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  مقدمه
گذشته همواره در سپهر عمومي حضوري پررنگ داشته است و دعاوي سياسي حاضر در اين 

دعاوي تاريخي مذكور سرشار از تناقضات و . ندا  زيادي مبتني بر دعاوي تاريخيسپهر، تا حد
ينيت امر تاريخي ممكن  اين پرسش مطرح شود كه آيا عاند شده موجبتضادهايي هستند كه 

 به توانايي  چرا دعاوي پيرامون آن ،اگر امر تاريخي، مستقل از ذهن وجود دارد. است يا نه
انتقادي در هاي  د؟ اين همان نقدي است كه ديدگاهرا ندارنت و تماميت آن چنگ آوردن كلي

ازنمايي واحدي از از ديد اينان اگر ب. دانند  ميعلوم اجتماعي اخير بر تاريخ مدرن وارد ةحوز
رسد   مينظر به. يافتند  نميپرشماري از آن امكان وجودهاي  امر تاريخي ممكن بود، بازنمايي
. اخير بوده است ةنظريِ علوم اجتماعيِ چند دههاي  بحث ةاين بحران بازنمايي در كانون هم

تاري نظري سياست خاطره محصول اين بحران است؛ اينكه كارگزاران چگونه در ساخ ةحوز
هايي  نظري ضعف ةاما اين حوز. كنند  ميخاص و با استفاده از امكانات آن، گذشته را بازنمايي

مد نظر ايمره به معناي  -پژوهشي واحد  ةشوند نتواند در قامت يك برنام  ميموجبدارد كه 
مفهومي و نظري و افزايش شمار هاي  مرتفع ساختن كاستي.  كنداندام عرض -  الكاتوش

 راهبردهايي ترين مهمزدايي توان توضيح آنها را خواهد يافت،  كه در پي اين كاستييي ها پديده
  .اند ضروريپژوهشي منسجم  ة آن به سطح يك برنامهستند كه براي ارتقاي

 مطالعاتي سياست خاطره ة حاضر اين است كه مفاهيم رايج در حوزةپرسش اساسي نوشت
پرسش  را مرتفع ساخت؟ اين پرسش، پاسخ به دو  آنهاتوان چه اشكاالتي دارند و چگونه مي

ها و موادي را در   اول آنكه بازانديشي در اين مفاهيم چه ايدهسازد؛ فرعي را نيز ناگزير مي
 مستتر در اين ة سياست خاطره قرار خواهد داد؟ دوم آنكه سياست خاطرةكانون توجه و مطالع

م يدر اين نوشته بر آنتوان استخراج كرد؟  هايي مي ها و مواد را با استعانت از چه روش ايده
پژوهشي  ةم كه برنامي سياست خاطره را به اقتراح گذارزمينة نوآيين در اي نظريه از مقدماتي

هاي  براي اين مهم، كاستي. آورد برميمستقلي با موضوع و مواد سياست خاطره از آن سر 
و موادي كه سياست ها  ايده ةامنم كرد و با گسترش ديمفهومي و نظري موجود را برطرف خواه

تالش داريم زدايي خواهد توانست شرحي بر آنها داشته باشد،  خاطره در پي اين كاستي
براساس اين برنامه . فراهم آوريمپژوهشي مستقل و منسجم را  ةمقدمات طرحي از يك برنام

هاي   شبكهگوها درو ، گفتها سخنرانيها،  توان سياست خاطره را در اتوبيوگرافي  ميهم
و ها  ، عكسها يادماندر آن را  شرح داد و هم... سياسي وهاي  ، شوخيها روزنامهاجتماعي، 
   .حاضر در رنج بودهاي   از كاستيآنكه بي خاطره پي گرفت؛ ساير اشياي

با وجود كثرت  -  آكادميك در ايران اي حوزه عنوان بهبا توجه به اينكه سياست خاطره 
موجود در ساير محافل  ةيباً ناشناخته است و نظريات سياست خاطر تقر-خاطرههاي  سياست
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رسد طرح اين ساخت نظري، جاپاي   مينظر ، بهاند نرسيدهآكادميك هم هنوز به آن پختگي الزم 
با استفاده از اين طرح، . كند  ميسياست خاطره در ايران و تاريخ آن فراهم ةمحكمي براي مطالع

 و گرايي باستان سياسي، هاي سياسي، خاطرات جنگ، موزهاهي، خو دموكراسيهاي  پديده
يا كمتر انديشيده از منظري ديده خواهند ناانديشيده هاي  گرايي و بسياري ديگر از پديده شكور

 از ادبيات سياست اي خالصه منظور نخست بدين. شد كه پيشتر از اين بدان التفاتي نبوده است
اين ... جمعي و ةسياسي، خاطر ة خاطره، خاطرفاهيمسپس م. كنيم  موجود را بررسي ميةخاطر

 .ميرا از ميان بردارآن مفهومي و نظري هاي  م كه كاستييكن  مينحوي نقد و اصالح را بهادبيات 
 ةهايي در حيط  مواد و ايدهشود چه آنگاه در ادامه خواهيم گفت كه اين بازانديشي سبب مي

 انديشيده يتمام بهپيشنهادي هنوز  ةنب اين برنام جواةهمالبته . بررسي اين طرح نظري بگنجند
  . دارد نياز بيشتريو تتبعها   و به بررسياند شدهن

  
  مطالعات خاطره

مطالعاتي مستقل و  ة يك سوژمثابة بهخاطره  ةم مطالع1980 ة و اوايل ده1970 ةاز اواخر ده
، اتي، افزايش تمايل بهمطالع ة يكي از داليل ظهور اين حوز).Verovšek, ?: 13(جديد آغاز شد 

سياسي طي نيم قرن گذشته بوده هاي   بيوگرافيويژه بهشخصي هاي   بيوگرافيگذاري اشتراك به
و هم در مقام ها  دانشمندان طي ساليان گذشته هم در مقام شهروندان حاضر در بحران. است

لعات خاطره  بازنمايي گرايش زيادي به مطازمينةروشنفكر در پاسخ به نقدهاي پسامدرن در 
بار در   يك موضوع مطالعاتي مستقل نخستينعنوان بهعالقه به خاطره . اند دادهنشان 
ميان دو جنگ شروع شد  ةشاگرد اميل دوركيم در دور ١خموريس هالباهاي  پژوهش

)Halbwachs & Coser, 1992.( هالباخ برخالف هنري برگسون و زيگموند فرويد معتقد بود كه 
 فردي كه ةيك خاطر ةايد«شود و اينكه   ميي اجتماعي برساختهرتصو بهجمعي  ةخاطر

» ست انتزاعي و عاري از معنااي ايدهاجتماعي باشد،  ة مطلق سوا از خاطرصورت به
)Connerton, 1989: 37 .( دوركيم و هالباخ مدعي بودند ارتباطات با ساير اعضاي جامعه، خاطره

ها   بنابراين اين گفتمانند،ا مسلط اجتماعيهاي  فتماناين ارتباطات بازتاب گ. كند  مي»خلق«را 
كند معنايي براي زندگيشان   ميخاطره به افراد كمك. كنند  ميهستند كه شكل خاطره را تعيين

جمعي و  ةدر عوض، خاطر. بيابند و پيوندهاي ممكني را با ساير مردم برقرار كنند
شواهد ). Lebow, 2006: 12 (دهند  ميمركزي اجتماعات را شكل ة، هست٢يساز آييني

 بنابراين در كنند،  ميمطالعاتي از اين فرض پشتيبانيهاي   در بسياري از رشتهآمده دست به

                                                            
1. Maurice Halbwachs 
2. ritualization 
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 به طرز فجيعي در م1944هالباخ در . شود  مي مفروض انگاشتهيامروز ةمطالعات خاطر
 از عوامل يا مجموعهپس از جنگ جهاني دوم، . آشوويتس كشته شد و كارهايش ناشناخته ماند

