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  پیش گفتار ؛

  جو؛ ود بر همراهانِ خردمند و حقیقتدر

  . یاد می شود "حافظه تاریخی" در این کتاب می خواهیم در مورد موضوعی صحبت کنیم که از آن به عنوانِ

اسـت اما کمتر در موردش گفتگوهایی جامع شـده و یا کتابی نوشـته و به  موضـوعی که اگر چه مهم و با اهمیت

  . ثبت رسیده است

در قرن بیســت و یکم و در هزاره ســوم تنها مزیتی که میتواند ما را نســبت به دیگران برتري دهد این اســت که 

  . یماستفاده کن تر بدانیم چطور و چگونه از حافظه خود با سرعت بیشتر و از ذهن خود بهینه

  کند. میما را به استاد حافظه تبدیل  ، حافظه نامحدود

  . ي است که تا به حال ساخته شده استا ذهن ما بزرگترین شهربازي

  . حافظه بقایاي تفکر است. همان را به یاد خواهید آورد ، به هر چیز فکر کنیم

  ! این که مسائل ساده را پیچیده و سخت کنیم کارِ عجیبی نکرده ایم

  . .. این یعنی خالقیت. در این است که بتوانیم مسائل پیچیده را ساده کنیمهنر 

ــت که در چه کاري فعالیت داریم ــویم، این مهم اس ــت که بر روي آن کار متمرکز بش ــعه . اما مهم تر این اس اش

  . خورشید هم تا زمانی که متمرکز نشود نخواهد سوزاند

  .ه قویتري از مردِم سرزمین دیگر برخوردارند خواهیم پرداختبه دالیل اینکه چرا مردِم سرزمینی از حافظ 
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، از اهمیت حافظه تاریخی گفته. از اینکه چه عواملی باعث تقویت و یا حذِف این حافظه می شــود خواهیم گفت 

ــعِف آن پرداخته و روي این جمله معروف تاکید  ــتگان خود را مردمی که تاریخِ ؛ کنیممیبه نقاط قوت و ض گذش

  . تاریخ می شوندمحکوم به تکرارِ ، د و نداندنخوان

 ، آموزه ها و تجربیا ِت ارزشــمنِد گذشــتگان بی اطالع باشــیم، پندها ازآري تاریخ دائما در حال تکرار اســت و اگر

ها درس نگیریم هاییرویدادها و اتفاق  به ناچار خود مجبور به تجربه کردن و ، که در آن افتاده را ندانیم و از آن

این تجربیات و درســها لزوما مربوط به گذشــتهاي دور و دراز نمی باشــد و . شــد اشــتباهات خواهیم کردنِ تکرار

شد و از ا، زندگی هر فردي در طولِتواند می شته خود بی تفاوت با د بارها و بارها رتباهاتش درس نگیشاگر به گذ

  ! تکرار شود و به قول معروف از یک سوراخ چندین بار گَزیده شود

سخنِگف سروي"زنده یاد  تارِ خود را با  شنفکرِ "احمد ک سنده رو شروع می کنم که می فرمود نوی صر  ؛ تاریخ معا

ـــد و  ، بدبخت ملتی که تاریخ خود را نداند تیره بخت تر از آن ملتی که عالقه مند به دانســـتن تاریخ خود نباش

   ... شوربخت تر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد

تاریخ حامل احواالت و ایام . ســابقه و پیشــینه معنا شــده اســت ، تاریخ در لغتنامه دهخدا به معناي مدت معین 

ست شته بر یک مکان ا ست ، گذ ست . در واقع تاریخ رد زمانبر مکان ا آنچه عادي و معمولی و روزمره و تکراري ا

که اثر  ، افتد که نه تنها در خاطره ها باقی میمانداما گاهی حوادثی در زمان اتفاق می ، در یاد و خاطره نمیماند

ــم زندگی ــا راه و رس ــوند و چه بس ــناخته میش ــت که وقایع دیگر نیز به اعتبار آن ش  ، آن چنان تعیین کننده اس

ـــکل میگیرد و دوره اي از دوره هاي  کنندمیعلم و اخالق قومی را تعیین ، تمدن، فرهنگ و با آن حادثه زمان ش

  . چنین حادثه هایی در تاریخ ثبت میگردد. شودمیدیگر متمایز 

  .کنندمیزمان مجموعه رخدادهاي است که به صورت تاریخی شکل میگیرند و مفاهیمی را منتقل  
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شد ست و هر تغییر کالبدي باید در امتداد تاریخی آن بافت با ساز هویت تاریخی ا ستر رویدادهاي تاریخی . زمان ب

شهر ثبت ست که در حافظه تاریخی  شهري و جمعی رخداده ا ضاهاي و مکانهاي  ست در ف درواقع حافظه . شده ا

ست شهر ا ستند. تاریخی به معناي خاطره دار بودن  ضاهاي جمعی واجد نظم زمانی ه این نظم از منظر . ازاینرو ف

  . سرعت تعداد وقایع در یکزمان واحد و نظم توزیع فعالیتها در طول زمان قابل بررسی است

شکل گیرخاطرات برا گذشــت زمان و ســیر دگرگونی تاریخی عامل  ، نیازمند یک مرجع زمانی هســتند يي 

همچنین از آنجا که خاطرات جمعی مانند حافظه تاریخی یک ملت . مهمی در به یادآوردن وقایع و رویدادها است

یت خاطرات جمعی عامل تقو ، از نسلی به نسل دیگر منتقل میشوند در نتیجه سابقه و زمان سکونت در یک شهر

از  ، انباشت حافظه. حافظه تاریخی را باید شکلی از انباشت حافظه جمعی در محور زمانی به حساب آورد . است

ست سی قابل تعریف ا شتهاي ح شمار بزرگی از  ، میانِ مجموعه پیچیده اي از بردا صورتی که در آن میتوان  به 

  . را گردآورد. .. حسرتها و غربتها و ، غمها و شادیها، ناراحتی ، اییتجربه هاي بساو ، مزهها ، بوها ، صداها ، تصاویر

عامل زمان و تاریخ در کالبد و فعالیتهاي یک فضــا مؤثر بوده و میتواند در ایجاد  ، این تعاریف نشــان از آن دارد

شد شده با شهري دخیل  ضاي  ست. ف معنایی . بنابراین میتوان گفت در این تعاریف مفهومی همچون معنا نهفته ا

  . که حاصل استمرار فعالیتها و گذشت زمان بر ساختار کالبدي فضاست

، هم محصــول ســاختارهاي فیزیکی و ادراکات ذهنی مخاطبان و هم محصــول اعمال ، تحقق یک فضــاي معنادار

شد ضا می با شهاي آگاهانه و ناآگاهانه در آن ف سب  ، حفظ ابنیه تاریخی. رفتار و کن سبک معماري متنا با حفظ 

  . زمان و حفظ هویت کالبدي هر محله در حفظ حافظه جمعی و تاریخی اثرگذار است

  یادآوري و مروري بر اتفاقات و حوادث نیم قرن گذشته کشورمان؛  

  سوالی که پیش می آید این است که چگونه و چرا باید حافظه تاریخی خود را تقویت کنیم؟ 
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  حافظه و تاریخ ؛

صوصِدر ابتدا می خواهیم چن سی ُدین نکته در خ سیا شته را با هم ، رخ دادهاي  اجتماعی و تاریخی نیم قرنِ گذ

  . .. مرور کنیم

شغالِ  شور به ِا سال پیش ک ستما می گوییم که بیش از چهل  ستند که به ! .بیگانگان درآمده ا سانی ه و اما ک

  ! دیده تعجب مینگرند به گفته هاي ما با، جهت نداشتنِ حافظه تاریخی و نداشتنِ مطالعات مربوطه

شاره خواهیم کردبراي این مُدعا دالیل  شه اي از آنها ا ست که در اینجا به گو سیاري ا آزادیخواه و   اگر ایرانیان ب

شان د شور شغالگران ک ست از حافظه تاریخی خوبی برخوردار بودند هرگز براي بقاي ِا صف هاي راي  رمیهن دو

  . رکت نمی کردندتظاهرات و مناسبتهاي حکومتی ش ، گیري

شما در دورانِ مغول ها  صندوق هاي راي ، زندگی می کردیدآیا اگر  صالحات در حکومت چنگیز به پاي  به امیِد ا

