یافته استی پنجم این تشریه  در شمارهتمامی آن 

  

  

    

اگر به  م؟یمواجھ یرانیجامعه ا انیدر م یخیبه نام فقدان حافظه تار یبه نظر شما ما با مشکل ایآ )١

  د؟یدان یعلل آن را در چه م د،یفقدان آن اعتقاد دار

 آید به وجود میحافظه . است فراموشی ودر معرض خطر پاک شدن  انسانیدر ذھنیت  یادیھر  نافظه تاریخی چوح
تا از  کردمراقبت  وپاسداری . حافظه تاریخی را باید پاس داشت. باشد میفقدان آن مطرح  پس .ناپدید شودتواند  پس می
 -یادآوری و باز .در نوشتارو ھم  در گفتاراز آن یاد کرد، ھم . »ردبه یاد آو«را  حافظهبدین منظور باید ھمواره . یاد نرود

  .ست در پیش ماآن  ماندنیادآوری حافظه تاریخی شرط 

 گوھر  ذات یا و یا در قومی یا ملیتیرا نباید در شرایط بیولوژیکی، نژادی،  در یک جامعه فقدان حافظه تاریخی دلیل

وجود یا ، حافظه تاریخی در رابطه با حفظ یا عدم حفظ دیگر جوامع،یرانی و ی ا یان جامعهم. جستجامعه  آنھای  انسان
امر دانست که برای  آن اجتماعی جامعه یعنی در - شرایط سیاسی تنھا تمایز را باید در. نیستفرقی چندان  فقدان آن،

را  یینیرو. زمی را به کار گیردباید اسباب و لوا جامعه ،آن یادآوری -بازو  یایجاد و حفظ حافظه تاریخی، برای یادآورد

  .ی موانع و مشکالت به طور دائم به پیش برد مبارزه و جدالی را به رغم ھمه. کندبسیج 

که  ، آن عزیزی استست آنیدر مورد  )١( امر سوگ. ماند حفظ حافظه تاریخی چون امر سوگ می زارباید دانست که کار

 .به رسمیت شناخت آن راباید . پاس و سپاس داشت آن راباید پس  .اما باید زنده نگھداشته شود است رفتهاز دست 
جون حافظه تاریخی حفظ که  »سپاس«و » پاس«چنین امر  و ھم »کردن یاد«، »به خاطر سپردن«در مورد امر ھایدگر 
. ما آید ییارکه شاید در این بحث به  کند طرح می تأمل برانگیزیی   لها، مسدانستجزو آن توان  میرا  گذشته رخدادی

یا  حافظه تاریخی یوجود دلیلدریافت  یعنی به .کند نزدیک می که پرسش اصلی شماست آن چه ما را به او ی این گفته
  او در .ایرانی ی ای چون جامعه در شرایط جامعه یا فراموش شدن آن، حافظه تاریخی ماندگاریبه درک علت . آن فقدان

   : نویسد می آن چیست که اندیشیدن خوانندش

راجع به چیزی است که در . به معنای تجمعی درونی و دائم است» یاد«. و موجودند یاد و سپاس در اندیشه آرمیده« 
ماندن به صورت جمع شدنی . یاد در اصل حاکی از ماندن است. بخشد ذات خود، با ِخطابِ خود، جان را تسلی و جرئت می

سپری گشته بلکه به ھمین ترتیب در جوار آن چه حاضر است و در جوار آن  نه تنھا در جوار چیزی گذشته و... دائم در جوار
امر گذشته، امر حاضر و امر آینده در یگانگی حاضر بودنی در جوار ما و با این حال خاص، ظاھر .  رسد چه ممکن است فرا

   .گردند می

زمان، خصوصیتِ نگھداشتی غالب  مدر یاد، تنھا خصوصیتِ فکری وفادار و جوھرین حکمفرما نیست، بلکه، ھ[...] «
 memoriaداری از طریق یادکردن که به زبان التین  محکم نگه... کشد و دست بر نمی دارد است که خود را کنار نمی

اش  پیش از ھمه، این گذشته است که زنده نگھداری. گویندش، ھمان قدر به امر گذشته مربوط است که به حال و آینده



معنای نگھداشت، از این پس، محدود به امر  ست که ھم از این رو. ن از میان ما گریخته استدشوار و سخت است، چو
ی محدود به امر سپری  اما از آن جا که این جنبه. شود شود که از طریق یاد و نبش قبر ھر دم زنده می گذشته می