 1968   ميجنبش دانشجويي.  و بازخواني شونديرندسبب شدند كارهاي او مورد توجه قرار گ
ها،  خانوادگي، اتوبيوگرافي يها نامه شجرهضداستعماري، رواج هاي  فرانسه، ظهور جنبش

 اين دوران در عين حال كه در). Verovšek, ?: 8-9 (ندبوداين داليل  ةاز جمل... وها  موزه
فهم چگونگي كدگذاري خاطره در مغز  ةدر زمينهايي  پيشرفتها  شناسان و نورولوژيست نروا
اجتماعي فراوان بود  ةمسئل يك ةمثاب بهخاطره  ةدست آوردند، مسائل پيرامون مطالع به
)Schacter, 1996 .( تمندي خاطره، مقوال ، حافظه در مقام جايگاه و موجد امكانها يافتهبراساس 

هاي  شخصي، تبعيت و پيوستگيهاي  كند و همزمان، بنيان هويت  ميبندي دهربسياري را 
و ساير ها  زباني، اقليتهاي  همچنين خاطره مرتبط با نژاد، مليت، گروه. ستعمومي ما نيز ا

سازد   مي را در مقابل ديگري»من«رايج از خود يا هاي  اجتماعي است كه فهمهاي  پديده
)Verovšek, ?: 9 .(اطره براساس سطح تحليل، گونه طالعات خم)تجاري، شفاهي، رسمي( ،

. شود  ميبسياري تقسيمهاي  به زيرشاخه...) تاريخي، فرهنگي، سياسي و(موقعيت و جوهر 
  .سياسي، يكي از قلمروهاي جذاب در مطالعات خاطره بوده است ةزيرشاخ

 از پسوندهاي  كه پژوهشگران بدين معنامواجهيم؛ها  خاطره با كثرت پسوند ةدر مطالع
 خاص از خاطره يا جنبه ةبراي بيان مقصود خود از مطالع... و» اجتماعي«، »فردي«، »جمعي«

.  وجود ندارد،ندگير  ميكنند و وحدت مفهومي بين كارهايي كه در اين حوزه انجام  مياستفاده
اين . بدتر اينكه هر پژوهشگري تعريف خاصي از پسوندي دارد كه مدعي بررسي آن است

 سودمندي موردمهمي را در هاي  خاطره پرسش ة شدن مطالعپاره پاره و يشناخت روششكالت م
برخي همچون مورخ . ه استكرد پارادايمي براي فهم تأثير گذشته بر حال مطرح ةمثاب بهخاطره 

. حتي نسبت به تالش براي آزمون تأثير گذشته بر حال شك دارند ١نآمريكايي، مارتين دوبرم
هرگز . آيد  نميو هرگز معناي كل آن به چنگ» ماند  مي باقيلگذشته همواره ناكام«از نظر وي، 

تأثير آن بر زندگي ما تا جايي كه ممكن است فهم نخواهد شد و ما نه خواهان و نه قادر به 
برخي پژوهشگران ). Duberman, 1969: xii(آزادسازي حداكثري خويش از تأثير آن نيستيم 

ند دانند و معتقد  ميشناسي اسطوره مطالعات خاطره را تقريباً منطبق با همچون گدي و ايالم،
 & Gedi( به همين دليل بايد آن را كنار گذاشت ست،ها اسطوره ةخاطره همان مطالع ةمطالع

Elam, 1996 .( اما برخي همچون فوگو و كانستينر، مطالعات خاطره را رهيافت چندرگه و
 سنتي كيهرمنوتاز  – متناقضي يها يشناس معرفتته است دانند كه توانس  مييا هوشمندانه

  ).Fogu&Kansteiner, 2006: 293( را با هم ادغام كند -گرفته تا تئوري پسامدرن
                                                            

1. Martin Duberman 
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  سياسي ةخاطره و خاطر
در اين آثار، پرسش از . ستمفهوم خاطره، چشم اسفنديار آنهاثقل مطالعات خاطره يعني  ةنقط

 از يوجه تك به تعريفي يوجه تكاين نگرش . شود ي مچيستي خاطره در سطح خاصي مطرح
حاضر در هاي  م ديدگاهيدر اين بخش قصد دار. انگارانه است شود كه ساده  ميخاطره ختم

م؛ هرچند ي از اين مفهوم را فراهم آوريا تازهطرح فهم  ةم و زمينيمورد خاطره را به نقد بكش
  .م اين فهم، فهمي جامع استيمدعي نيست

 به همين  است،اليس و ثبات يبچون بسياري مفاهيم علوم اجتماعي مفهومي هم» خاطره«
 شده است حتي در برخي سبباين امر .  آن را تعيين كردحدودوثغورتوان   مييسخت بهدليل 
مطالعاتي مانند مطالعات هولوكاست، نوعي ادبيات ضدخاطره رواج پيدا كند هاي  حوزه

)Verovšek, ?: 5(.  نخست آنكه پژوهشگران اين كل اساسي وجود دارد؛مشدو در اين زمينه 
 موجبحوزه بر سر چيستي و ماهيت خاطره اتفاق نظر ندارند و دوم اينكه اين اختالف نظر 

. با مشكالتي مواجه است كه بايد مرتفع شوند» خاطره«مفهوم . آن شده است ةتشتت در مطالع
يدايش، تغيير و افول آن اي بررسي پاست كه برهايي  نخست، تعيين نوع منابع و روش ةمسئل

توان خاطره را رهگيري و مشاهده كرد و   ميبايد مشخص شود كه در چه جاهايي. ندا مناسب
. دهد  ميدست شود و وثوق بيشتري به  مي ممكنيشناخت روشاين مشاهده با چه ابزارها 

 نقش ميانجي بين است كه خاطره در قالب آنهاهايي  سازوكارمشكل دوم، شناسايي تعامالت و 
شناسايي اين تعامالت هم بايد . كند  ميفرهنگي و فكري را ايفاهاي  و چارچوبها  زمينه

كنند و هم   ميمربوط به گذشته را دستكاريهاي  كه سنترا تعامالت مربوط به نخبگاني 
  ).Kansteiner, 2006: 12( خاطره را دربرگيرد كنندگان مصرفتعامالت مربوط به 

 معناي زبانان انگليسي كه چرا از انگليسي به فارسي مشكل است، Memory ةواژ ةترجم
حول اين موضوع هاي  در ترجمه و توجه به پژوهش. كنند  ميخاطره را از آن برداشت/حافظه

 در اين دست آثار Memoryتعاريفي كه از مفهوم . بايد اين نكته را همواره در نظر داشت
 توان  مياما چگونه. خاطره خوانش شوند/لتفات به مدلول حافظه بايد با اناچار به ،وجود دارند

 ة؟ اين كار نيازمند تدقيق رابطود و محيط معنايي زبان فارسي كرداين تعاريف را از آن خ
  .حافظه و خاطره و طرح دو پرسش مجزاي چيستي خاطره و چيستي حافظه است

 يها يساز رهيذخآن، شناسان در بررسي حافظه به سه موضوع مراحل  امروزه روان
. پردازند  ميدر حافظهها  و مهارتها   فاكتيساز رهيذخ ة و تفاوت نحومدت كوتاهبلندمدت و 

شناسي فرض بر اين است كه  در روان. كنند  ميموضوعات اول و سوم به بحث ما ربط پيدا
. شود  مي، امري واقع به حافظه سپرده١ياول يعني رمزگردان ةدر مرحل. حافظه سه مرحله دارد

                                                            
1. encoding 
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سوم يعني  ةشود و در مرحل  مي، امر واقع در حافظه نگهداري١شدوم يعني اندوز ةدر مرحل
. شود  ميامر واقع يادشده به اقتضاي نياز يا هر ضرورت ديگري از حافظه فراخوانده ،٢يبازياب

كه اندوزش امر هايي  در موقعيت. يكسان نيستها  موقعيت ةحافظه در هم ةعملكرد سه مرحل
 تر يطوالنكه امر واقع بايد مدتي هايي   در مقايسه با موقعيت،اقع براي چند ثانيه مطرح استو
 يا فعال مدت كوتاه ةحافظ. كند  مي نوع حافظه فرق، ذخيره شوند-از چند دقيقه تا چند سال–