  ن توده هاي مردمی را داشتید؟آیا از اِشغالگران انتظار آبادي وطن و برقراري عدالت در بی آنها می رفتید؟

ستتاریخ همواره در حالِ  شدن ا شوري و اگر م تکرار  سبت به مطالعه و تحقیقردم ک شته  در مورد ن تاریخ گذ

ــرزمین ــند خود س ــتباهات تاریخی را تکرار ، بی تفاوت باش از اتفاقات افتاده درس نگرفته و بارها و بارها همان اش

  . خواهند کرد

   !به ایران چیست؟ او گفت: هیچ حِس شما از بازگشتِ :دیادتان می آید وقتی از آقاي خمینی پرسیدن

سبت به هویت شان دلیلِ محکمی بر بی تفاوتی و بدخواهی او ن فرهنگ و ملیت ایران و ایرانی  ، آیا همین گفته ای

  نبود؟ 
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کسی برایش سوال پیش نیامد که چرا ، هاى زنجیره اي کوروش را به قدس تغییر نام دادند آن زمان که فروشگاه

  باید ناِم ایرانی را با یک واژه عربی تعویض کنند؟

ــاحبان نامهاى عربى جایزه میدادند وآ ــاجد و مدارس به ص ــامی ایرانى کوچکترین توجه نوقت که در مس ی به اس

  !چرا سکوت می کردیم؟ ، نمی شد

  آیا بار دیگر کشورمان توسط تازیان ِاشغال نشده بود؟  

ه و نمادها و نامهاى اجنبى آن زمان که اسامى و نمادهاى باستانی و ایرانى را از خیابانها و کوچه هاى شهر برداشت

  را جایگزین کردند را به یاد می آورید؟

   ؟چیزي شبیه به این نمی کرد ، اگر صدام در لشگرکشی خود به ایران موفق می شد 

  !وقتى که تعداد مساجد بیشتر از مدارس شد چه؟

  ! و مدارس فرسوده و کلنگی ماند گشته مساجد نوساز 

ساجد و عبادتگاه هاآیا حافظه تاریخی به ما نمی آ سعادت و پیشرفت ملتها نه از م بلکه از مدارس و ، موزد که راه 

  مکانهایی می گذرد که در آن ها تدریس و تعلیِم علم و دانش برقرار است؟ 

سالمى تغییر نام دادند شاد ا شمندان خطر را ، وقتى که وزارت فرهنگ و هنر را به وزارت ار شنفکران و اندی آیا رو

  ند؟ احساس نکرد

سلط و  سرزمینی م شمنی بر  شغالِ خود در آنبه حافظه تاریخی که رجوع کنیم در می یابیم که وقتی د جا را به ِا

 . آن سرزمین می کنددانش و تاریخِ ، آثار و بقایاي فرهنگ و از بین بردن آورد در گام نخست اقدام به تخریبمی 

  توده هاي مردم را چه شده بود؟ ، ریخ ایران از آن حذف شدندوقتى که تقویم ایرانى پر شد از اجنبیها و بزرگان تا
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یعنی خواسـتشـان جلوگیري از شـادي و تبدیل ، وقتى که جشـنهایمان را با عزاداریها و سـوگواریها عوض کردند

ست شمنان بدخواه آدمی . کردن آن به غم و اندوه براي مردمان بوده ا شویم که فقط د با کمی تفکر متوجه می 

ریش و یقه بسـته شـد و ، جاى ُمهر ، اکمینح براي و چاپلوسـی پاچه مالى، تى که اولویت اسـتخداموق. هسـتند

رزمین و ساین  پسرفت و عقب نگاه داشتنِ، قوم براي نابودياین شدیم که باید متوجه می ، مغزها را فرارى دادند

ت را با یک پرچم بیگانه با نمادهاى وقتى پرچم شیر و خورشید که نماد هویت ملى ماس! مردمانش برنامه ها دارند

   عربى عوض کردند چرا ما سکوت کردیم؟

وقتى که  ؟کنندمی اِشــغال شــده چنین با پرچمِ کشــورِ مگر حافظه تاریخی به ما نمی آموزد که فقط بیگانگانِ

سیدیم؟ شید ایران را به هالل احمر تغییر نام دادند نباید علتش را می پر شیر و خور که راه را بر وقتى   جمعیت 

بستند و یک ریال خرج محوطه و ، بودحقوق بشر بنیانگذارِ افتخار ایرانیان و کسی که ، دوستداران کوروش بزرگ

ساط کباب و عیش و نوش راه انداختند ستان کجا ، بارگاهش نکردند ولى از اینجا تا کربال ب ملی گرایان و وطن پر

ـــیاحت! بودند؟ ـــاتید و فرهنگیان، ندراهیان نور و گور راه انداخت ، ىوقتى که جاى کاروانهاى علمى و س چرا  اس

  سکوت کردند؟

شتند و روي َبِنرها و سنگ قبرش نوشتند ش! ! سردار والیت : وقتی سردارشان را کُ نباید ، دو از ایران نامی برده ن

ن کرده و مردم ســاده دل و ســاده لوح براي آن ســردار شــیو خشــی ازب دردناکتر اینکه اعتراض می کردیم؟ 

ِضد  سرداري که دستش به خونِ هزاران بی گناه آلوده بود و براي بقاي حکومتِ! غمگسارش شدند دیکتاتوري و 

هرگز براي نابودي ، داشتیم ياگر مردمی هوشیار و آگاه تر. تالشهاي بسیاري کرد  والیت فقیه کوشش ها وایرانیِ

جمهوري "به  "ایران"ر را به طور نامحســوس از وقتی اســم کشــو. شــدندمیدشــمنان ســرزمینشــان اندوهگین ن

 بد وخرج گُن وقتی پول و ســرمایه مردم ایران راتغییر نام دادند چطور؟ آیا این را هم متوجه نشــدیم؟  "اســالمی

  ! آفریقایی ها وغیره کردند، فلسطین، عراق، یمن، طال در عراق و خرج مردم سوریه دربِ ساختنِ



13 | H i s t o r i c a l  m e m o r y    

 

وقتی که سیل زده و زلزله زده هاي ایرانی ! بودن ارجعیت دادند و از آنها ُبت ساختندبر انسان  اوقتی سید بودن ر

  .کنندمیسوري و عراقی هزینه ها  ، را کوچکترین اهمیتی نمیدهند و با پول مردم ایران براي لبنانی

شتباهات درس گرفته و از تکرار آنها بپرهیزیم؟ آیا نباید هاي ایران در حال آوار وقتی که مدارس و بیمارستان   از ا

درسه و بیمارستان نو م و سوریه اي ها لبنانی ها، فلسطینی ها، یمنی ها، اقی هاشدن و فرسودگیست و براي عر

  این مملکت گریست؟مردم باید به حالِ ن، کنندمیساخته و بنا 

گزافه گویی  بال و پر دادند  وقتى که در مدارس تاریخ ایران را سانسور یا حذف کردند و به تاریخ اعراب با دروغ و

ساختن سطوره هاي پاك و معصوم  شتیم ، کوتاه سخن اینکه اگر کمی مطالعه!  دو از آنها ا فهم و دانش تاریخی دا

متوجه فاجعه ِاشغالِ سرزمینمان می شده و سالیان سال به دنبالِ دشمنانِ قسم خورده و چپاولگر سرزمینمان راه 

ـــم ، در تمام این موارد و خیلی موارد دیگر. نمی کردیمنمی افتاده و از آنها حمایت  بزرگترین نکته اي که به چش

ست، خامی، می آید بی اطالعاتی ِشد حافظه تاریخی و بی تفاوتی توده هاي مردمی ا بله هموطن . عدم تقویت و ُر

  ! حمل کنیمزخمی که در اثرِ عدِم مطالعه و نیاموختن از گذشته باید دردش را ت ، ستا این زخم قدیمی

ناخداگاه به ، مردمان احساسی صرفا به جهت اینکه فالن گروِه نفرت برانگیز با فالن گروه مخالف و درگیر هستند

  ! گروه معتدل تر کشیده شده و کورکورانه طرفدار آن گروه می شوند تِسم

  ! ن دیده ایمحکومتی ایرا نمونه اینگونه رفتارهاي سطحی اجتماعی را بارها و بارها در انتخاباتِ

  . یاد می شود "انتخاب بین بد و بدتر" پدیده اي که از آن به عنوانِ

شورِش در  شارت می دهند تا به نوعی از قیام و  سا دولتمردان در تمام جهان مردم را به منجی و ناجی اي ب سا ا