- امیدن نگھداشتِ امر گذشته و بازسازد، برای ن گشته، از اصل و اساس، به تنھایی معنای یاد را در ذاتش بر نمی
        ...بازاندیشی، یادآوری: شود ای ساخته می فراخوانی گذشته، واژه 

ھا  ولی ھنوز ما به کنه وحدت ذاتی آن. کنند میروابطی واقعی را آشکار » سپاس«و » یاد«، »تفکر«کلمات  [...] 
و » یاد«، »اندیشه«ی میان  و آن رابطه. اریکی می ماندبه ویژه، یک چیز، بیش از ھمه، در ابھام و ت. ایم نبرده پی

  ...شان، بلکه در اصل و به واقع امر ھای رایج کلمات در کاربرد معمول است، البته نه بر معنا و داللت» سپاس«

د، شو کردن داده می این چیز اھدا شده، این آن چه برای فکر... آن چیزی که به ما بخشیده می شود، تفکر است  [...]
  ھمین اندیشه انگیز ترین امر است که سپاس داشتن آن، بر ماست. اندیشه انگیز ترین امر است

بر عکس، . سپاس اصیل ھر گز در آن نیست که خودمان با ھدیه ای سر برسیم و صرفاً ھدیه را با ھدیه جبران کنیم[...] 
  .شود صیالً برای فکر کردن داده میبی اندیشیم به آنی که ا. واالترین سپاس آن است که صرفاً فکر کنیم

اما تفکر، فکرش را به آنی می دھد که فی نفسه و از . ی سپاس از بدو تا ختم به قلمرو ذاتی تفکر تعلق دارد ھمه
تا آن جا که به اندیشه انگیز ترین . طلبد اش فکر می جانب خود خواھان اندیشیده شدن است و بنا بر این از اصل و اساس

تا آن جا که فکر کنان، جمع خاطر بر اندیشه انگیز ترین امر داریم، ساکن . کنیم، اصیالً سپاس می داریمامر فکر می 
  .گردد ساحتی ھستیم که ھمه ی ذکر و فکر در آن مجتمع می

  )٢( ».تجمع اندیشه در باره ی آن چه باید اندیشیده شود چیزی است که ما آن را یاد می نامیم

  

رسند و رخدادھایی که  رخدادھایی که فرا می ،گذشته ھای رخداد. ھا است به رخداد حافظه تاریخی اندیشیدن

ای که ھمواره باید بازاندیشی  اندیشه. ای که پرسمان دارد بلکه اندیشه اندیشیدنیاما نه ھر . دنرس  فراتوانند در آینده  می
 .در تغییر خارج از خود، خود تغییر می کند .آموزد  میحود  در آموزاندن و کشد به نقد می ای که اندیشه. کند تا ماندگار شود

به . ھراسد ھای خود نمی ھا و مسلم از باطل شدن ایقان ،ھا علتھا و  آرامی خود، در کشف ریشه ای که در نا اندیشه

اندیشیده  عبه واقچنین . رود اتفاق و امر ناشناخته، استثنایی و مفرد میناممکن، رخداد،  پیشواز نابھنگامی، نامنتظره،
. ھای حاکم مستقل از قدرت .ھای دولتی ھا و سیستم ایدئولوژی از ای مستقل ایده .ساز است» ایده«که  است کردنی

 امر ادمانی واست در ی »سپاس«و  »یاد« ھمانا که ای چنین اندیشه .نامندش» عمومی افکار«یا آنی که  Doxaمستقل از 
» محکم نگھداری«آن را ، ، پرورش دھدبسازدحافظه تاریخی را که می تواند  ای است رخداد، اندیشه به رسمیت شناختن

 کند، پاسداری می در مقابل فراموشی حافظه تاریخی ازای که  چنین اندیشهاما . کند و زیر مرافبت نزدیک خود قرار دھد 

  .شود تنھا در آزادی وجدان، اندیشه و بیان ممکن و میسر می

رو  آن روبه ناپایداری، اگر با فقدان آن یا که دارد وجود دارد »حافظه تاریخی مشکل«به نام  چیزیی ایران  اگر در جامعه
اصلی و  دلیل، که می شود پاک و محو می شود جوامع آزادی تاریخی ما زود تر از  ، اگر حافظهکه ھستیم ھستیم