اتكينسون و (افتند   ميدوم به كارهاي  بلندمدت در موقعيت ةنخست و حافظهاي  در موقعيت
  .)285- 286: 1393ان، همكار

 اندركار دستواحدي  ةكردند نظام حافظ  ميشناسان تصور  روانم1990 ةتا اوايل ده
 ةكردند خاطر  ميبراي مثال گمان. كنيم  ميآوري جمعاست كه ما هايي  نگهداري تمام فاكت

 درازمدت واحدي اندوخته ة هر دو در حافظسواري دوچرخهمراسم تدفين مادربزرگ و مهارت 
رسد اطالعات و   مينظر به. شواهد جديد نشان دادند اين فرض نادرست است. شوند مي

 كه اطالعات و بلندمدت ةحافظ. شوند  ميدرازمدت ذخيره ةدر دو گونه حافظها  مهارت
 ةبلندمدتي كه وظيف ة و حافظنام دارد ٣رآشكا ة حافظ،شوند  ميرويدادهاي گذشته در آن ذخيره

: همان( شود خوانده مي ٤ناآشكار ة حافظ،را برعهده داردها  زيابي مهارترمزگرداني، اندوزش و با
 بهبود در برخي تكاليف ادراكي، صورت بهشود و   مينمايانها  نوع دوم اغلب در مهارت. )288

 به ياد داشته باشيم چه تجاربي موجب اين آنكه بيدهد؛   ميحركتي و شناختي خود را نشان
ال از راه تمرين قادريم تواناييمان در بازشناسي واژگان زباني  مثرايب. افزايش بوده است

را كه هايي  هنگام نمايش مهارت خويش الزم نيست آموزش اما به. خارجي را بهبود بخشيم
از سوي ديگر و از ). Schacter, 1989(وريم ، هوشيارانه به ياد آاند شدهموجب بهبود اين توانايي 

كالمي و هاي   مجدد محركيده شكلاي ذخيره، بازيابي و ، توان ما بريشناخت عصبمنظري 
 ميا گرفتهشخصي و فرهنگي ياد هاي  غيركالمي با الگوهايي سازگار شده است كه از محيط

)Schacter, 1996 .( موشكافي خواهيم كرددقت بهدر بحث از خاطره اين نكته را .  
اي مستفاد از خاطره  الزم است به معن،حال كه چند و چون حافظه را روشن ساختيم

اموري «: اند كرده ذكر گونه نيادهخدا معناي خاطره را  ةنام لغتذيل مدخل خاطره در . بپردازيم
آدم، هاي   باشد، گذشتهمانده  يباقكه بر شخص گذشته باشد و آثاري از آن در ذهن شخص 

 ة سوسوري، واژاز منظر). 62: 1352دهخدا،  (» شخص آن را ديده يا شنيده استوقايع گذشته كه
به دو ... ، خطور كردن وخانواده چون خاطر  تركيبات همخاطره در زبان فارسي در همنشيني با

                                                            
1. storage 
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3. Explicit memory 
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 دوم مكان ند، ولي دالا  اموري مربوط به حافظههر دو دال. يادآوري و انديشه استي معناي كل
 آشكار ةافظاز حها  مهارت ةناآشكار يا حافظ ةگفتيم كه حافظ. كند  ميخاصي را در آن اشغال

ست كه حافظه اعم از خاطره و پس اين استنتاج روا. ستاطالعات و رخدادهاي گذشته مجزا
ي، مند خاطرهاين نسبت، هر امر  ةپاي بر. اين دو عموم و خصوص مطلق است ةرابط

بيماران مبتال به از بررسي  . نيستانهمند خاطرهي مند حافظه ولي هر امر ،انه استمند حافظه
 از اغلب اين بيماران كه درحالي. زوال نسبي حافظه مؤيد اين نسبت و رابطه استيا  ١ننسيا

خاطر آوردن و  ، در بهاند ناتوانتازه هاي  يادآوري وقايع پيشين زندگي يا يادگيري واقعيت
اطالعات و  ةدهد كه حافظ  مياين نشان. ادراكي و حركتي مشكلي ندارندهاي  يادگيري مهارت
 خود خواهم موقع به). 302- 303: 1393اتكينسون و همكاران، (فرق دارد ها  هارتم ةخاطرات با حافظ

  .مفهومي خواهد داشت ةگفت كه اين تمايز خاطره از حافظه چه نتيج
كند   مي يا فكرآورد  مي به ياداش گذشتهآنچه فرد در مورد « را فردي ةريچارد ند ليبو خاطر

و با استناد به اين تعريف، مفهوم ) Lebow, 2006: 16(تعريف كرده است » آورد  ميكه به ياد
اين تعريف دقت ). Ibid: 13(داند   ميسازي آن را مشكل جمعي را گنگ و عملياتي ةحافظ

، ماهيت -در تفسير هايدگري آن –حيث التفاتي  ةم نظرييمعتقد. مفهومي الزم را ندارد
خر ذهن هولوگرافيك اشكاالت اين متأ ةژاك لكان و نظري ةروانكاوان ةخاطره در نظري ٢ترميزيِ

  .كنند  مي آشكاريخوب بهتعريف را 
 در اطراف و درون ما در حال رخ دادن يشمار يبحيث التفاتي، پديدارهاي  ةبراساس نظري

 مندي خود تنها به برخي از اين پديدارها جلب توجه ذهن بنا به قصدمندي و نيت. هستند
  در كانون توجه آن قرار،بنا به التفاتي كه ذهن بدانها دارد و احوال عبارت ديگر، اشيا به. شود مي
 ،دارد يكه ذهن به متعلقات شناسايهايي  پديدارشناسانه، التفاتهاي  براساس ديدگاه. گيرند مي

التفات ذهن به يك تصوير . همه از يك گونه نيستند و انواع متفاوتي از التفات وجود دارد
 گذشته نيز نوع زمينةتفكر در . دهد  مي شيء متصور نشانمتفاوت از التفاتي است كه به يك

اگر . نه اموري ازلي و ابدي كه اموري در زمان هستندها  اما اين التفات. خاصي از التفات است
. يادآوري، يادآوري اين التفاتات باشد، يادآوري التفات به گذشته تنها بخشي از يادآوري است

 تمايز موردپيشتر در .  خاطره نيست،آورد  مي فرد به يادآنچههر بنابراين برخالف تعريف ليبو، 
پس الزم . تمايز مذكور مؤيد اين ديدگاه است. ناآشكار سخن گفتيم ةآشكار از حافظ ةحافظ

 كند از گذشته به ياد  مي يا آنچه فرد فكر، يادآوري را مقيد به گذشته كرداست كه در تعريف
دهد كه چرا يادآوري را   نمي ولي توضيح، خود لحاظ كردهليبو اين قيد را در تعريف. آورد مي

                                                            
1. Amnesia 
2. symbolisation 
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مفهومي ديگري هم دارد  ةتفكيك آشكاري و ناآشكاري حافظه نتيج. مقيد به گذشته كرده است
 تصور كرد در ذيل اين توان  مي.مفهوم دقيقي نيست» تاريخي ةحافظ«و آن اين است كه مفهوم 

كاربرد . موضوع شناسايي دانش تاريخ ندارند ةذشتند كه نسبتي با گپذير مفهوم مصاديقي تعبيه
 ةناانديشيده و گذراي اين مفهوم در متون دانشگاهي به زبان فارسي شايد يكي از داليل واهم

 در مورد تاريخ ايران بوده ويژه بهپژوهشگران ايراني از پرداخت مبسوط به موضوع خاطره 
  .باشد

زي بودن ساحت رواني آدمي نيز محل اشكال ترمي ةفردي ليبو از منظر نظري ةمفهوم خاطر
پردازد كه وي را   ميتوضيح آنكه روانكاوي از آن جهت به پرسش از وجود فرد. است