ــته به نوع حکومتها در هر جامعه ، ارتباط با بی عدالتی و ظلم توده ها جلوگیري کنند ــتر و  بس اي این تفکر بیش

شند، هر چه ملتها عوام تر! شودمیکمتر تبلیغ و رواج داده  ساده لوح تر با سواد تر و  خرافات و تولید  شدتِ ، بی

   . حماقت بیشتر خواهد بود
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سـال پیش اسـراییل و متحدانش طی معاهده اي قسـمتهاي زیادي از کشـور دوسـت و  70ظاهرا حدوِد بیش از 

شغال کردند و ما تا به امروز براي حمایت از مردم مسلمان و مظلوم فلسطینفلسطین ر ، برادر سراییل را به  ، ا ِا ا

  ! ورزش مسابقه هم نمیدهیم کشورِ ظالم در عالمرسمیت نمیشناسیم و با این ِ

  ! یروندان ورزش به دیدار هم مهازدواج کرده و در ج ، در حالی که خود مردم فلسطین با اسرائیلی ها رابطه برقرار

سمتهاي  سیه طی معاهده اي ظالمانه در دو نوبت ق شور رو از طرفی دیگر حدود یک قرن قبل از آن واقعه هم ک

  !زیادي از خاك مردم مسلمان ایران را ِاشغال و به خاك خود ضمیمه کرد

خاك حال چگونه است که ما کشوري که خاك خودمان را اشغال کرده به رسمیت میشناسیم اما کشوري را که 

  دیگران را تصرف کرده به رسمیت نمیشناسیم؟ 

در ظاهر  "جمهوري اسالمی ، نه شرقی نه غربی"یکی از شعارهاي جمهوري اسالمی  ، برگردیم به کمی قبل تر 

دیپلماسی بوده و  آدابِ از عقل و دور از  ابتدا اینکه اگر هم این شعار به واقعیت تبدیل می شد دور! بوده و هست

اگر شعاري براي عوام . توده هاي مردم می شد فقر و فالکتِ، عقب ماندگی، نابودي کشور و زیر ساختهاعلنا باعث 

شعاري که  شد که چه چیز بدتر از دروغ و فریب عمومی!؟  شان دادنِ حکومتیها با ستقل ن فریبی و دروغی براي م

  این روزها به حقیقت نزدیکتر می باشد این است؛

  آخوندي هم شرقی هم غربی جمهوري 

  !  هم غزه هم لبنان ایران فداي اسالم

  ... کنو بر ملت شلوار ! هم پوتین هم پِکن
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   ؟قانون یا بی قانونی 

ـــتر براي دور کردنِ “ ازدواج اجباري"دور از منطق و مندرآوردي ماننِد  ، مطرح کردنِ قانون هاي احمقانه  بیش

ــکالت بزرگترِ جامعه زدِن  حکده هاي مردم با مســائل پوچ و حاشــیه اي و َمدرگیر کردن تو، ذهن مردم از مش

  ! تفکر و ظلم پذیري مردم یک جامعه است، شعور، صبر، سطحِ تحمل

شوند سی . اینجور مباحث براي چند هدف مطرح می  ، تا بتوانند طاقت کنندمیابتدا واکنش عمومی جامعه را برر

  . مردم جامعه را اندازه گیري کنند خشم و درجه لیاقتِ

فقط کافیست  ، فضا را مناسب فشار بیشتر دیده و آن قانون را اجرا خواهند کرد، اگر سکوت حداکثري را ببینند

 فعالیتِ ممنوعیتِ"و "حجاب اجباري"آنوقت خواهیم دید که در مورد  ، کمی به حافظه تاریخی خود رجوع کنیم

شروبا ِت الکلی شیدنِ م ضو. نیز چنین کردند "بارها و نو ع مورد نظر را مطرح کرده و وقتی واکنش منفی ابتدا مو

  !  آن بی عدالتی را تبدیل به قانون میکردند، مطلوبی را از جامعه نمی دیدند

شن بود سئولِ در ظاهر ، اما اگر واکنش عمومی تند و خ شود و م شروع می  اینجا نقِش پلیِس بد و پلیِس خوب 

  ! نادرست می پردازدو به مخالفت با قانونِ  از حقوق شهروندي مردم گفته ، میدان شدهخوب وارد 

ابرازِ ، در انتها آن قانون اجرا نمی شود و مردم بیچاره که توانسته اند بخشی از حقوق اولیه خودشان را پس بگیرند

  ! ! مدتها سرخوش و سرمست هستند، کام ظالمخوشحالی کرده و در توهِم پیروز شدن بر حُ

 . کنندمیمردمی را سرگرِم مسائل پوچ و بی ارزش  و اینگونه براي مدتی توده هاي

  ... کنندمیجامعه بر آنها حکومت  اکثریتِ نکته اساسی این که سیاستمدارها بر اسا ِس لیاقتِ
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قطعا با سیاست ، خواهند تاخت و اگر مردم را آگاه و ُمَصمم ببینند، بی عدالتی و ظلم را مناسب ببینند اگر بسترِ

  . پیش می روند و احتیا ِط بیشتري
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 ؟ آیا ما ایرانیان حافظه تاریخی نداریم 

سرودل بود که:   شود در  تِقوَ«سعدي براي چه ملتی  صرف  ست نیاید در فکر/ عمر اگر  حافظه گر را

  ؟ تکرار چه سودسرِ

این « نقد احمد کســروي به ایرانیان در فراموشــی زود هنگام پیش آمدها از چه رو بود؟ احمد شــاملو چرا گفت: 

ست. توده حافظه تاریخی ندارد هیچگاه از تجربیات عینی اجتماعی اش چیزي نیاموخته و  ، جمعی نداردهحافظه د

سیدها هیچگاه از آن بهره ستخوانش ر ست و در نتیجه هر جا کارد به ا از ابتذالی به  ، به پهلو غلتیده ، ي نگرفته ا

 ... گرابتذال دی

ا این پرسش آغاز کنیم که چه تعریفی از حافظه تاریخی میتوان داشت؟ آنچه در اگر موافق باشید گفت و گو را ب 

  ؟ آیا تعبیر دیگري از خاطره جمعی است ، یاد می شود» حافظه تاریخی«ایران از آن به عنوانِ 

سوم  صالت دادن به همان مفهوم مر ست یا میتوان با ا حافظه «خاطره اي که تجلی آن در حافظه دینی و قومی ا

شته به  «ریخیتا شتراك ذهنی در پیوند با گذ ست که نوعی ا صر به یک گروه اجتماعی دان آن را مختص و منح

 . وجود میآورد و کَما بیش خاص آن گروه است

به عبارت دیگر آیا حافظه تاریخی را باید امري اشتراکی در کلیتی چون یک ملت و قوم دانست یا خطوط پیوندي 

  و حافظه تاریخی هر گروهی مختص به آنست؟  کندمیویش برقرار است که هر گروه با گذشته خ

 ، نیز میخوانیم) memory historical) که گاه آن را حافظه تاریخی) memory collective) حافظه جمعی

ــت که گروه یا جماعتی را به گونه ــترکی اس ــته مش هر گروه یا . ي به یکدیگر پیوند میدهدا نمودار یا تجلی گذش
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س شتركجماعت ان شته م شهنه تنه انی در این گذ ست ، ا در پی یافتن ری بلکه از پی  ، هویت و پیوندي جمعی ا

در پیدایش حافظه جمعی یا . طرح چشم اندازي از آینده خود نیز مینشیند به گذشته مشتركیافتن و پرداختنِ 

حافظه  ، ره فرهنگیخاط. را باید به دیده گرفت) cultural memory) نقش مهم خاطره فرهنگی ، تاریخی

بنابر این به گمان من حافظه جمعی یا تاریخی گستره وسیع تري را . جمعی را سامان میدهد و آینده را میفهماند

   .، آفرین است در برمیگیرد که خاطره فرهنگی هم به عنوان زیرمجموعه آن نقش

ل رویدادهاي تاریخی دیرپا یا گذرا اي را در بر میگیرد که میتواند شــام حافظه جمعی یا تاریخی پهنه گســترده

ـــد ـــت و افزون بر آن ، باش ـــود ، اما خاطره فرهنگی معموال دیرپاتر اس خاطره . لزوما محدود به رویدادها نمی ش

