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ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺎ ﺷﮫﺮوﻧﺪ اﻣﺮوز
ﺷﺮط ﭘﺎﺳﺪاری از »ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ« اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن در آزادی اﺳﺖ

آن ﭼﻪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪی ﺷﮫﺮوﻧﺪ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ وﻟﯽ ﻧﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ آن در ﺷﻤﺎرهی ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .ش.و(.

 (١آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻘﺪان ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮاﺟﮫﯿﻢ؟ اﮔﺮ ﺑﻪ
ﻓﻘﺪان آن اﻋﺘﻘﺎد دارﯾ ﺪ ،ﻋﻠﻞ آن را در ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﻮن ھﺮ ﯾﺎدی در ذھﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﭘﺎک ﺷﺪن و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ
ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﻓﻘﺪان آن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎس داﺷﺖ .ﭘﺎﺳﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ از
ﯾﺎد ﻧﺮود .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻮاره ﺣﺎﻓﻈﻪ را »ﺑﻪ ﯾﺎد آورد « .از آن ﯾﺎد ﮐﺮد ،ھﻢ در ﮔﻔﺘﺎر و ھﻢ در ﻧﻮﺷﺘﺎر .ﯾﺎدآوری و ﺑﺎز-
ﯾﺎدآوری ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺮط ﻣﺎﻧﺪن آن در ﭘﯿﺶ ﻣﺎﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﻧﮋادی ،ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯿﺘﯽ و ﯾﺎ در ذات ﯾﺎ ﮔﻮھﺮ
اﻧﺴﺎن ھﺎی آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺴﺖ .ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮاﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،وﺟﻮد ﯾﺎ
ﻓﻘﺪان آن ،ﻓﺮﻗﯽ ﭼﻨﺪان ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ در آن اﻣﺮ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﺮای ﯾﺎدآوردی و ﺑﺎز -ﯾﺎدآوری آن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺒﺎب و ﻟﻮازﻣﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .ﻧﯿﺮوﯾﯽ را
ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزه و ﺟﺪاﻟﯽ را ﺑﻪ رﻏﻢ ھﻤﻪی ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ طﻮر داﺋﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرزار ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﻮن اﻣﺮ ﺳﻮگ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺮ ﺳﻮگ) (١در ﻣﻮرد آﻧﯽﺳﺖ ،آن ﻋﺰﯾﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪه ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎس و ﺳﭙﺎس داﺷﺖ آن را .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ آن را.
ھﺎﯾﺪﮔﺮ در ﻣﻮرد اﻣﺮ »ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺳﭙﺮدن«» ،ﯾﺎد ﮐﺮدن« و ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ »ﭘﺎس « و »ﺳﭙﺎس « ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻮن
رﺧﺪادی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺰو آن داﻧﺴﺖ ،ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی طﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﺎ آﯾﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی او ﻣﺎ را ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ دﻟﯿﻞ وﺟﻮدی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ
ﻓﻘﺪان آن .ﺑﻪ درک ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪن آن ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮاﻧﯽ .او در
آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺧﻮاﻧﻨﺪش ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

» ﯾﺎد و ﺳﭙﺎس در اﻧﺪﯾﺸﻪ آرﻣﯿﺪه و ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ» .ﯾﺎد« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺠﻤﻌﯽ دروﻧﯽ و داﺋﻢ اﺳﺖ .راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در
ذات ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺧِﻄﺎبِ ﺧﻮد ،ﺟﺎن را ﺗﺴﻠﯽ و ﺟﺮﺋﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﯾﺎد در اﺻﻞ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﯽ
داﺋﻢ در ﺟﻮار ...ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﺟﻮار ﭼﯿﺰی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺮی ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺟﻮار آن ﭼﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ و در ﺟﻮار آن
ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮا رﺳﺪ .اﻣﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻣﺮ ﺣﺎﺿﺮ و اﻣﺮ آﯾﻨﺪه در ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﯽ در ﺟﻮار ﻣﺎ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﺎص ،ظﺎھﺮ
ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
»] [...در ﯾﺎد ،ﺗﻨﮫﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖِ ﻓﮑﺮی وﻓﺎدار و ﺟﻮھﺮﯾﻦ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ،ھﻢ زﻣﺎن ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺖِ ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻏﺎﻟﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺪ و دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ دارد ...ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﻪ داری از طﺮﯾﻖ ﯾﺎدﮐﺮدن ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ memoria
ﮔﻮﯾﻨﺪش ،ھﻤﺎن ﻗﺪر ﺑﻪ اﻣﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه .ﭘﯿﺶ از ھﻤﻪ ،اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻧﮕﮫﺪاری اش

دﺷﻮار و ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻢ از اﯾﻦ رو ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﮕﮫﺪاﺷﺖ ،از اﯾﻦ ﭘﺲ ،ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻣﺮ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ ﯾﺎد و ﻧﺒﺶ ﻗﺒﺮ ھﺮ دم زﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ی ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻣﺮ ﺳﭙﺮی
ﮔﺸﺘﻪ ،از اﺻﻞ و اﺳﺎس ،ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﺎد را در ذاﺗﺶ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد ،ﺑﺮای ﻧﺎﻣﯿﺪن ﻧﮕﮫﺪاﺷﺖِ اﻣﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎز -
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،واژه ای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ،ﯾﺎدآوری...
] [...ﮐﻠﻤﺎت »ﺗﻔﮑﺮ«» ،ﯾﺎد« و »ﺳﭙﺎس« رواﺑﻄﯽ واﻗﻌﯽ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ھﻨﻮز ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﻪ وﺣﺪت ذاﺗﯽ آن ھﺎ
ﭘﯽ ﻧﺒﺮده اﯾﻢ .ﺑﻪ وﯾﮋه ،ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ،ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ،در اﺑﮫﺎم و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .و آن راﺑﻄﻪ ی ﻣﯿﺎن »اﻧﺪﯾﺸﻪ«» ،ﯾﺎد« و
»ﺳﭙﺎس« اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎ و دﻻﻟﺖ ھﺎی راﯾﺞ ﮐﻠﻤﺎت در ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ در اﺻﻞ و ﺑﻪ واﻗﻊ اﻣﺮ...
] [...آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ ...اﯾﻦ ﭼﯿﺰ اھﺪا ﺷﺪه ،اﯾﻦ آن ﭼﻪ ﺑﺮای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن داده ﻣﯽ ﺷﻮد،
اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ .ھﻤﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺎس داﺷﺘﻦ آن ،ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ
] [...ﺳﭙﺎس اﺻﯿﻞ ھﺮ ﮔﺰ در آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎ ھﺪﯾﻪ ای ﺳﺮ ﺑﺮﺳﯿﻢ و ﺻﺮﻓﺎً ھﺪﯾﻪ را ﺑﺎ ھﺪﯾﻪ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ،
واﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﭙﺎس آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﺑﻪ آﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﯿﻼ ً ﺑﺮای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ھﻤﻪ ی ﺳﭙﺎس از ﺑﺪو ﺗﺎ ﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ذاﺗﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﻣﺎ ﺗﻔﮑﺮ ،ﻓﮑﺮش را ﺑﻪ آﻧﯽ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ و از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﺧﻮاھﺎن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪن اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ از اﺻﻞ و اﺳﺎس اش ﻓﮑﺮ ﻣﯽ طﻠﺒﺪ .ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ
اﻣﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اﺻﯿﻼ ً ﺳﭙﺎس ﻣﯽ دارﯾﻢ .ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺎن ،ﺟﻤﻊ ﺧﺎطﺮ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﺮ دارﯾﻢ ،ﺳﺎﮐﻦ
ﺳﺎﺣﺘﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪ ی ذﮐﺮ و ﻓﮑﺮ در آن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﺠﻤﻊ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﺑﺎره ی آن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﯾﺎد ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ(٢) «.

ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن اﺳﺖ ﺑﻪ رﺧﺪادھﺎ .رﺧﺪادھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،رﺧﺪادھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﻨﺪ و رﺧﺪادھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آﯾﻨﺪه ﻓﺮارﺳﻨ ﺪ .اﻣﺎ ﻧﻪ ھﺮ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻤﺎن دارد .اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﻮد .اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و در آﻣﻮزاﻧﺪن ﺣﻮد ﻣﯽآﻣﻮزد .در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺎرج از ﺧﻮد ،ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ در ﻧﺎآراﻣﯽ ﺧﻮد ،در ﮐﺸﻒ رﯾﺸﻪھﺎ و ﻋﻠﺖ ھﺎ ،از ﺑﺎطﻞ ﺷﺪن اﯾﻘﺎن ھﺎ و ﻣﺴﻠﻢھﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﯽھﺮاﺳﺪ .ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﻮاز ﻧﺎﺑﮫﻨﮕﺎﻣﯽ ،ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮه ،ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ،رﺧﺪاد ،اﺗﻔﺎق و اﻣﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﻣﻔﺮد ﻣﯽ رود .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ واﻗ ﻊ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه
ﮐﺮدﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »اﯾﺪه« ﺳﺎز اﺳﺖ .اﯾﺪهای ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیھﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی دوﻟﺘﯽ .ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻗﺪرتھﺎی ﺣﺎﮐﻢ.
ﻣﺴﺘﻘﻞ از  Doxaﯾﺎ آﻧﯽ ﮐﻪ »اﻓﮑﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻧﺎﻣﻨﺪش .ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﺎ »ﯾﺎد« و »ﺳﭙﺎس« اﺳﺖ در ﯾﺎدﻣﺎﻧﯽ و اﻣﺮ
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ رﺧﺪاد ،اﻧﺪﯾﺸﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﺴﺎزد ،ﭘﺮورش دھﺪ ،آن را »ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﮫﺪاری«
ﮐﻨﺪ و زﯾﺮ ﻣﺮاﻓﺒﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﭘﺎﺳﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺗﻨﮫﺎ در آزادی وﺟﺪان ،اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دارد ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﻘﺪان آن ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری آن روﺑﻪرو
ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ھﺴﺘﯿﻢ ،اﮔﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ زود ﺗﺮ از ﺟﻮاﻣﻊ آزاد ﭘﺎک و ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ و
رﯾﺸﻪای آن را ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻘﺪان آزادی در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺴﺖ .ﻣﻘﺼﺮ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺒﻮد آزادی ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﯽ آزاد ،ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺪون ھﺮاس ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﺮھﻨﮓ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،دﯾﻦ و ﻏﯿﺮه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

 (٢ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﻪ ﺑﯽﺣﺎﻓﻈﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﺎﯾﻊ
اﺳﺖ؛ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻠﻘﯽ و ﺗﺼﻮری ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﻨﺠﻪای ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ و اﺻﻮﻻ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺸﻮرھﺎ و
ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﺿﻌﻒ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ ﻋﯿﺎنﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ھﻤﺎﯾﻮن ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ »اﯾﺮان
ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺎﻣﻌﻪ دراز ﻣﺪت اروﭘﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ــ ﺣﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮫﻢ
و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ــ اﻏﻠﺐ ﻋﻤﺮی ﮐﻮﺗﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ «.و ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﯾﺮان آن را "ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻠﻨﮕﯽ"
ﻧﺎﻣﯿﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﺒﻪھﺎی آن ــ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و ادﺑﯽ ــ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در
ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻮی و ھﻮس ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻨﮓ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺶ اﻓﺘﺪ .آﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎی اﯾ ﻦ ﻗﯿﺎس
ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺟﻮاﻣﻊ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻮاﻓﻘﯿﺪ؟

ﭼﻨﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ را اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد و اﺑﻘﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﮑﻨﺪ
و در آن ﺟﮫﺖ اﺳﺒﺎب و ﻟﻮازم ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ در ﻧﯿﺎورد ،ھﻤﯿﻦ ﻗﻀﺎوت را ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺮد .وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی
ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺧﺼﻠﺖ ھﺎی ذاﺗﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮ ع و در ھﯿﭻ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﯿﺎﺳﯽ -
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻧﺪن در درازﻣﺪت ،ھﻤﺎن طﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم و ﺣﯿ ﺎﺗﯽ ﺑﻪ آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دارد ﮐﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﺎن ،ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن ،ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ و ﺑﻪ
طﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﮫﺪاری ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟﺖ ھﺎ ،ﻗﺪرتھﺎ و طﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺨﺖ و ﮐﻮﺷﺎ ﻣﺒﺎرزه و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزﮔﺎران ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺪﯾﺸﯽ دارد ﮐﻪ از دﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎه ،از ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ،ﺷﺎﮔﺮدانﺷﺎن را
در ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر آﮔﺎھﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺷﺎن  -در ﺑﺰرﮔﯽھﺎ و ﭘﺴﺘﯽھﺎﯾﺶ  -ﻗﺮار دھﻨﺪ .ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻨﮫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮫﺎدھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ،در درازای ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن
ﻣﯽدھﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ در رﺳﺎﻧﻪھﺎ ،ﮐﺘﺎبھﺎ ،اﻧﺠﻤﻦھﺎ و ﻣﺠﻤﻊ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ در
ادﺑﯿﺎت ،رﻣﺎن ﻧﻮﯾﺴﯽ ،ھﻨﺮ ،ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺳﯿﻨﻤﺎ؛ در ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺟﺸﻦ ھﺎ و ﯾﺎدﺑﻮد ھﺎ ...اﯾﻦ ھﺎ ھﻤﻪ اﺳﺒﺎب و آﻻت ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری
ﭘﺎﯾﺪار ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ و ﺗﻨﮫﺎ در آزادی اﻣ ﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﺮد و زﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار داد ،اﯾﻦ ﻧﮕﮫﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺎ ھﺪف ﻓﺮاروی از
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل اﺳﺖ و ﻧﻪ از ﺑﺮای رﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺣﻔﻆ آﻧﯽ ﮐﻪ ھﺴﺖ .ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و
ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای درس ﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺎرب ﺧﻮب و ﺑﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای دﮔﺮﺳﺎزی ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﭘﯿﺶ روی ﺑﻪ ﺳﻮی رھﺎﯾﯽ ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﯽ ﺷﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﮑﺎری ،ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺎ ﺑﮫﺮه
ﮔﯿﺮی از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮارض ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎر دﮔﺮﺳﺎزی ﺑﺪون ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ و در اﯾﻦ
راه ﮔﺎه ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽﺳﻮزﻧﺪ.
ھﻢ زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ در اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻣﻮشﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺣﺎﻓﻈﻪاش را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﻪ
ﻗﻮل آﻗﺎی ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن »ھﻮی و ھﻮس ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎ ﮐﻠﻨﮓ ﺑﻪ ﺟﺎن« ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﯿﻦ ﻣﯽا ﻓﺘﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪای را در ﺗﺎرﯾﺦ
اروﭘﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺼﺪاق ﻗﺮارد داد :ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب  ١٧٨٩ﮐﻪ
ﺟﻤﮫﻮری و ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ )ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ( را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﻮرد اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
دو ﮐﻮدﺗﺎی رﺿﺎﺧﺎن و  ٢٨ﻣﺮداد اﺷﺎره ﮐﺮد .ھﺮ دو آنھﺎ ﺗﺠﺎوز و ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دو ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺰرگ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺮدم ﻣﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ :اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﻪ و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ.