وجود آدمي و . گيرد  ميموجودي صاحب تاريخ و برخوردار از ساحتي چون زمان در نظر
 .خود دارد ةدر هر لحظه با گذشتاو با خويشتن خويش مبتني بر نسبتي است كه او  ةرابط

در اينجا . ن زمان نزد اوستتعي ةساختمان نفساني يا لوازم ذات فردي انسان موكول به نحو
زمان نسبتي است كه فرد در هر لحظه به . آميز لحظات نيست زمان به معناي سير تسلسل

زمان، فرافكني . موجب گذشته و بنابر فرافكني آن در آينده با حيث كنوني خويش داراست
 ةمعناي وجودي نفس موقوف به گذشت.  آينده و رجوع آن دو به زمان حال استگذشته در

: 1389موللي، (كند   حال بازگشت پيدا ميرفته و به ست؛ از آن جهت كه اين گذشته به آينده فرااو
 خويش از ة بخش ناخودآگاه آن براي ابراز گذشتويژه بهلكان معتقد است كه نفس و  .)74- 76

 زباني خود را عيانهاي  نمادگيرد و از طريق   مي بهره رمز و اشارت حيثيهاي ترميز مكانيسم
او  ةآيندهاي  همراه وضعيت حال حاضر فرد و دغدغه در اين ترميز، سوابق گذشته به. سازد مي

به . شود مي ١ياز اين منظر، زمان در نفس آدمي حالتي خطي ندارد و زماني دور. حضور دارند
عبارت ديگر، خاطره صرفاً يادآوري  به. تواند خطي باشد  نميرهتأسي از اين منطق، خاط

از سوي ديگر، حضور و غياب نفس يا به تعبير لكان . آميز رخدادهاي گذشته نيست تسلسل
عبارت ديگر، هويت تنها  به. براي تعريف خويش است» ديگري«نفس برزخي عامل نياز آن به 

  .شود  ميناست كه ممك» غير«در حضور و افتراق همزمان 
 سواي زبان هاول اينكه خاطر. كند  ميپيداهايي  خاطره در پرتو ماهيت ترميزي نفس ويژگي

خاطره صرف انطباعات . تواند معنا و مفهومي داشته باشد و اساساً منعقد نخواهد شد نمي
 –آورد   ميعمل انفسي نيست و تفسيري كه نفس آدمي از آن در ساحت رمز و اشارت از آن به

تواند در اين  ناخودآگاه ميدوم آنكه ضمير .  خالق خاطره است-اطره را از آنِ خود كندتا خ
 يا خدادهاي عيني خارجي مطابقت نكندساحت نفساني خاطره را به سمتي هدايت كند كه با ر

فردي  ةاز آنجا كه خاطر. سوم آنكه زبان امري جمعي است. حتي در تخالف با آنها باشد
                                                            

1. circular 
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كند و زبان خود امري   ميي ناشي از حضور زبان در آدمي امكان وجود پيداسبب ترميز نفسان به
زبان زيربناي مشترك . گيرد  ميجمعي قرار ةجمعي است، اين نوع خاطره در پيوند با خاطر

 يا مشترك هر دو بدون زبان ناممكن جمعي است و بررسي مستقل ةفردي و خاطر ةخاطر
  .ستيونگ نيز ا ١يالگوها كهناه جمعي و ناخودآگ ةديدگاه مذكور مؤيد ايد .است

 بلكه ،ناآشكار را در تحليل وارد خواهد كرد ة حافظتنها نهتعريف خاطره به يادآوري 
كند كه   مييا فكر«هرچند بخش دوم در تعريف ليبو يعني . گيرد  ميماهيت زباني آن را ناديده

 ة اما قادر نيست رابط،ه استنحوي تضمين شد ، نفس و بخش ناخودآگاه آن به»آورد  ميبه ياد
به  ٣م كارل پريبرا٢ذهن هولوگرافيك ةمعتقدم نظري. جمعي را نيز دربرداشته باشد ةآن با خاطر

او در  ةنظري. كند  ميفردي كمك ةجمعي و خاطر ةخاطر ةگنگ رابط ةمسئلتبيين ديگري از 
مغز با فيلم هولوگرافيك پريبرام با قياس  .تصوير هولوگرافيك است ة ذهن، مبتني بر پديدمورد

فيلم هولوگرافيك حاوي تمام اطالعات الزم جهت ساختن تصوير كامل  ةمدعي شد اگر هر تك
راي فراخواندن آن باشد، پس ممكن است كه هر بخش از مغز نيز حاوي تمام اطالعات الزم ب

اي پژوهش در اما دستاوردهاي پريبرام چه نتايجي بر). 16-24: 1389تالبوت، ( خاطرات باشد ةهم
 فهم توانايي ما در به ياد آوردن برايوي راهي  ةدارد؟ نظريزمينة خاطره و سياست خاطره دربر

دهيم   ليزر قرار ةهر گاه تكه فيلم هولوگرافيك را جلوي اشع. دهد  ميدست و فراموش كردن به
 ر و ناپديدبراقي پديداهاي   تصاوير گوناگون خفته در آن در رگه،و آن را عقب و جلو ببريم

ليزر بر تكه فيلم و تصوير خاصي را فراخواندن  ةيادآوري ما نيز شبيه تابش اشع ةقو. شوند مي
گوناگون بر هاي   چيزي شايد معادل تابش اشعهيادآوريبه همين سان ناتواني ما در . است
نظر  ردمو ةدرست فراخواندنِ تصوير يا خاطر ة از فيلم چندتصويري باشد كه در آن زاوييا تكه

  .مفقود شده است
توان به ياري نوع ديگري از تكنيك     مي تصوير هولوگرافيك يك خاصيت ديگر نيز دارد كه       

ليزر را در نظر بگيريم كه به دو شيء          ةنخست نور يك اشع   . ضبط هولوگرافيك آن را نشان داد     
ريم نوري  گذا   مي سپس . يك صندلي راحتي و يك پيپ      براي مثال  .گردد يبازمهمزمان تابيده و    

با هم تالقي كنند و حاصل آن يعني يـك طـرح تـداخلي را                ،گردد يبازم مذكور   كه از دو شيء   
 ليزر نـور بتابـانيم و نـور         ةگاه به صندلي راحتي توسط اشع      سپس هر . كنيم  مي روي فيلم ضبط  

 بـرعكس   .شـود   مي  از پيپ نمايان   يبعد  سه يك تصوير    ،يافته را از داخل فيلم بگذرانيم      انعكاس
.  تصوير هولوگرافيك صندلي راحتي پديدار خواهد شد       ،گاه همين كار را با پيپ انجام دهيم        ره
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2. The Holographic Mind 
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 يا  نحـوه  شايد فرايندي مـشابه مـسئول        ،بنابراين اگر مغز ما كاركردي هولوگرافيك داشته باشد       
  .)27-28: همان( زاننديانگ يبرمما  ة، خاطرات خاصي را از گذشت اشيايا پارهاست كه 

 ةنحـوي متـضمن خـاطر      فردي بـه   ةتوان گفت خاطر    مي ذهن هولوگرافيك  ةبراساس نظري 
 ديگري خـتم   ةاين ارتباط به نتيج   . داردجمعي را دربر   ةفردي تجلياتي از خاطر    ةجمعي و خاطر  

اسـت؛ در   » مـا «بازتابي از ناخودآگاه جمعـي      » من«شود و آن اين است كه ضمير ناخودآگاه          مي
در بحث خاطرات متداعي گفتيم كه التفات ذهـن بـه   . ن داردعين اينكه فرديتي مستقل از ديگرا     

  . هولوگرافيك متعلق شناسايي ديگري را بدان متبادر كند ةتواند خاطر  مييك متعلق شناسايي
 در ةيكي از نتايج ديگر اين نظريه براي پرسش از خاطره اين است كه همزماني و رابط

 هولوگرامي ضبط و ثبت شود؛ صورت بهفردي تواند در ناخودآگاه جمعي و   ميزمان دو خاطره
در . كند  ميديگر را نيز زنده ةذهن به يكي از اين خاطرات، خاطر ةهولوگرامي كه التفات دوبار