برای  مستمر و پایدار در نبود آزادیمقصر را باید  .اندیشه جست ویژه آزادی و به جامعهدر  را باید در فقدان آزادیآن ای  ریشه
    .پیدا کردو بدون ھراس به تاریخ، فرھنگ، سیاست، دین و غیره  مستقل آزاد، اندیشیدنی

  

 عیحافظه شا نیکه کوتاه مدت بودن ا یخیتار یحافظگ ینه ب انیرانیا نیدارند که در ب نینظر بر ا  یبرخ )٢
ھا و  با چه کشور سهیاست و اصوال در مقا یابیقابل ارز یا سنجه با چه یو تصور یتلق نیاست؛ چن

 رانیا«دارند که  نینظر بر ا انیکاتوز ونیدکتر ھما یآقا شود؟ یم تر انیما ع یخیضعف حافظه تار یجوامع
مھم  راتییتغ یــ حت راتییجامعه تغ نیدر ا. کوتاه مدت بوده است یا برخالف جامعه دراز مدت اروپا جامعه

"  یکلنگ  جامعه"را   آن  رانیا  مدت  جامعه کوتاه فیتوص یو برا» .کوتاه داشته است یــ اغلب عمر نیادینو ب
در   وستهیــ پ  یو ادب  یآموزش ، یاجتماع ، یاسیــ س  آن  یھا از جنبه  یاریبس  که  یا جامعه  یعنی ، دهینام

 اسیق نیا یبا مبنا ایآ. افتد  جانش  به  با کلنگ  هجامع  مدت  کوتاه  و ھوس  یھو  که  خطر است  نیا  معرض
  د؟یموافق ییو جوامع اروپا رانیا نیب



  

حافظه تاریخی را فراھم نکند ابقای   و ای که شرایط ایجاد اما در مورد ھر جامعه .توان انجام داد میالبته  را چنین قیاسی

ویژگی خاص و منحصر به فردی . کردرا می توان  قضاوت ھمین، در نیاوردعمل را به جھت اسباب و لوازم مناسب آن و در 
 -ع و در ھیچ موضوع سیاسی در این موضو ھا باشد ھای ذاتی، فرھنگی یا قومی آن و خصلت که مربوط به ایرانیان

  .عمل نمی کند دیگر  اجتماعی

دارد که  اتی به آزادی و دموکراسیحافظه تاریخی برای پایدار ماندن در درازمدت، ھمان طور که گفتیم، نیاز مبرم و حی
نویسان، فرھنگیان، فعالین سیاسیی و به  روشنفکران، تاریخنیاز به . کنند فراھم می را اندیشی آزادشرایط مناسب برای 

 یعنی در برابر ھا و طبقات حاکم  حافظه تاریخی در برابر دولت ھا، قدرت محکم نگھداریدارد که برای طور کلی مردمانی 

مبارزه و سخت و کوشا ، باشد ھا آنبا منافع  ناسازگاراگر  ویژهبه ندارند  که تمایلی به حفظ حافظه تاریخییی نیروھا
را  شان اندیشی دارد که از دبستان تا دانشگاه، از کودکی تا نوجوانی، شاگردان مستقلنیاز به آموزگاران . مقاومت کنند

تنھا  حفظ حافظه تاریخی. دنقرار دھ - ھایش ھا و پستی در بزرگی - شان ی آگاھی و شناخت تاریخ گذشته تابش نوردر 
شان  تربیتی که والدین به فرزنداندرازای ، در نیز خانواده کانونبلکه در گیرد  نمیصورت نھادھای آموزشی  توسط

در  ؛و سیاسی فرھنگی، اجتماعی ھای   عمجمھا و  انجمن ھا، ھا، کتاب رسانه درھم چنین . پذیرد انجام می ،دھند می

این ھا ھمه اسباب و  آالت حفظ و نگھداری  ...و یادبود ھا ھا ، جشندر مراسم ؛، ھنر، تئاتر و سینمانویسی  ادبیات، رمان
  .باشند کان پذیر میما آزادیدر  که تنھا و تنھا اند پایدار حافظه تاریخی

فراروی از به منظور و با ھدف نگھداری و مراقبت  این ،مراقبت قرار داد زیرحافظه تاریخی را باید نگھداری کرد و  اما اگر
و  برای جلوگیریاز جمله حافظه تاریخی . که ھست آنیبه گذشته و یا حفظ  رجعتاز برای و نه  است گذشته و حال