سنن شکل میگیرد و در پردازش  ، فرهنگی با آداب و  ست که  میراث مکتوب و نیز آفرینشهاي هنري و معماري ا

  . ی میرسد و این مفهوم سر آخر به حافظه تاریخی یک ملت راه مییابدسامان تاریخی به بازنمودي مفهوم

ست ساخته و پرداخته دولت ها و نه زودگذر  ، بلکه امري واقعی، حافظه تاریخی در بین ایرانیان نه قراردادي و نه 

  .که پایدار است

ساختن و شکل دادنِ حافظه د البته که حکومت هاي خودکانه و ایدئولوژیک با تمام توان و نیروي خود در پی ص 

   .، تاریخی دروغین به ذهن و افکارِ عمومی آن جامعه بوده و هستند

 یکی از گرفتاریهاي ایرانیان است که پیش«نوشت: » تاریخ مشروطه ایران«از احمد کسروي که در مقدمه کتاب 

سته و ما می ، آمدها را زود فراموش کنند شی  ، اند را از یاد بردههاي انبوهی آن زمانهاي تیره  بینیم د سای و از آ

نمایند و یک چیزي در باید که همیشه روزگار درهم و تیره گذشته را در پیش  دارند خشنودي نمی که امروز می

  .»ما (ایرانیان) حافظه تاریخی نداریم«تا احمد شاملو که گفت » چشم اینان هویدا گرداند.

ـــودمیگاه مطرح  ، چنین نظري که ایرانیان حافظه تاریخی ندارند  ما بالعکس به نظر من حافظه تاریخی  ش ا

مســـاله این اســـت که برخی حافظه تاریخی را امري آگاهانه و خودآگاه تلقی . ایرانیان بســـیار هم پایدار اســـت
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ــاید کاربرد مفهوم حافظه اصــوال در  کنند، می ــورتی که در هیچ جاي دنیا چنین تلقی اي وجود ندارد و ش در ص

ستفاده کنیم اینجا درست با این نگاه حتی . نباشد و بهتر باشد در مورد یک جمع از اصطالح احساسات جمعی ا

مثال در یکی دو قرن اخیر ما شاهد یک نوع  ، میتوان گفت احساسات جمعی ایرانیان از حد مطلوب پایدارتر است

ت و این احساس در گوشه احساس جمعی در مورد نظریه توطئه هستیم که به نظر من زدودن آن کار سختی اس

از این روي معتقدم ایرانیان . شــودمیضــمیر ناخودآگاه ایرانیان رســوخ کرده اســت به طوري که به ســختی پاك 

  . تر احساس جمعی قوي اي دارندحافظه و یا به عبارت صحیح

شکل اي خواندم از عین خاطره سلطنت قاجار و  شت به رویدادهاي پایانی  شاره دا سلطنه که ا یري مجلس گ ال

نویسد از پی تشکیل مجلس موسسان بالفاصله و شبانه خبر  می. موسسان و انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوي

سیاري از اماکن عمومی در سطح شهر تهران و به گمانم در شهرهاي  اند و کتیبه آوردند که جمعی ریخته هاي ب

 عین. تیبه مدرسه ناصري بود که خشتهایش را کندنداز جمله در مسجد سپهساالر ک ، اند دیگر را به زیر کشیده

گفتند شبانه کلنگ آوردند  ، پرسیدم چه اتفاقی افتاده ، ها کنده شده صبح رفتم و دیدم کتیبه«السلطنه میگوید 

شاه در  ، »ها را خراب کردند و خواب را بر اهل محل حرام و همه کتیبه صرالدین  سم نا بعد کتیبه دارالفنون که ا

شاه قاجار بود را هم کندند. ه را کندندآن بود سم فتحعلی  سر درش ا سنگلج که بر  سف خان  سه یو کوچه . مدر

در باالي ســر در باغ ملی هم که االن ترمیم شــده و . قجرها را هم نامش را برگرداندند و گذاشــتند کوچه غریبان

ست شهر تهران ا شده  شده بود اما بعد  در ابتدا چهره ، یکی از معدود اماکن مهم تاریخی حفظ  شاه قاجار نقش 

سلطنت رسید شاه به  ضا  شاندند ، وقتی ر شاه بزرگ را بجایش ن ضا  شتند و نقش چهره ر همچنین بر . آن را بردا

شیر جاي گرفته بود شت که در میان دو  شید عدل مظفر قرار دا شوراي ملی خور در همان زمان . سر در مجلس 

شایع شوراي ملی انتقال قدرت از قاجاریه به پهلوي  سر در مجلس  شانه را از  شت که آن ن هاي دهان به دهان گ

 "سر در"البته راي بر آن رفت تا آن . بعد گویا اعتراضاتی شده بود و آن را به سر جایش بازگرداندند ، اند برداشته

   !  عدل مظفر عدل مظفر بی. اصال نباشد
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از قاجار به پهلوي زیاد . ها و شهرهایمان را عوض کردندخیابان ، ها در همین یکصد سال اخیر نام بسیاري از کوچه

در نتیجه ، زیرا اصوال در دوران قاجار ساخت و ساز و در کل سازندگی محدود و ناچیز بوده، تغییر نام نداشته ایم

  ! چیز زیادي براي تغییر وجود نداشته

به طوري که سعی ، سوسی انجام پذیرفتتغییرات به طورِ گسترده و مح، اسالمی و اما با روي کار آمدنِ حکومتِ

  ! شد تماِم آثار و بقایاي حکومت پهلوي را محو کرده و از بین ببرند

صداق تاریخی این بیت از  سرو"شاید تمام این رویدادها م صر خ شد "نا شدي » :با شته  شتی تا ک گفتا که ِکرا کُ

  ».که تو را کشتشود کشته همان کس زار؟/ تا باز 

نوعی خاطره تاریخی مردمان را از میان میبرد تا خاطره پرداخته شــده تازهاي به جاي آن  ها به این گســســتگی

هاي آن را بیشــتر در بحرانهاي  این گونه میراث زدایی و میراث زایی پیامدهاي منفی اي دارد که نشــانه. بنشــاند

   . هویتی جمعی میبینیم

هر   :مشـــهور شـــده ایم اینســـت که "فظه کوتاه تاریخیحا"یکی از دالیل مهم اینکه ما ایرانیان به مردمانی با 

ـــت گرفت و تمامی آثار و بقایاي حکومتِبیل و ک ، بر روي کار آمدحکومتی  ـــابق را از بین برد و  لنگ به دس س

  ! نمادهاي خود را استوار ساخت

  . نمونه بارز آنها حکومت جمهوري اسالمی است

خی مردم را از میان می برد و خاطره ساخته شده جدید را به جاي آن اینگونه رفتارها به نوعی نه تنها خاطره تاری

شاند می شود ، ن سیاري از آثار و حقایقِ بلکه باعث می    ! تاریخی به مرور زمان از بین رفته و مجهول باقی بمانند ب

بحران جود آمدنِ بو اینگونه میراث زدایی و میراث زایی پیامدهایی َبس تلخ و مخرب به همراه خود دارد که باعثِ

  . جمعی و َسردرگمی توده هاي مردمی می شودهاي 
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شته صوال خیلی درباره گذ شتر در زمان حال و آینده زندگی . کند اش فکر نمی براي نمونه جامعه آمریکا ا آنها بی

سی کنند، می سیا شده دارند ، شاید به این دلیل که روابط  صادي و اجتماعی نهادینه  ل در اینکه به هر حا. اقت

جامعه دموکراتیک است و اینکه روابط  ، آمریکا تا حدود زیادي دموکراسی وجود دارد و دست کم در حد مصادیق

دانم که این عوامل چقدر  البته نمی. ســبب شــده که حافظه تاریخی چندانی شــکل نگیرد ، اند نهادینه شــده

شند اما به هر حال می شته با ستلزم کار تحقیقیتوانند با یکدیگر رابطه تنگاتنگ دا تجربی و تطبیقی  ، این امر م

  .است

از آن بدتر و دردآورتر اینکه ! صــفاري کجاســت؟ لیثِ چرا مردم ایران نباید بدانند که مزار آریو برزن و یا یعقوبِ

ــینه آنها نمی دانند ــتِ! هیچ چیزي در مورد پیش ــرگذش فالن تازي یا آدرِس مقبره و  و برعکس ابتدا تا انتهاي س