 (٣طﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺟﺎن ھﺮوﻟﺪ ﭘﻼم ،اﺳﺘﺎد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ در ﻗﺮن ھﺠﺪھﻢ» :اﯾﻦ ﺗﺼﺎﺣﺐ
"ﮔﺬﺷﺘﻪ" ﺗﻮﺳﻂ طﺒﻘﺎت وﺿﯿ ﻊ و ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﺤﺮوم داﺷﺘﻦ ﺗﻮده رﻋﺎﯾﺎ و طﺒﻘﻪ زﺣﻤﺘﮑﺶ ،ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﺲ ھﻤﻪ ﮔﯿﺮ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻀﺒﻮط ﺑﺸﺮی اﺳﺖ «.ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎھﯽ ،آﯾﺎ ﺑﺎﯾ ﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻮدن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ذھﻦ و ﺿﻤﯿﺮ ﺗﮏ ﺗﮏ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺖ ﯾﺎ طﺒﻖ
ﻋﻘﯿﺪه ھﺮوﻟﺪ ﭘﻼم ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺘﺒﺪاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ؟ اﺳﺘﺒﺪادزدﮔﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ در ﺿﻌﻒ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ؟
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮی ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ از آن »ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﮫﺪاری « ﻧ ﺸﻮد .ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻢﻧﮕﮫﺪاری ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ،ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ھﺮ ﻧﻮع اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺑﻠﮑﻪ آزاد اﻧﺪﯾﺸﯽ در رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ و
ﻧﻘﺪ و ﺑﺎزﺑﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪار ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ...ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻗﺪرتھﺎ ،دوﻟﺖ ھﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﺣﺎﮐﻢ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻓﮑﺎر و آرای
ﻋﻤﻮﻣﯽ .ﭘﺲ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺪم آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون آن ھﺎ اﺳﺒﺎب
و آﻻت ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭘﺎﺳﺪاری از آن ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ھﯿﭻ ﺿﻤﯿﺮی ،ﺑﺎطﻨﯽ و ذاﺗﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .روﯾﮑﺮد ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ »ﻣﺴﺎﻟﻪ ی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« و
ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰهھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺎری ﺑﺎ ﺟﻮھﺮ و ﮔﻮھﺮ ) (essenceﭼﯿﺰهھﺎ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ژﯾﻞ دوﻟﻮز