داستاني هاي  بك بيشتر فالش. ست كه شناخته شده استها  مدتسازوكارهنر و ادبيات اين 
بوي : ايم بسياري از اين دست داشتهما در زندگي روزمره تجارب  ةهم .ندمتكي بر اين سازوكار

اندازي را  چشم ة رنگ خاصي كه خاطركند؛  ميغذايي كه خاطراتي از مادر را برايمان زنده
بر خاطرات فردي، خاطرات جمعي نيز خاصيتي  افزون... آورد و  ميمجدداً به يادمان

هولوكاست را  ةجنگ جهاني دوم، خاطر ةالتفات به خاطر. دهند  ميهولوگرافيك از خود نشان
گيوتين، :  خاطره هم كامالً شناخته شده استخاصيت هولوگرافيك اشياي. كند  مياز نو زنده

فتوحات هندوستان  ةانگيزد؛ الماس درياي نور خاطر ياد انقالب كبير فرانسه را در اذهان برمي
اوتي از متفهاي   تصور كرد كه در جهان اجتماعي ما، گونهتوان  ميبنابراين... نادر را و
خود در قالب  ةها، فرد و جمع را به شيو ، ايدهخاطره وجود دارند كه اشياهاي  هولوگرام
  .اند متفاوتي از اين چهار عنصر با هم ادغام كردههاي  تركيب

 يا در قالب زبانجمع بنا به وضعيتي كه در آن قرار دارد /آنچه فرد«در اينجا خاطره را 
» آورد  ميكند كه به ياد  مي يا فكرآورد  مياز گذشته به يادنشانه شناختي هاي  ساير دستگاه

 فصل خاطره از ساير اشكال حافظه لحاظ شده عنوان بهدر اين تعريف، گذشته . كنيم  ميتعريف
كند   ميبنا به حيث التفاتي، وضعيت است كه تعيين. است تا مصاديق ديگر از دور خارج شوند

 موقعيتي كه ذهن .1دليل آن هم قصدمندي است.  نشان دهد يا اموري التفاتذهن ما به چه اشيا
كند كه قصد التفات معطوف به چه   مي تعيين،نگرد  مياز آنجا و آن زمان به درون و بيرون

گفتيم كه . ديگري باشد ةيا از هر گونتواند سياسي، اقتصادي   مياين وضعيت. امري باشد
در اين . ياري زبان ناممكن است  نفس بيبراساس ماهيت ترميزي خاطره، انعقاد گذشته نزد

                                                            
  .purpose است و نه intentionقصد در اينجا  .1
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توان گذشته و   ميله است تا تصور نشودأكيدي بر اين مسئت» در قالب زبان«تعريف، بخش 
 بلكه ،نيست» يا«ميان فرد و جمع در اينجا به معني » /«عالمت . اي مستقل از زبان داشت خاطره

جمعي است و در عين  ةفرد همچون هولوگرام كوچكي از خاطر ةاست كه خاطرن معنبدي
نوار موبيوس در  ةاين دو در اينجا همچون رابط ةرابط. فرديت، ماكت كوچكي از جمع است

رسد و جمع در غيبت از خود فرد   ميفرد در غيبت از خويش به جمع: موضعي است ةهندس
رخي ب. لكان از اين نوار براي شرح نفس برزخي بهره برده است. يابد  درمي ديگريعنوان بهرا 

 ١تفسيريهاي  برد، گنجينه  ميسر اند كه فرد بنا به وضعيتي كه در آن به شناسان كشف كرده روان
منتج ). Wetherell&Potter, 1992: 92(گيرد   ميكار خود را براي تفسير يك وضعيت يا رخداد به

در . دكن  ميبر حفظ تفرد به نمايندگي از جمع نيز عمل اين كشف، فرد در جريان تفسير افزون
دروني داشت و هم خاطراتي از جهان هاي  توان هم خاطراتي از چالش  ميقالب اين تعريف

  .ناميم  ميدر اينجا اين دو نوع خاطره را خاطرات انفسي و خاطرات آفاقي. خارج از ذهن
خاصي از هاي   اين قابليت را دارد كه منطبق با گونهمذكوربر مزاياي  تعريف مذكور عالوه

الحاق يك صفت وضعيتي مانند سياسي، اقتصادي يا فرهنگي . ن استفاده كردوضعيت از آ
اين  بر. كند  ميويژه از وضعيت تبديل ةمدي براي تحليل آن گونا آن را به ابزار كاريآسان به

 در آن قرار دارد در قالب جمع بنا به وضعيت سياسي كه/آنچه فرد«سياسي را  ةاساس خاطر
 كند كه به ياد  مييا فكر آورد  ميشناختي از گذشته به ياد نشانههاي  يا ساير دستگاهزبان 
شناختي زبان   ذكر است كه اولويت بخشيدن به نظام نشانهشايانالبته . كنيم  ميتعريف» آورد مي

هاي   آيينمانندشناختي  نشانههاي  به معناي ناممكن بودن رهگيري خاطره در ساير دستگاه
گيرد كه ساير   مي بلكه عطف به آن به اين دليل صورت،نيست... وا ه ، يادمانها اسطورهنمادين، 
سياسي  ة خاطرتوان  ميبراساس اين تعريف. گنجد  ميدر تحليل نهايي در ذيل آنها  دستگاه

انه و ناخودآگاه مند خاطرهسياسي هاي  سياسي، ايده ة خاطرسياسي جمعي، اشياي ةفردي، خاطر
سياسي چه  ة از خاطر اما تعريف ما.را مورد مداقه قرار داد.. . ومند خاطرهفرد يا جمعِ سياسيِ 
  كند؟  ميمطالعاتي سياست خاطره مرتفع ةمشكالتي را در حوز

  
  سياست خاطره

جوي مطلوب و تمناي آرزومندي خويش در حال، به و كه پيشتر گفتيم فرد در جست گونه همان
او . دهد تا حال را دريابد  ميقراركشد و خاطراتي از گذشته را مورد التفات   ميگذشته سرك

كند و بنا به وضعيت كنوني برخي از آنها را   ميدر اين التفات، خاطرات را جذب و طرد
 تفسير گذشته با يا گونهاين جاذبه و دافعه، . راند  ميكند و برخي ديگر را به حاشيه  ميبرجسته

                                                            
1. Interpretative repertoire 
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كند و   مي از خاطرات را پااليشيا مجموعه كه گاه يا دافعهجاذبه و . استفاده از خاطرات است
. كند  مي متفاوت روايتيا وهيشيات آن به  را با دستكاري در جزييفرد منحصربه ةگاه خاطر

آدمي . آدمي، فهم وضعيت كنوني است كه در آن واقع شده است ةهدف از اين كنش هر روز
سير حركتش در آينده را كند تا م  مي1 به آينده فرافكني،اين تصوير را كه تدوينگر آن بوده است

تعريف . كند  مياز اين منظر، خاطره، گذشته، حال و آينده را در هم ادغام. تعيين كند
فرد  ة ناظر بر اين وجه كنشگران- توضيح داده شدكه پيشتر –سياسي  ةخاطر ةمندان وضعيت

  . است
انه مند هخاطرسياسي، فاعليت فرد در تفسير  ة از خاطري فرد و جمع در تعريف ماهمزمان

سازد و   ميريپذ امكانكند؛ چراكه فرد در غيبت از خويش است كه جمع را   ميدار مسئلهرا 
اگر فرد است كه رخدادها را تفسير و به . يابد جمع در غيبت از خويش فرد را درميبرعكس، 

جمعي ناممكن است و اگر جمع است كه  ةكند، خاطر مي تبديل مخصوص به خود ةخاطر
فردي سالبه به انتفاع موضوع خواهد  ة خاطر،د رخدادها چگونه به ياد آورده شوندكن  ميتعيين
 مبتني بر  پاسخ ما توضيح داد؟توان  ميفرد و جمع در تفسير رخدادها را چگونه ةپس رابط. بود