 ! اِه فالن سردارِ متجاوز عرب را به خوبی می شناسند؟ مگر این چیزي جز تهاجم فرهنگی است؟بارگ

تاریخی لوحه  مان  ـــاخت پا بر دیوار هر س ما در ارو یادآوري  ا به مردم  که  ندمیهایی وجود دارد  که در این  ک

شور زندگی کر ، ساختمان حتی براي مدتی کوتاه یکی از بزرگان علم ستادب و هنر آن ک به این ترتیب در . ده ا

شان بگویند و آن را زنده نگاه دارند شودمیآنجا به گونهاي تالش  این به آن معنا . تا به جماعت از حافظه تاریخی

  . اند نیست که این جوامع هرگز گسستگی نداشته

ــوز را تجربه کرده هاي خانمان تغییر نظام حکومتی و جنگ ، آنها هم انقالب ــان به این منتها ن ، اند س وع نگاهش

اما در جاي دیگري . ها به گونهاي بوده که سبب حفظ میراث تاریخی و خاطره فرهنگی شان شده است دگرگونی

ضوعات برخورد  ، در اروپا ست و خودخواهانه تر با این مو شده ا سیه چنین میراث داري اي مراعات ن مثال در رو

هاي باقیمانده  سپس لنینگراد؛ و بعد تمام نشانه ، شودمیراد پتروگ ، با انقالب بلشویکی سنپترزبورگ. شده است

حاال پس از فروپاشــی . از نظام امپراطوري تزاري توســط بلشــویکها از بین میرود تا هویت تازهاي ســاخته شــود

  .، تا هر آنچه نشانهاي از بیش از هفتاد سال حکومت بلشویکها بر شوروي است را بزدایند کنندمیشوروي تالش 
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 که چگونه به پیرایش و ویرایش معماري و نمادهاي فرهنگی! ا دقت به آثار و نمادهاي آن دیار حیرت میکنیدب

سته ش ست. شان ن شور نوزیده ا سم بر این ک سیم کمونی از محو کوچکترین عالمت داس و ! اند که انگار هیچگاه ن

شد شده با شی که بر یک نرده خیابانی حک  ساختن و پرداختن حافظه  ، نبنابرای. گذرند نیز نمی ، چک اینگونه 

 . جاي اروپا متفاوت است و نمیتوان به حکمی کلی درباره تمامی جوامع اروپایی رسید تاریخی در جابه

ســرشــکن کردن همه چیز بر اینکه تنها حکومت و نظام ســیاســی اســت که آگاهانه در حال شــکل دادن حافظه 

در کنار . جمعی در طول تاریخ عامالن متفاوتی میبینممن در شـــکل دادن حافظه . غلط اســـت ، جمعی اســـت

اجازه بدهید اشاره . اما سهم این دو یکسان نیست ، مردم نیز تاثیرگذارند ، نهادهاي مذهبی و سیاسی ، حکومتها

ــورمان به گونه ــتبداد در کش ــده کنم به اینکه ما به دلیل دیرپایی اس ــفاهی تبدیل ش ــانهاي ش ایم تا  اي به انس

مردمانمان تمایلی به مکتوب کردن نظر و اندیشــه ندارند و این مکتوب نبودن نظرها راه را براي . کتبی انســانهاي

 .کندمیقطع میراثهاي فرهنگی و سیاسی ما باز 

گونی کتاب از خانه بردن  گونی ، یادمان نرود که چند سال پس از انقالب و از پی دگرگونی حال و هواي سیاسی

سپردن امري رایج بود. ها و چاه و به ویرانه ست و ننگ و خاطره تلخش همراه ! ها  صر ما شی از تاریخ معا این بخ

دهند تا شفاهی  و ترجیح می کنندمیاي است که انسانها از کتبی بودن پرهیز  بر بستر چنین فرهنگ سیاسی. ما

    .، باشند

شفاهی ب ساله همین گذار از فرهنگ  شدن به این م صه عمومی یکی از راهکارهاي فائق  ه فرهنگ مکتوب در عر

 . موضوعات مختلف را به صورت نهادینه شده مورد بحث و نقد قرار داد شودمیاست که سبب 

ــطوره ــفاهی بودن به کتبی  به نظر من ما از آن اس ــمت عقالنیت جمعی حرکت میکنیم و از ش هاي جمعی به س

اینکه در عرصه  ، و خرد جمعی بسیار مهم است در این میان دست یافتن به عقالنیت. بودن در حال گذار هستیم

سانه س همگانی و در مطبوعات و ر شود تبادل نظر و بحث کرد و از ا سید ورهتها ب شتر ر ما در . ها به عقالنیت بی
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شته صه عمومی تحت  این فرایند گام گذا سیم تا عر شاید در آینده نه چندان دور بتوانیم به نتایج بهتري بر ایم و 

 . یت جمعی قرار گیردحاکمیت عقالن

و عامالن این  شودمیبگذارید این را هم بگویم که وقتی اشاره به آن داشتم که حافظه فرهنگی و تاریخی ساخته 

باید این را هم بیافزایم که وقتی در مقام یک عالقه مند  ، سازندگی هم میتوانند صاحبان قدرت باشند یا مردمان

 میبینم که روز به روز نقش مردمان در شکل ، ت و مهندسی ها نگاه میکنمو محقق تاریخ اجتماعی به این تحوال

شتر می سانه ، تجدد. شود گیري حافظه تاریخی بی ستفاده از ابزارهاي متنوع ر شتر  امکان ا اي و ایفاي نقش بی

رد ش خِا تجددي که جان مایه. اجازه حاکمان فراهم کرده است مردم در حیات اجتماعی را چه با اجازه و چه بی

ر ت نقش مردمان در شــکل دادن به حافظه جمعی هر روز پررنگ. نقاد اســت و نیز فردانیت و خود مختاري فردي

 . هایی از این تالش را اینجا و آنجا در ایرانمان نیز میبینم نشانه. ودش می

یت نزدیکتر بوده است را بر ماست که با مطالعات تاریخی گذشته را مرور کرده و چکیده اي از اتفاقاتی که به واقع

ـــان را فراموش نکنند و  ـــته تا آنها تاریخش  تِبتوانند با درس گرفتن از اتفاقادر اختیارِ توده هاي مردمی گذاش

 . جلوگیري کننداشتباهات از تکرارِ ، تاریخی

، ك زدنمسوا، ورزش مناسب، بهداشت، همان طور که می دانید عوامل زیادي در تقویت حافظه نقش دارد: تغذیه

سیم ، خوردن غذاهاي حاوي گلوکز سفر و ویتامین ، کل صحیح، ف صورت دم و  ، تنفس  سب به  انجام تمرین منا

ـــت، بازدم ـــتراحت) از جمله این موارد اس میل کردن مویز به . مطالعه (چهل و پنج دقیقه مطالعه و ده دقیقه اس

 . اعث تقویت حافظه می شودعسل و عدس نیز ب، صورت ناشتا و خوردن حلوا و گوشت نزدیک گردن

در باشگاه ورزشی وارد می شوید و به یاد نمی آورید ! وارد آشپزخانه که می شوید یادتان می رود که چکار دارید

پشت ! فراموش می کنیدرا  اسم فردي را که چند لحظه پیش مالقات کردید! چه برنامه اي براي تمرین داشته اید

شوید که آدرس مک شی موقت اغلب به ! از یاد برده اید. ، انی را که می خواهید برویدفرمان متوجه می  این فرامو

 . اما گاهی دالیل دیگري مانع از به یاد آوردن اطالعات می شود. دلیل حجم زیاد اطالعات است
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اعم از مادي و غیرمادي باشـــد؛ اما بیشـــتر آن را در مورد  ، حافظه تاریخی میتواند شـــامل هرگونه آثار بشـــري

شتهب« شت جمعی و کلی جامعه از گذ ست مطابق با حقیقت تاریخی . رندب کار می به» ردا شت ممکن ا این بردا

است که میتواند نقش مثبت در ه حافظه تاریخی بیشتر یادآور امور غیرعادي و مهم در تاریخ ملت. باشد یا نباشد

شته باشد و ممکن است باعث غرور . م یک جامعه از گذشته خود شودگویی مرد تعصب و اغراق ، وحدت ملی دا

ست سی و آموزش تاریخ مؤثر ا شی از دادههاي تاریخی خود  ، حافظه تاریخی در تاریخ نوی چرا که هر مورخی بخ