ھﻤﻮاره »ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﯿﺰھﺎ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽھﺪ» :در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ؟ ،در ﮐﺠﺎ؟در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﻏﯿﺮه؟ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ ﮐﺎر
ﻓﻠﺴﻔﻪ را اﺧﺘﺮاع و اﯾﺠﺎد ﻣﻔﮫﻮم  conceptﻣﯽ داﻧﯿﻢ ،ﻣﻔﮫﻮم ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﻦ از رﺧﺪاد ﮐﻨﺪ) (٣و ﻧﻪ ذات(۴)«.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد دوﻟﺘﯿﺎن و طﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ،اﮔﺮ ﭼ ﻪ ﻧﻘﺶ آنھﺎ ھﻢ در »ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ« )ﺑﻪ ﻗﻮل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﺪ( و ھﻢ
در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻓﻈﻪای ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺷﺎن ،ﻣﮫﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻨﮓ و
ﺟﺪال ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ھﺎ و ﺑﺎﻻﺋﯽ ھﺎ رخ ﻧﻤﯽ ھﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ و در درون ﺧﻮد
ﻣﺮدﻣﺎن ،ﭼﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﭼﻪ دﯾﮕﺮ اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم ،ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﻠﯽ ﯾﺎ دﯾﻨﯽ
را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد .ﺑﻪ وﯾﮋه و ﻣﮫﻢ ﺗﺮ از ھﻤﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻠﺘﯽ در ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﮐﺸﺘﺎری ﻋﻈﯿﻢ ،ﻗﺘﻞ و
ﻋﺎﻣﯽ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ھﻮاﻧﺎک ...ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺟﺎ ھﻤﻮاره اﯾﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ،و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ
ﺣﺎﮐﻤﺎن ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ »ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ « ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﻤﻪ را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺑﺮ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ »ﯾﺎدآوری« آن ﭼﯿﺮه ﺷﻮد.
ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ھﻤﻮاره در ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺑﺸﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺣﺪ اﻗﻞ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﮫﺎن ﮐﻢ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :ﻗﺘﻞ و ﻋﺎم اراﻣﻨﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ی »ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺮک« در ﺳﺎل  ،١٩١٦ﮐﺸﺘﺎر
ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﺎن در ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﻧﮑﻮ ) ،(١٩٣٩ - ١٩٣٦ﻗﺘﻞ و ﻋﺎم ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎزﯾﺴﻢ )ھﻮﻟﻮﮐﻮﺳﺖ(،
ﭘﺪﯾﺪار ﻧﺎزﯾﺴﻢ و ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ در آﻟﻤﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﭘِ َﺘﻨﯿﺴﻢ) (٥در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ،ﺟﻨﺎﯾﺎت اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ھﺎ
در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ  ،ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ در ﮐﺎﻣﺒﻮج ﭘﻞﭘﻮت ،در ﺷﯿﻠﯽ ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ ،در آﻓﺮﯾﻘﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرھﺎ و در اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ در
ﺑﺎﻟﮑﺎن و در ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮫﺎن .در اﯾﺮان ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ رژﯾﻢ
طﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﺳﺎل از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖاش اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﮐﺸﺘﺎر ﻓﺠﯿﻊ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل ١٣٦٧و ﻗﺘﻞھﺎی
زﻧﺠﯿﺮهای در ﺳﺎل .١٣٧٧
ھﻤﻪی اﯾﻦ ھﺎ ﻣﺎ را از ﺑﺮای ﭼﻪ ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ؟ وظﯿﻔﻪ ی ھﺮ ﯾﮏ از اﻧﺴﺎنھﺎی روی اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺧﺎﮐﯽ  ،وظﯿﻔﻪ ی ھﺮ ﯾﮏ از
ﻣﺎ ﭼﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﻢ و در ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻨﮫﺎ در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺎرﯾﺦ در ﺳﯿﺎهﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺒﻪ ﮐﺎر ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎنھﺎﯾﺶ،
ﺗﻨﮫﺎ از طﺮﯾﻖ اﯾﻦ »ﯾﺎد«» ،ﭘﺎس « و »ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان – ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ – از ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﺎﺟﻌﻪھﺎﯾﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد و ﺑﺮ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪی ﺗﺎرﯾﺦ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻧﻮﺷﺖ:
اﯾﻦ ھﺎ ،ھﺮ ﮔﺰ ﻧﻪ!

---------------------------------------)(١

ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺧﻮاﻧﻨﺪش ،ﻣﺎرﺗﯿﻦ ھﺎدﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﮔﺮدان از ﺳﯿﺎوش ﺟﻤﺎدی ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات و اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ از ﻣﻦ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی .ﺻﻔﺤﺎت  ٢٨٢ﺗﺎ  ٢٩٠در ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ از اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﺳﺎل  ١٣٨٨و ﺻﻔﺤﺎت  ١۴۴ﺗﺎ  ١۵٠در
ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از اﻧﺘﺸﺎرات  ،Quadrige /pufﺑﻪ ﺳﺎل .١٩٩٩
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اﻣﺮ ﺳﻮگ Travail de deuil :
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رﺧﺪادEvénement :
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