 .است برای دگرسازی خود و جامعه .است برای درس گیری از تجارب خوب و بد گذشته .است از تکرار فاجعه گیری پیش

با بھره  ،برای تغییر و دگرگونی وضع موجود ی،پیکار چنینبی شک . است رھایی خود و جامعه ی پیش روی به سویبرا
نیست و در این  میسرتخریب بدون دگرسازی  کار. تواند عوارض نامطلوبی نیز داشته باشد می ،گیری از حافظه تاریخی

   .سوزند گاه تر و خشک با ھم می راه

به  و دھد می  اش را از دست ، حافظهشودمی کار  تنھا در ایران نیست که جامعه فراموشکنیم که باید نوجه  زمان  ھم
در تاریخ ای را  نمونهدر این مورد . فتدا می نیتغییرات بنیادی» جان  به  با کلنگ  مدت  کوتاه  و ھوس  یھو« کاتوزیان آقای قول

 که ١٧٨٩انقالب  پس از چند سال در فرانسه کلیسات و سلطنحاکمیت بازگشت : توان مصداق قرارد داد می اروپا
توان به  نیز می در مورد ایران .کند می برقراربرای مدتی کوتاه در این کشور را ) الئیسیته( دولت و دینو جدایی  جمھوری

مردم ما ارزشمند و بزرگ  تاریخی  حافظه دو بر علیه تجاوز و کودتاھا  آن ھر دو .اشاره کرد مرداد ٢٨ رضاخان وکودتای دو 

          .نفت صنعت انقالب مشروطه و جنبش ملی کردن: بودند

   

تصاحب  نیا«: در قرن ھجدھم جیدانشگاه کمبر خیطبق نظر جان ھرولد پالم، استاد برجسته تار) ٣
 ریبس ھمه گ یا دهیو طبقه زحمتکش، پد ایو حاکم و محروم داشتن توده رعا عیتوسط طبقات وض" گذشته"

 یخیکوتاه مدت بودن حافظه تار دیبا ایآ ،یدگاھید نیبا وجود چن» .است یمضبوط بشر خیراسر تاردر س
طبق  ایتک تک آحاد جامعه دانست  ریدر ذھن و ضم یشناخت و روان یشناخت جامعه یرا خصلت انیرانیا

حافظه  فیضععامل ت نیتر است و سلطه استبداد در جامعه عمده تیمتوجه حاکم ریھرولد پالم تقص دهیعق
  برعکس؟  ایاست  یخیدر ضعف حافظه تار یمقصر اصل یخیتار یاست؟ استبدادزدگ یخیتار

نگھداری حافظه، برای  برای محکم. شودن» نگھداری محکم«که از آن  خواھد داشتحافظه تاریخی زمانی عمری کوتاه 
اندیشی در ریشه یابی و  ای بلکه آزاد اندیشهھر نوع  نه امانیاز به آزادی اندیشه است  که گفتیم فراموشی،جلوگیری از 

و آرای حاکم، مستقل از افکار ھای  سیستمو  ھا ، دولتھا مستقل از قدرت ...ی تاریخی، اجتماعینقد و بازبنی پدیدار ھا

ھا اسباب  در جامعه عدم آزادی و دموکراسی است که بدون آن عامل تضعیف حافظه تاریخیاساسی ترین پس . عمومی
  .شوند فراھم نمی آنپاسداری از ایجاد حافظه تاریخی و الزم برای  و آالت

و  »مساله ی حافظه تاریخی«رویکرد فلسفی مورد توجه ما به  .و ذاتی عمل نمی کند ی، باطنیدر این میان ھیچ ضمیر
دولوز  ه قول ژیلببلکه  نداردھا  چیزه) essence(جوھر و گوھر  باکاری اجتماعی،  ھای انسانی و به چیزه به طور کلی



 که کار در کجا؟در چه زمانی؟ چگونه و غیره؟ برای ما، ؟در چه شرایطی«: ھد ھا را مد نظر قرار می شرایط چیز«ھمواره 
  )۴(».و نه ذات )٣(مفھوم باید سخن از رخداد کندمی دانیم،  conceptاختراع و ایجاد مفھوم  فلسفه را