ـــوي دیگر همین دادههاي حافظه تاریخی براي مورخ . گیرد را از حافظه تاریخی جامعه و زمان خود می از س

ـــود و به همان میزانگمراه کننده و باعث تحریف تاریتواند می . تاریخ اثر منفی بگذارد در آموزش و تدریس خ ش

  . نویسی و آموزش تاریخ است تاریخ این کتاب یادآوري و شناخت حافظه تاریخی و تأثیر آن در هدف از نوشتارِ

سوم اگر با بزرگتر ها از آداب در واقع . کردندمیگویند پدرانمان اینگونه رفتار میغالبا  ، شود سؤالآنها  منشأ و و ر

 البته آنچه ما امروزه به. آنچه که از این آداب و رســوم در ذهنیت افراد وجود دارد همان حافظه تاریخی آنهاســت

شنویم عنوان آداب و رسوم  شته استحقیقتا از بزرگترها می  چرا که مطالعه  ، آن نیست که در گذشته وجود دا

ســوم در طول زمان دچار تغییر و تحول شــده و از آن حالت اولیه کند که این آداب و ر تاریخ اجتماعی اثبات می

صله گرفته سیار فا ست ، اند ب شته این آداب را حفظ کرده ا پس حافظه تاریخی . اما حافظه تاریخی جامعه از گذ

  . باشد برداشت جامعه امروز از گذشته خود می
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   آید؟ وجود می برداشت ما از گذشته چگونه به

سطه درك کنیم؟ آیا ما قادر  شته را بدون وا ستیم این گذ شناخت چیزي بی«ه تردید ما قادر به 

سطه مطالعه ستیم مگر به وا شها تجسس و تحقیقاتی که توسط ثبتِ، متعلق به گذشته نی شواهد ، گزار دادهها و 

  ».باقی مانده از آن دوره به دست می آوریم

شاید حافظه تاریخی به این معنا . ا نسبت به گذشته استها همان حافظه تاریخی کنونی م یکی از این واسطه . 

پس . رسد بست ندارد؛ سیري است که از گذشته شروع شده به حال و آینده می باشد که تاریخ تداوم دارد و بن

ــته این خط ارتباطی را . حال و آینده نیاز دارد ، جامعه براي تداوم حیات خود به یک خط ارتباطی بین این گذش

یا تاریخ نزدیک؛ یعنی آنچه  ، تاریخ دم دست باشد«شاید حافظه تاریخی همان . ظه تاریخی جامعه نامیدباید حاف

در اصل حافظه تاریخی روایتی است که سینه به سینه نقل شده و به . که از گذشته در حال حاضر موجود است

  .اصطالح شکل فولکلور(باور عامیانه) پیدا کرده است

سیر ج ستحافظه تاریخی تف شتر عوامانه تاریخ ا ست که عوام و توده مردم از تاریخ . معی تاریخ یا بی شتی ا بردا

شاید همراه با اغراق باشد و باعث پیدایش و . این تفسیر ممکن است درست و یا دور از حقیقت باشد. خود دارند

میتوان . تاریخی باشد هاي سرخوردگی و ناامیدي و ناکامی ، یا ممکن است ناشی از ضعف. تداوم غرور ملی شود

داده و بعدها تبدیل به هویت و  حافظه را همان روایات افواهی دانست که شاید در تاریخ حقیقی به مرور زمان رخ

شود روایات کتبی عهد عتیق از  گفته می. همانند آنچه در عهد عتیق آمده ، حافظه قوم و ملتی خاص شده است

باشد را باید روایات افواهی نامید  د میوو آنچه مربوط به قبل از داو شود د شروع میوزمان حضرت سلیمان و داو

  . کم به شکل حافظه تاریخی قوم یهود در آمده است که کم
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ـــته در ذهن  حافظه تاریخی از یک طرف به کمیت تاریخی برمی گردد یعنی مقدار و حجم اطالعاتی که از گذش

ــیت ، یت اطالعات ارتباط داردو از طرف دیگر با کیف  مردمان امروز باقی مانده ــخص ــته (ش ها ـ  یعنی این گذش

ست حوادث) در نگرش مردم امروز یا هر دوره محبوب یا منفور؟ براي مثال ایرانیان  ، مثبت یا منفی ، اي چگونه ا

و آنچه  ، عصر ساسانی اطالعات زیادي از اجداد پارسی خود یعنی هخامنشیان به شکل واضح و روشن نداشتند

ــتند  ــیار قدرتمند و توانا بودهداش ــان هم . اند و در حافظه تاریخی آنها ثبت بود این بود که اجداد آنها بس لذا ایش

ها و  کردند کتیبه براي نمونه ســـعی می. ســـعی در نوعی تقلید از آنها در ثبت شـــکوه و عظمت خود داشـــتند

   . ت کنندثب ، یعنی هخامنشیان ، شاهکارهاي نمود قدرت خود را در جوار آثار آنها

ست که تداوم و به عبارت بهتر  سنت به حافظه تاریخی ا . کند را براي هر جامعه ایجاد می» سنت« ُاین تداوم و ُ

ـــر زمان دچار تغییر و تحول  ـــکل اولیه باقی نخواهد ماند و با ترکیب و تأثیر گرفتن از عنص اما مطمئناً همان ش

ــد ــکل می. خواهد ش ــکل  گیرد که جامعه به تاریخ زمانی ش ــت پیدا کند و آن را به ش یک نوع خود آگاهی دس

ـــت جز حافظه تاریخی یک ملت که باعث پیدایش تاریخ . مکتوب در آورد این خودآگاهی در واقع چیزي نیس

 ، نامید» تاریخ به روایت اکنون«یا » گرا تاریخ حال«حافظه تاریخی را باید . شود نویسی مکتوب در آن جامعه می

شد ان آن را جزء تاریخ مییعنی آنچه که مردم شد یا نبا به هر حال آنچه که در . دانند اعم از اینکه واقعاً تاریخ با

ضر (در هر دوره زمانی) مردم آن را تاریخ می شکیل میدهد حال حا آنچه را که مردمان . دانند حافظه تاریخی را ت

ـــیر تاریخی در زمان حال تاریخ می ـــ دانند خود برگرفته از یک فرایند و س ـــکل حافظه تاریخی اس ت که به ش

  . است و یکی از وظایف مورخان مطالعه چگونگی شگل گرفتن همین فرایند استدرآمده

ـــی از حافظه تاریخی هر جامعه  هر چند نمی توان حافظه تاریخی را معادل فرهنگ گرفت اما در عین حال بخش

با ادغام در عناصــر فرهنگی به شــکلهاي حافظه تاریخی گاهی . آداب و رســوم جامعه نهفته اســت ، ســنتها ، در

ــوم ، مختلف در نمادهاي جامعه چون آداب ــعائر ملی و دینی ظاهر  ، اعیاد ، رس ــنتی و ش ــهاي محلی و س لباس

شوخ طبعی ، اگر در فرهنگ ما ضرب المثل. شودمیحافظه تاریخی جزئی از فرهنگ یک ملت محسوب . شودمی
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سرودن، و بزله گویی ست که حافظه تاریخی  حکم و ، حکمت، شعر  حکایات عبرت آمیز وجود دارد بدین خاطر ا

  . ایرانیان پر از مصادیق این موارد است

دهد موضـوعی کلی اسـت که  حافظه تاریخی که برداشـت کلی یک جامعه را از گذشـته تاریخی خود نشـان می

ما این جزئیات شـــامل تمام ا. اگر چه ممکن اســـت جزئیاتی هم در آن باشـــد. جزئیات چندانی در آن راه ندارد

این . خواهد آن کل را اثبات کند ها و نمودهایی اسـت که می بلکه بیشـتر نشـانه ، رویدادهاي مهم تاریخ نیسـت

مثل همان دید کلی . هاي مورخان و غیره حاصل شده است نوشته ، کلیات از طریق مختلف آثار و شواهد تاریخی

شتگان شیوه زندگی گذ سوم، ایرانیان از  شته تمدن و  ،ر ستخود  عظمت گذ شن نی ، که جزئیات زیادي از آن رو

باقیمانده می توان وقایع آن دوران را در ذهن خود بازســازي کرد و تا حدودي به حقایق آن ها  اما با توجه به آثارِ

   . نزدیک شد

به یک  کافیســت که شــما! تاریخ علمی اســت که همه در مورد آن تخصــص دارند.موضــوع جالب اینجاســت که 