  .است ٣يشناخت روانو تحليل گفتمان  ٢يشناخت امنيت هستي ةدو نظري
 ايجاد نوعي موجب هاي اجتماعي  روتيننز،گيدشناختي   امنيت هستيةنظري ةپاي بر

 اين احساس روحي و رواني را شوند كه وي  نزد فرد مياحساس تداوم و نظم در رويدادها
اين احساس منتج اعتمادي است كه فرد در جريان . نامد  ميشناختي امنيت وجودي يا هستي

كند تا   ميمجرد پيداهاي  اجتماعي به اشخاص ديگر يا نظامهاي  آگاهي و قرار گرفتن در روتين
اجتماعي به فرد هاي  بر اين، روتين افزون. اضطراب ناشي از ناآگاهي از جهان را فرونشاند

 فرد در غياب آنها رو نيازا. موجود دست به انتخاب بزندهاي  دهند از ميان روتين  ميامكان
الش دارند با انتخاب از ميان بنابراين افراد همواره ت. )68-75: 1385گيدنز، ( شود  ميدچار اضطراب

هايي  فاعليت فرد در اينجا، فاعليت در انتخاب گزينه. ، كنش اجتماعي داشته باشندها نيروتاين 
  .گذارند  مياست كه جمع و جهان بيرون در اختيار او

 مؤيد اين نوع فاعليت فرد در جريان و نسبت يشناخت روانتحليل گفتمان  ةنظريهاي  يافته
   و5ها مائوري ةنژادپرستانهاي   در بررسي ديدگاه٤روترل و پات. ستها ناو با گفتما

                                                            
1 .Projection :پروجكشن متضمن . كند  نميرسد معادل فارسي اين واژه، حق معناي آن در زبان انگليسي را ادا  مينظر به

  .ستم و تصوير است كه معادل پذيرفتة آن يعني فرافكني فاقد اين معنامعناي تجس
2. Ontological security 
3. Psychological discourse analysis 
4. Wetherell and Potter 

5. Maouries يا Mauries :نزي ساكن نيوزيلند اقوام پلي.  
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كنند بنا به ضرورت انعقاد   مي نسبت به هم متوجه شدند با هر فردي كه مصاحبه1ها هايي پاكه
هاي  و گزارهها  گو و دستيابي به موضع برتر در روند آن، استداللو كالم خود در جريان گفت

 براي شونده مصاحبهعبارت ديگر،  به. گيرد  ميكار  متفاوتي به2تفسيريهاي  متفاوتي را از گنجينه
تفسيري متفاوت و گاه هاي  ن گنجينهبياقناع مخاطبش و پاسخگويي به نقدها و شبهات او مدام 

تفسيري يا همان هاي  كند؛ گويي فرد در سخنگويي همچون اپراتور گنجينه  ميمتعارض شيفت
 مثال فردي كه قصد دارد نظرش در رايب. )Wetherell&Potter, 1992 (كند  ميعملها  گفتمان
را از دو ايدئولوژي يا هايي   ممكن است گزاره،سياسي خاصي را به كرسي بنشاند ةمسئلمورد 

كالمش با هم ادغام  آنها را در يا وهيشگفتمان متعارض ماركسيسم و ليبراليسم وام بگيرد و به 
  .ظر برسند و در عين حال، مؤيد موضع او باشندن ه و نامتناقض بهكند كه موج

مند شدن كنش اجتماعي نزد فرد  ابزار امكانها  و گفتمانها  يادشده، رويه ةبراساس دو نظري
كند و ابزار آن را هم در   ميبه ديگر واژگان، جمع است كه كنش اجتماعي را ايجاب. هستند

ها  ، رويهها نيروتاز هايي  ر قالب مجموعهجمع تفسيرش از رخدادها را د. گذارد  مياختيار فرد
اي داشته  انهمند خاطرهدهد كنش تفهمي   مي و به وي امكانداده در اختيار فرد قرارها  و گفتمان

اري گذ اجتماعي خاصي سرمايههاي  و روتينها  ، رويهها گفتماناز سوي ديگر، فرد نيز در . باشد
خاص خود  ةي خود از آنها، رخدادها را به شيوكند و با استفاده از تركيب ابداع  ميرواني
 يجا بهكند؛ تفسيري كه در نهايت در جريان تعاطي وي با جمع بر آن تأثيراتي   ميتفسير
 جمع، فضاي معنايي الزم براي كنش معنامحورانه و تفسيري را در اختيار فرد قرار. نهد مي
 نامتناقض نيست و سرشار از سبب زباني بودن آن محيطي يكدست و اين محيط، به. دهد مي

 آن به معناي يساز برجستهگزينش هر عنصري در اين محيط و . عناصر متعارض و متضاد است
ناگزير در تضاد با تفسير  بنابراين تفسير هر فرد به. طرد عناصر متعارض و متضاد آن خواهد بود
جمعي  ة خاطرفردي فارغ از ة، خاطررو نيازا. حداقل بخشي از جمع قرار خواهد گرفت

كند و به   ميخويش از رخدادها عمل ةناممكن است، در عين اينكه فرد در مقام كارگزار خاطر
جمعي  ةفردي و خاطر ةتعاطي خاطر. زند  ميابداع تفسير يا تفاسير جديدي از رخدادها دست

ه است قوع پيوستو  بودن هر كدام با رخدادي كه در جهان بيرون بهمعناي طابق النعل بالنعلبه 
 يزن چانه كه ممكن است رخداد عيني را متأثر از نيازي كه به آن در به اين معنا. نيست

بر اين نياز، آرزومندي ناشي  افزون. يا به كل باژگونه جلوه دهند تحريف كنند ،اجتماعي دارند
 از عمد بهاز رخداد را هايي  از ناخودآگاه جمعي و ناخودآگاه فردي نيز ممكن است جنبه

                                                            
1 .Pakehas :كه به نيوزيلند مهاجرت كردنداني اولين سفيدپوست و بازماندگانسفيدپوستان ساكن نيوزيلند .   
2 .Interpretative repertoires :اين اصطالح استفاده كنند دهند براي اشاره به گفتمان از  ميوترل و پاتر به داليلي ترجيح 

 .عنوان يك گفتمان را حل كنند تا دردسرهاي نظري مترتب بر در نظر گرفتن ايدئولوژي به
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جداي از اين نياز و اين آرزومندي، امكان . نگه داردآگاه جمعي و خودآگاه فردي مستور خود
 تعاريف حاضر اما آيا. دارد كژكاركردهاي مغز هم در جريان يادآوري، خاطره را تحريف كنند

سياسي همخواني دارند؟ براي پاسخ  ةاز سياست خاطره با مختصات عواقب تعريف ما از خاطر
  . و تعاريف را بررسي كنيمها  زم است ابتدا اين ديدگاهبه اين پرسش ال

 انشقاق معنايي ،اند درآمدهتحرير  ةدر بسياري از آثاري كه با عنوان سياست خاطره به رشت
 وجود دارد و بيشتر حول مفاهيمي مانند گفتمان عمومي، تروماي فرهنگي، آگاهي يا گسترده

 مثال هارولد ماركوزه، مورخ رايب ).Verovšek, ?: 14(د كنن  ميسير... وها  تاريخي، روايت
عمومي را تصويري از  ةوي خاطر. كند  مي استفاده١» عموميةخاطر«اجتماعي آلماني، از مفهوم 

راند؛ خواه از طريق كاربرد آن در   ميكند كه بر سپهر عمومي سلطه  ميگذشته تعريف
). Marcuse, 1993: 1(ي رسمي يادمانهاي  جمعي و مكتوب و چه از طريق آيينهاي  رسانه

 است و اين دو را يكسان ٢يتصور جرج اگرتون از سياست خاطره، شرح حال سياس
شوند   ميي شخصي روايتصورت بهشمارد؛ با اين استدالل كه در هر دو، تاريخ و سياست  مي

)Egerton, 1994: XI.(ورد بوده است كه در مهايي  پژوهش ةمشترك تقريباً موضوع هم ة گذشت
از اين هايي  آثار هانس كوهن، كارلتون هايِس و كارل دويچ نمونه. اند هگرفت انجام ييگرا يمل