ھم و  )ای که نام بردید به قول نویسنده( »تصاحب گذشته«در ھم ھا  ه نقش آن، اگر چو طبقات حاکم دولتیاناما در مورد 
، اما نباید فراموش کرد که جنگ و مھم و تعیین کننده است ،شان و موقعیت با منافع مغایر  ای از ایجاد حافظه در ممانعت

جامعه و در درون خود  خودبلکه در  ھد رخ نمیحافظه تاریخی تنھا مابین پائینی ھا و باالئی ھا  ی مساله بر سر جدال

تعصبات ملی یا دینی این حافظه تاریخی زمانی که به ویژه . ریان داردجمردمان، چه زحمتکشان و  چه دیگر اقشار مردم، 
، قتل و عظیم یای تاریخی، کشتار در فاجعه ملتیکه نقش و مسئولیت  زمانیمھم تر از ھمه به ویژه و . را برانگیزد

، و نه تنھا مردم عموم نزدھمواره این خطر وجود دارد که  در این جا. مطرح می شود... ھواناکسی ی در مقیاعام

بر  کشد مسئولیت ھمه را به میان میای ھر چند متفاوت  که به گونه سیاھی تاریخ »یفراموش«به  تمایل حاکمان،

  .شودچیره  آن »یادآوری«به  تمایل

کم  جھاندر  گذشته ی هدر تاریخ صد سالحد اقل بشر باید باقی بمانند،  ی حافظه که ھمواره در تاریخی این فجایع موارد
کشتار  ،١٩١٦در سال » جوانان ترک«قتل و عام ارامنه در ترکیه ی : کنیم در این جا تنھا به چند نمونه اشاره می. نیستند

، )ھولوکوست(یھودیان توسط نازیسم  ، قتل و عام)١٩٣٩ -  ١٩٣٦( خواھان در جنگ داخلی اسپانیا توسط فرانکو جمھوری

ھا  ، جنایات اسرائیلیدر اتحاد شوروی استالینیسم در فرانسه،) ٥(  نیسمتَ پِ پدیدار نازیسم و فاشیسم در آلمان و ایتالیا، 
ھای اخیر در  و در این سال  ی دیکتاتورھادر آفریقا، پوت، در شیلی پینوشه پل ، کشتار جمعی در کامبوجدر فلسطین

 این رژیممتعدد  از جنایات نمونهدو جمھوری اسالمی تنھا به  ایراندر . جھانمختلف  از مناطقبسیاری دیگر در و  نبالکا

ھای  و قتل١٣٦٧زندانیان سیاسی در سال  فجیع کشتار :کنیم اشاره می اش از حاکمیت طی بیش از سی سال
  .١٣٧٧در سال  ای زنجیره

ھر یک از وظیفه ی ، خاکی زمیناین ھای روی  وظیفه ی ھر یک از انسانی خوانند؟ ھا ما را از برای چه فرا م ی این ھمه 
، به یاد آوریم و در حافظه را ھمواره به خاطر داشته باشیم علیه بشریت که جنایات است غیر ایرانی یاایرانی  چونما 

ھایش،  زمان کار ترینو تبه ترین یاهاین بازاندیشی مستمر تاریخ در س در پرتوتنھا  .کنیم ثبتتاریخی خود برای ھمیشه 

از تکرار چنین  – باشدمسلم  بی آن که – است که شاید بتوان »به رسمیت شناختن«و  »پاس«، »یاد«این  از طریقتنھا 

  :ی تاریخ از این پس نوشت ر سرلوحهجلوگیری کرد و ب ھایی فاجعه

       !، ھر گز نهھا این

  

  

-------------------------------- --------  

با  و برگردان از سیاوش جمادی با تغییرات و اصالحاتی از من ،، مارتین ھادیگرآن چیست که اندیشیدن خوانندش به نقل از  )١(
در  ١۵٠تا  ١۴۴و صفحات  ١٣٨٨در متن فارسی از انتشارات ققنوس به سال  ٢٩٠تا  ٢٨٢صفحات . استفاده از متن فرانسوی

  .١٩٩٩،  به سال Quadrige /pufمتن فرانسه از انتشارات  

 Travail de deuil: امر سوگ  )٢(

 Evénement: رخداد )٣(

 Pourparlers 1972 – 1990: در Gilles Deleuzeژیل دولوز  )۴(

  .Pétainبه ریاست پتن  )١٩۴۵ – ١٩۴١( دولت شبھه فاشیستی فرانسه در ویشی )۵(

  