ــاره کنید ــیت یا واقعه تاریخی اش ــخص ــواد تاریخی درباره آن اظهارنظر  می ، ش ــتن س بینید که افراد بدون داش

ــنیده هایش! کنندمی ــاید دلیل آن این باشــد که هر کســی با توجه به آموزه ها و ش در ذهن خود از افراد و  ، ش

حافظه تاریخی را باید نقطه مشترك . کند ر میرویدادهاي گذشته یک حافظه تاریخی دارد و براساس آن اظهارنظ

 تِ راز واقعیتی که درباره یک فرد یا شــخص به صــور بین مردمان یک ســرزمین دانســت نه نظریات مختلف و دو

  . متفاوت گفته و َنقل می شود

ـــود چه چیزي در حافظه جمعی جامعه باقی میماند؟ می ـــؤال ش  آنچه تا حدودي در حافظه گوییم دقیقاً اگر س

 ، افراد و اشــخاص غیرعادي ، رویدادهاي مهم ، یعنی اتفاقات شــگفت انگیز و غیرعادي ، اندم باقی می فردي افراد

  . چیزي که نسبت به بقیه تفاوت داشته و برجسته تر باشد
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ـــه می ، در حجم زیاد و جزئیات فراوان ، حافظه تاریخی زمانی به وجود می آید که اطالعات زیاد و کلی  خالص

آنچه "شــاید حافظه تاریخی بیشــتر تابع نظریه . شــود مصــادیق کم و کمتر شــده و تبدیل به یک کل می .شــود

 !  اندیشیم و باید باشد باشد و نه تابع آنچه می می "هست

اندیشیم باید  نه آنچه که ما می ، چرا که حافظه تاریخی گویاي چیزي است که از گذشته تاریخی فعال باقی مانده

شد شتر مورخان در مورد گذشته دنبال آنچه ش. بوده با شد زیرا بی اید این موارد خیلی هم مورد قبول مورخان نبا

  "آنچه که هست"هستند و نه  "باید باشد"

حوادث و رویدادهاي تاریخی همیشه تحریف هایی بوده و امکان اینکه موضوع و یا داستانی ، به هر حال در مسائل

 . محض باشد تقریبا صفر است حقیقتِ

ــندگان و ثبت کنندگانِ وقایع معموال در خدمتِ، دالیل زیادي دارد حکومتها بوده و اتفاق ها  از جمله اینکه نویس

ــد ــتند که خوشــاینِد حاکمان باش از این روي دروغ و بزرگ نمایی هاي تاریخی در تمام ، را به گونه اي می نوش

 . دوران ها اجتناب ناپذیر بوده است

سیاري از آثار و نوشته  ، بال ها و ویرانی ها، جنگ ها، شورش هاي داخلی، تجاوزات خارجیدیگري اینکه در اثر  ب

 . هاي تاریخی نابود شده و از بین رفته اند

اتفاقات و رویدادها را از دید و نگاِه خودش حس کرده و برداشت هاي ، نکته مهم تر اینکه هر مورخ و نویسنده اي

سد شته، ی هم دارددالیل متفاوت. خود را می نوی سنده ازفالن پادشاه دلِ خوشی ندا یا اینکه ، مثال اینکه فالن نوی

شــاید هم چون آیین آن . از صــمیم قلب به رهبر یا رئیِس آن کشــور ارادت و برایش احترام خاصــی قائل باشــد

شان با نیکی یاد کند و بلعکس شود که در مورد سندد باعث  شور مورد نظر قبیله و ک، و یا قوم . مردمان را می پ

  ...  برایش بی ارزش و کم اهمیت باشد و بلعکس
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را به تاریخی ذکر شده توسط مورخان و نویسندگانِ   خصایص اخالقی انسانها نمی شود مطالب با توجه به همین

 . پذیرفتطورِ قطعی 

یک زمان هم حتی ممکن اســت مردمان مختلف در . مردِم هر دوره نوع خاصــی از حافظه تاریخی را دارا هســتند

ــت ــند که این برمی برداش ــته باش ــوع تاریخی داش ــبت به  هاي مختلف از یک موض گردد به نگاه و درِك آنها نس

ممکن است مورخان درباره یک واقعه تاریخی خیلی . موضوعات و همین شاید بزرگترین عامل تحریف تاریخ باشد

شند شته با سی اما جامعه با توجه به فرهنگ حاکم بر ، هم دقیق نو سیا  ، هر دوره آنچه را که خود بنابه نیازهاي 

  . خواهد در حافظه نگاه خواهد داشت و تغییرات الزم را در آن ایجاد خواهد کرد اجتماعی و فرهنگی می

آیا حافظه تاریخی یک ملت در مورد یک موضوع یا دوره خاصی از تاریخ خود یکسان است؟ اصوالً حوادث روز یا 

صفویه در ارتباط با  روز چه تأثیري در این حافظه ایجاد میحتی علم و اطالعات  صر  کند؟ مثال حافظه ایرانیان ع

 عصر ساسانیان چگونه بوده است؟ 

هاي عصــر  آیا حافظه تاریخی آنها از نظر حجم اطالعات (کمیت) یا نوع برداشــت آنها از حوادث و شــخصــیت

ــانی  (کیفیت) با آنچه ایرانیان امروزي در حافظه ت ــاس ــت؟ مطمئناً س یکســان اریخی خود دارند به یک اندازه اس

ست ست» حافظه تاریخی«اطالعات و ارتباطات روز در  ، پس علم تاریخ. نی حتی در یک زمان . هر دوره متفاوت ا

ست خاص هم می شار مختلف جامعه متفاوت ا شد که حافظه تاریخی در بین اق سواد و بی. توان مدعی   یعنی با

پس شاید بتوان مدعی شد که جامعه یک حافظه . د یک حادثه تاریخی قضاوت یکسان ندارندسواد و غیره در مور

ـــت مانند یک فرهنگ کلی که در کنار آن خرده فرهنگهاي مختلف هم وجود دارند آیا . تاریخی کلی دارد؛ درس

 حافظه تاریخی هم مفهومی زمانی دارد؟ 

شت زمان دچار تغ ضوع در ذهن یک ملت با گذ ستشودمیییر و تحول یا تحریف یعنی یک مو . ؟ قاعدتاً چنین ا

ــوعی را از توده هاي مردمی مخفی و یا آن را وارونه منعکس  ــا در مواردي که حاکمان آن جامعه موض ــوص مخص
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شند ست گفت آبراهام لینکلن که. کرده با شه فریب داد :و چه در همه ي  ، اندکی از مردم را می توان براي همی

 !  اما نمی توان همه ي مردم را براي همیشه فریب داد ، براي مدت اندکی فریب داد مردم را نیز می توان

ــده ــهاي زمانی که در آن واقع ش ــاس و هنجارها و ارزش ــاس نوع احس اند متفاوت و  حافظه تاریخی مردمان براس

رداشتی که جامعه از گاهی اوقات ب. هاست ادوار زمانی و اندیشه ، انسانها ، حافظه تاریخی شامل اشیا. متغیر است

اما همین احساس شرم و . این موارد دارد همراه با افتخار و غرور است و گاهی همراه با نوعی شرمساري و خواري

افتخار و غرور . جایی شــود افتخار و غرور هم ممکن اســت در طی یک تحول زمانی دچار تغییر و جابه ، خواري

ـــت حافظه تاریخی را  همچنان ، ندمیتواند در یک حافظه تاریخی اغراق ایجاد ک ـــرم و خواري نیز قادر اس که ش

سوري کند سان ست» زمان«شدت تابع  پس در نتیجه حافظه تاریخی به. دچار تحریف و خود ست . ا منظور این ا

ست ست که میتوان زمان را درك کرد ، که تغییرپذیر ا حافظه تاریخی نیز همچون خود . چرا که در قالب تغییر ا

آنان در آنجا رفتاري . گذشته کشوري بیگانه است«ند: ا شاید به همین دلیل است که گفته. رکت استتاریخ در ح

 . متفاوتی دارند

 ، آیا بخشی از حافظه تاریخی میتواند بخش دیگر را به چالش بگیرد و باعث عدم تعادل در حافظه ملت شود؟ بلی 

ـــی از این . ین امکان وجود دارداگر حافظه تاریخی را میراث فرهنگی و تاریخی بدانیم ا لذا نادیده گرفتن بخش