جماعتي با « را گرا يملهاي  دويچ، عنصر مردم در ديدگاه). Lebow, 2006: 4(مطالعات هستند 
ا تأكيد دارد كه اين جماعت بهايي  كند و بر شيوه  ميتعريف» آور الزامارتباطي هاي  عادت
بخشد   ميبودن به اعضايش» ما«مشترك خويش، احساس  ةاز گذشتها   به بازنمايييده شكل

)Deutsch, 1953.(  
 سياست خاطره اشتراكاتي نيز دارند، ولي اين وجوه مشترك در در موردمطالعات موجود 

پژوهشي  ةبنابراين براساس مدل برنام. مركزي هر يك از آنها قرار ندارند ةكانون و هست
اصلي، هاي  پژوهشي مستقل دانست كه گزاره ةتوان آنها را در مجموع يك برنام  نميكاتوشال

بدتر آنكه به تعبير پيتر ورووسك، اين آثار پژوهشي، . خاص خود را دارد... كمربند حفاظتي و
اين  ةمقايس. كنند  مي متفاوت و با عناويني متفاوت بررسيمتفاوتي را با ابزارهاي  پديده

 ةمتفاوتي دارند و همچنين نيازمند ترجمهاي   يافتهچراكهبا هم مشكل است،  ها پژوهش
رسند   مينظر ند كه اغلب بسيار مشكل بها يشناخت روشهايي  و ارزيابيها  مفهومي، مقايسه

)Verovšek, ?: 15-16.(  ليبو و همكاران براي احتراز از تشكيك مفهومي موجود، كار خود را بر
كنند تفسير خاصي از خاطره را كه يك گروه   مينهند و تالش  مي بنا٣»نهادي ةخاطر«مفهوم 

به نظر .  تحليل كنند،سعي داشته است براي نيل به اهداف خود در جامعه نهادينه سازد
                                                            

1. Public memory 
2. Political Memoir 
3. Institutional memory 
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 ضمني داللت بر فكر كردن و صورت به چراكه است؛ كننده گمراهورووسك اين مفهوم تا حدي 
در ها  افراد و گروه. كنند و نه نهادها  ميراد هستند كه فكردر عمل اين اف. يادآوري نهادها دارد

اجتماعي، هاي  اين زمينه. آورند  ميكنند و رخدادي را به ياد  مياجتماعي معيني فكرهاي  زمينه
 در مورد ويژه به مسئلهاين . دهند  مي تحت تأثير قرار،تصاويري را كه افراد مسحور آنها هستند

  ). Ibid: 17(سيار صادق است سياسي ب ةيادآوري در حوز
ورووسك، سياست خاطره را كاربست تفاسير متعارض از گذشته توسط بازيگران سياسي 

 نوع شواهد زمينةوي معتقد است تعريف او بر مشكالت موجود در ). Ibid: 21(كند   ميتعريف
. تي نيز دارداما اين تعريف مشكال. آيد  مي فائق،دكرتوان براساس آن مطالعه   ميو منابعي كه

نخستين مشكل تعريف ورووسك اين است كه هدف سياست خاطره در آن نامشخص است و 
 مخصوص خود ةمعلوم نيست بازيگران سياسي مدنظر او چرا دست به تدوين سياست خاطر

اجتماعي است كه سياست خاطره در  ة تعريف مذكور به زمينيتوجه يبمشكل دوم، . زنند مي
گويي بازيگران سياسي، سياست خاطره را به يكباره از . يابد  ميو تكوينآن امكان پيدا كرده 

هاي  سياست خاطره در تحليل نهايي متعلق به يكي از دستگاه. اند دهيكشعدم بيرون 
اجتماعي  ة و آن زميناند افتهياجتماعي تكوين  ةكه در يك زمينهايي  شناختي است؛ دستگاه نشانه

مشكل سوم تعريف ورووسك در امتداد مشكل دوم . شود  ميست كه تعريفبا حضور آنها
در تعريف وي ماهيت ترميزي خاطره در نظر گرفته نشده است و به همين دليل از قالب . است

مشكل چهارم تعريف او، در نظر . آيد  نميظهور و بروز خاطره ذكري به ميانهاي  يا قالب
رسد در تعريف او بازيگران آگاهانه  مي نظر به. رواني بازيگران سياسي استهاي  نگرفتن رانش

 در عمل بسياري از بازيگران سياسي، به سياست كه يدرصورت. كنند  ميگذشته را تفسير
يا همراستا شدن رخدادي جديد با ود از آن آگاهي ندارند شوند كه خ  مي شناختهيا خاطره

هاي  نظام يا نظامجمعي آنها سبب تفسيري پنهان از گذشته در /رخدادي در هولوگرام فردي
  .داللت آنها شده است كه از آن آگاه نيستند

 :رسد  مينظر  بهتر مناسببا توجه به اين مشكالت، به گمانم اين تعريف از سياست خاطره 
 در يك وضعيت سياسي خاص در يزن چانههاي  فرد بنا به ضرورت يا ضرورت/آنچه جمع

 يا فكرآورند   مي رخدادهاي گذشته به يادشناختي از نشانههاي  قالب زبان يا ساير دستگاه
آورند تا جايگاه خود در نظم سياسي موجود را بهبود بخشند يا تحكيم   ميكنند كه به ياد مي
 در كارگزارِ خاطره يا بازيگرِ: در اين تعريف، هدف از سياست خاطره لحاظ شده است. كنند

يت سياسي فعلي فراتر رود و قدرت يا اينكه قصد دارد از موقعپي تثبيت موقعيت سياسي است 
 دومين مزيت تعريف حاضر اين است كه بيشتر به خاطرات آفاقي. بيشتري را به چنگ آورد

 خاطرات انفسي را از آنكه بيند، ا عمومي ةپردازد؛ خاطراتي كه موضوع تعارض در حوز مي
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با اين تعريف توان   ميجمعي را ةفردي و سياست خاطر ةسياست خاطر. دستور كار خارج كند
شناختي  نشانههاي  مندي خاطره كه زبان و ساير دستگاه همچنين قالب امكان. بررسي كرد

خاطرات انفسي .  تا تأكيدي بر ترميزي بودن ماهيت سياست خاطره باشداند شده ذكر ،هستند
حد  تا ،هستندها  تفسيري يا همان گفتمانهاي  اري رواني او در گنجينهگذ فرد كه عامل سرمايه

 عمد بهدر اين تعريف » ناآگاهانه«عبارت . اند رفتهيپذر يوي تأثهاي  زيادي از مخزن رانش
در ها  گنجانده شده است تا تعريف حاضر تنها ناظر بر من نفساني نباشد و تأثير مخزن رانش

  . به خاطرات هم در نظر گرفته شده باشديده شكل
  

  هاي فهم آن روشبازتوليد خاطره و 
 مرگ و مرگ سوژه نيز ارتباط ة با مقول،بر اينكه در پيوند با سوبژكتيويتي است هخاطره عالو

نديشيده و ااگر خاطره در معناي نا. شود  مياين ارتباط به مشكالت نظري ديگري ختم. دارد
معمول آن به فردي داللت داشته باشد كه در حال يادآوري است، بنابراين با عمل يادآوري، 

شود؛   مي ديده،كند  مي امري كه خاطره را جايگزينةمثاب بهر نتيجه تاريخ ميرد و د  ميخاطره
آورند همواره در   ميكساني كه به خاطر. گيرند  ميكه جاي يكديگر راهايي  همچون نسل

جالب بسيج هاي  يكي از جنبه.  استيا شكننده خاطره، دارايي چراكهند؛ ا معرض فراموشي
ديد است كه پيرامون اين نوع فراموشي وجود دارد؛ خاطره در فرهنگ معاصر، اضطراب ش

 مثال قرن نوزدهم يا جنگ جهاني اول رايب زنده نمانده است كه يكس ناگزيري كه ديگر  ةلحظ
نحوي فرونشانده   اين اضطراب بايد به؛)Hodgkin& Radstone, 2003: 9-10(را به خاطر آورد 

  .شود
گوناگوني، هم اين اضطراب را فرونشاند  ةاطركند به مدد متون خ  ميكارگزار خاطره تالش

در  ١لرافائل ساموئ. كندمبدل و هم تفسيرش از گذشته را به تفسير هژمونيك در نظم سياسي 
 يرمعموليغبسيار و هاي  دهد كه چگونه گذشته در قالب فرم  مي نشانتئاترهاي خاطرهكتاب 
درسي هاي  محلي و كتابهاي   موزهخانوادگي،هاي   تلويزيون، مدهاي دكوراسيون، تاريخمانند

كاركرد اين متون اين است كه اين تفسير را به ). Samuel, 1996(شود   ميبازنمايي
كنند؛ تفسيري كه ممكن  ميتبديل  حال و آيندههاي  ترين تفسير گذشته براي نسل دردسترس
مي انتزاعي و ذهني  نظاةمثاب بهخاطره تنها  رو نيازا. واقعي را نداشته باشد ةگذشت ةاست دغدغ

اضطراب . كشند  ميكنند و به چالش  ميو مصنوعات بسياري آن را خلقها  رسانه. كند  نميعمل
 زوال بسيار در حالهاي  افراد نسل ةبا اضطراب از دست دادن خاطرها   و مكان اشيامورددر 

 يا ايستادن  هستند كه قدرت بازنمايييا خاطرههمان وسايل ها   و مكاناين اشيا. مرتبط است
                                                            

1. Raphael Elkan Samuel 
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هاي  ايجاد سايت. در مقابل گذشته را دارند و به همين دليل بايد از تخريب آنها جلوگيري كرد
 نوعي داللت ةمثاب به بلكه ،شوند  مي فيتيش محافظتةمثاب به تنها نهكه هايي  مكان –خاطره 

ن و چه چه يادما:  ناگزيري محل چالش بر سر معنا هستندصورت به - كنند  ميمعنايي گذار
ند كه مردم بدانها داخل شده ا فيزيكيهايي   مكاننفسه يفها  و يادمانها  معنايي مجاز است؟ موزه

 همواره محل جدل خواهد بود ،شود  مياما معنايي كه از آنها مستفاد. شوند  ميو خارج
)Hodgkin & Radstone, 2003: 11.(  

خاطره در فرهنگ غربي هاي  استاند. ندا  ديگر از متون خاطرهيا گونهزندگي هاي  روايت
اتوبيوگرافي بهترين مثال در اين زمينه و ظهور آن در . اند شده روايت گفته صورت بهبيشتر 

خاطره، هاي  در داستان. ظهور خود مدرن غربي استهاي  اوايل دوران مدرن در پيوند با داستان
 تكثير و در ،زمان روايت كند امري مستمر در طول ةمثاب بهتواند خود را   ميآگاهي فردي كه
تاريخ آگاهي غربي . شود  ميشاهدان و اعترافات دوباره ابداعهاي  ، گفتهها رماندفاتر خاطرات، 

سبب مركززدايي از غرب،   بهاغلباما در قرن بيستم . همپيوند با اين شرح از خود بوده است
 تمايل به ابراز يجا بهود وقوع پيوسته است و خ در اين آگاهي بههايي  شكاف، كثرت و گسست
  ).Ibid: 13( ماهيتي اپيزوديك به خود گرفت شيها تيروامستمر خويش، روايت يا 

شناختي  نشانههاي   هستند كه در قالب دستگاهيا خاطرهرسمي متون هاي  و آيينها  يادمان
 ءاشيامعاصر براي حفاظت از هاي  رسد تالش  مينظر به. كنند  ميزباني و غيرزباني عمل

ها  در اين تالش.  نياز به تبيين داشته باشد،هستند» تاريخ« كه در حال تبديل شدن به »خاطره«
. ندارندداللت تنها بر سياست ها   دستور كارهاي سياسي را ديد، ولي اين تالشتوان مي

آييني و فيزيكي تالشي براي حفظ معناي خاطره و تداوم حضور آنها در حال هاي  يادمان
نامگذاري و . يكي ديگر از ابزارهاي كارگزار خاطره است» ها نامسياست «). Ibid: 10(هستند 

 ترين مهم ناسيوناليسم و همچنين يكي از يزا تنشنامگذاري مجدد يكي از ابزارهاي قدرتمند و 
شوند؛ مانند   ميهم دچار چنين تغييراتيها  مكان. قدرت براي بازنويسي گذشته استهاي  تالش

لند در آفريقاي جنوبي كه كاربري آن تغيير كرده و به تاريخ تبديل شده است زندان روبن آي
)Ibid: 12 .( خاطره. ستها سياست نامهاي   يكي ديگر از نمونهفارس جيخلتنش بر سر نام 

سينمايي هاي  ، فيلمها عكس، اسناد، ها يادمان، ها نشانرسمي، هاي  تواند در متون ادبي، آيين مي
 خاطره،  تفسير خاص از گذشته در اين اشيايبازتوليد يك. يي بازتوليد شودو ساير اشكال روا

.  آنها را مصرف خواهند كردهحال و آيندهاي  كند كه نسل مي تبديل آنها را به موادي فرهنگي
  .آتي مبدعانه نخواهد بودهاي  البته اين مصرف لزوماً به معناي اين نيست كه تفسير نسل

 نيازمند فهم ،اند برساخته آن را ة خاطرسياست كه كارگزاران اي»تاريخِ شده«فهم تماميت 
عبارت ديگر،  به. شناور زباني تثبيت كندهاي   كه اين تاريخ سعي دارد براي دال استيا يمعان



  
   1395 زمستان ،4 شمارة، 46 ةدور ، فصلنامه سياست                                                             976

ها  براي فهم يك سياست خاطره بايد دريافت كه چه نظام داللتي را از خالل تثبيت معناي دال
را به هايي  سازد روش  مي از سياست خاطره اين امكان را مهياتعريف من. كند  مييبند صورت

استخراج ها   و ايدهمنابع فردي و جمعي و نيز از اشياند معاني را از استخدام درآورد كه قادر
شناختي ابراز سياست خاطره به پژوهشگر امكان خواهد  اين تعريف، قوالب نشانه ةپاي بر. كنند

، تحليل گفتمان، رهيافت نوين يشناس نشانهچون پديدارشناسي، همهايي  و روشها  داد رهيافت
 يا يك جمع ه در يك شيء، يك ايده، يك فردرا براي بررسي سياست خاطر... مواد فرهنگي و

  .كار گرفت به
  
  نتيجه

سپس .  پژوهشي سياست خاطره را شرح داديمةدر اين نوشته ابتدا مختصري از ادبيات حوز
 پژوهشي جامع نقد و اصالح كرديم و ةل كردن اين حوزه به يك برناممفاهيم آن را براي تبدي

اين . كردهايي را بتوان با آن مطالعه  شود چه مواد و ايده گفتيم كه اين نقد و اصالح سبب مي
سبب دخيل بودن ساحت روان در  اول آنكه به. كنند هاي ديگري را مطرح مي مقدمات پرسش

 عام و دانش صورت بهشناسي   چه نسبتي با دانش روان پژوهشيةكيفيت خاطره، اين برنام
مند است و  كه گفتيم، سياست خاطره امري زمان گونه همان خاص دارد؟ صورت بهروانكاوي 

 بازنمايي امر تاريخي در ةاز سوي ديگر، مقول. يابد  به ناگزير با تاريخ نقاط مشتركي ميرو نيازا
بنابراين پرسش دومي هم مطرح . شود ش تاريخ ميهاي دان اين برنامه، سبب تشكيك در يافته

هاي  ها و پرسش سياست خاطره و تاريخ چه نسبتي با هم دارند؟ پاسخ به اين پرسش: شود مي
  . دهايي ديگر باش تواند موضوع بررسي  مي، پژوهشي استة انعقاد اين برنامةمشابه كه الزم
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