چرا که بخشی از هویت هر ملت را میراث فرهنگی و  ، ساز باشد میراث فرهنگی در دنیاي امروزي میتواند بحران

ــکیل می ــت که . دهد تاریخی یا به نوعی حافظه تاریخی آن تش ــتهاي حاکمان در جهتی اس ــیاس گاهی اوقات س

ـــی از این میراث  پردازند؛ و این  گیرند و به تقویت بخش دیگري از این حافظه تاریخی می را نادیده میبخش

 .میتواند به تولید نوعی بحران هویتی و فرهنگی در جامعه بینجامد

افراطی را براي مثال در عصر پهلوي باستانگرایی و ملی گرایی بر مذهب گرایی ارجعیت داشت و چون مذهبیونِ  

نظر مذهبیونِ متعصــب و تندرو این . به کج رفتاري و ایرادات به دولت و حاکمیت کردندشــروع ، نمی آمدخوش 

شده سالمی  ست بود که حکومت باعث نادیده گرفتن بخش مهمی از حافظه تاریخی ملت ایران یعنی دوره ا که ! ا
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ها و شورش هاي بسیار  بحران آوردنِ براي به وجود الیان و طرفدارانشانبهانه اي به دستِ مُشد تا این خود باعث 

 . ضِد ملی و میهنیِ جمهوري اسالمی به روي کار آمد آن شد که حکومتِ شگردد که سرانجام

ــکه بود که البته این روي خوشِ  ــه به تاریخ! س ــالمی طوري از ریش ــتانی  فرهنگ و هویتِ، زیرا حکومت اس باس

 ! ام در حالِ سقوط استایرانیان حمله و در ضدیت با ملی گرایی پرداخت که از آن طرِف ب

ــود که بخشمجموعِ  ــده تاریخ و فرهنگِ، این گونه رفتارهاي تند و کینه توزانه باعث می ش ــرکوب ش بعد از ، س

ست مدتی که با زور شده ا شیده  شارِ حاکمین به عقب ک شده و بر خالف ، و ف شتري رها  سرعت بی به ناگاه و با 

 . رکت کندخواسته حکومتیها با شتاب بیشتري رو به جلو ح

ست صورت ا ضوع در مورد دین و مذهب هم به همین  بینیم با زیاده روي و افراط در مذهبی  چنانکه می. این مو

توده هاي مردمی به این فشارِ غیر منطقی و نابجا واکنش نشان داده و روز به روز بر تعداِد ، کردنِ الیه هاي جامعه

این مذهب زدایی حاصلِ فشارِ حداکثري بی خردانی . ه می شودکسانی که از مذهب و دین فاصله می گیرند افزود

، بلکه با اجبار و رفتارهاي دور از منطق خود، است که نه تنها از جامعه شناسی و مردم شناسی چیزي نمی دانند

 . دهند بی دینی سوق می خواسته و یا ناخواسته جامعه را به سمتِ

ــته حکو ــالِ گذش ــتاب و عجلهبه طور مثال در بیش از چهل س ــالمی چنان با ش با تبلیغات و  ، مت جمهوري اس

در پی تغییر نام هاي مردم از ایرانی به عربی  ، اسامی ایرانی و حتی با تخریبها و تمسخر کردنِ تشویق هاي بسیار

تا ، توده هاي مردمی شــده بیشــترِ و مقابله به مثلِ نوعی عکس العمل گونه اش باعثِ بوده که همین رفتار افراط 

نام هاي عربی بر روي فرزندانشــان خودداري  عتراضِ خود از گذاشــتنِب مردم براي نشــان دادن اجایی که اغل

 .و ناخداگاه با برگزیدن نام هاي اصیلِ وطنی در حال احیاء اسامی ایرانی هستند کنندمی

شاید در آغاز تا حدودي با موفق ِضد ملی  ستهاي حکومتی و  سیا سته از  شود و در البته که این د یت هایی روبرو 

 . اما نهایتا پیروز نمی شوند و شکست خواهند خورد، کوتاه مدت آنها را به اهدافشان برساند
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مراجعه به حافظه تاریخی خود  دارِدهد آن ملت را وا گاهی اوقات مسائل و حوادثی که در تاریخ یک ملت رخ می 

راجعه به حافظه تاریخی نه تنها نگاه تاریخی به رویدادهاي کند و چه بسا با توجه به موضوع ایجاد شده این م می

شود که حقایق تاریخی رخ داده شده در اذهان ملت  باعث می "پدیده معاصرت"واقعی رخ داده شده نیست بلکه 

براي مثال نیازي که ایرانیان در قرون اولیه اسالمی  ، به شکل دیگري تغییر کرده و حتی باعث تحریف تاریخ شود

شد که بیش از هر برا شعوبیه  شتند منجر به پیدایش جنبش  صبان عرب دا ي مقابله فرهنگی با متجاوزان و متع

شت با مراجعه به این حافظه تاریخی و از روي احتیاط و  ، شعوبیان ، در عین حال. چیز به حافظه ایرانیان اتکا دا

ساس پدیده شتند آن را بر ا تفسیر و تعبیر کنند تا اوال مورد خشم و  هاي روز دوره اسالمی اندکی ترس سعی دا

ضبِ شوند غ شان واقع ن شغالگر و طرفداران ست رفته خود را  ، اعراب ِا و در کنار آن بتوانند فرهنگ و هویت از د

ــازي کنند ، احیاء ــت در مواقعی مجبور به اغراق و بزرگنمایی در تاریخ خود ، تقویت و بازس لذا ایرانیانِ وطن پرس

سی م و همین شدندمی شاهنامه فردو شدامر هم باعث پیدایش آثار تاریخی و ادبی بزرگی همچون  شاهنامه . ی 

 باستانی ایرانزمین بود.اي که مخلوطی از واقعیت ها و افسانه هاي کهنِ 

حکمرانی شــاه اســماعیل به دو دلیل نقطه . از دوران صــفویان نیز می شــود به عنوان یک نمونه تاریخی یاد کرد

سقوطِ. یخ ایران استعطفی در تار سال از  سانیان دلیل نخست اینکه پس از گذشت نهصد  سا یک ، شاهنشاهی 

سر ایران آن روزگار فرمانروایی نماید سرا ست بر  شاهی متمرکز ایرانی توان سالم. فرمانروایی پاد چندین  ، بعد از ا

اما هیچ  ، ســربداران روي کار آمدند آل بویه و ، زیاریان ، طاهریان ، ســامانیان ، پادشــاهی ایرانی مانند صــفاریان

کدام نتوانستند تمام ایران را زیر پوشش و قلمرو خود قرار دهند و میان تمام نواحی و مناطق جغرافیایی ایران در 

شیعه دوازده امامی بود ، دلیل دوم. آن دوران یکپارچگی پدیدآورند سمی مذهب  صفوي براي اینکه . اعالم ر شاه 

شبتواند اعرابِ  ِ حکومتش را یکدست  غالگر را از قدرت و تسلط بر ایران دور نگاه داشته و از کشور بیرون براند وا

سیس کرد تا هم با برانگیختنِ مذهبِ ، و یکپارچه کند ساتِ توده هاي مردمی شیعه را تا سا ستداراِن  اح که دو

شته و از اعرابِ خاندانِ علوي بودند شگري ِگرد آور، متجاوز کینه به دل دا د و براي اینکه بتواند مذهب جدید  و ل
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ــیِس خود را قدرتمندتر کند ــماري می ، تازه تاس ــتانی که براي مبارزه با اعراب لحظه ش ملی گرایان و وطن پرس

 . را جذب و از احساسا ِت وطن دوستانه آنها بهره جست، کردند
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   ها و حافظه تاریخی؛  ورهتاس

آید و تغییر ماهیت  ها و داستانهاي خیالی در می ورهتملت در قالب اسگاهی اوقات بخشی از حافظه تاریخی یک 

س ، میدهد شد ورهتچنانکه درباره خود ا ست با س. ها نیز باید همین مطلب در سابقه  ورهتدر واقع خود ا ها از یک 

شده شی  شی از حافظه تاریخی یک قوم و ملت بوده تاریخی نا شکل غیرمکتو اند که در ابتدا بخ ب به اند که به 

س شکل یافته و تبدیل به ا سیده و تغییر  سایر ملل ر شده و از حالت واقعی خود تبازماندگانِ همان ملت یا  وره 

تاریخ حافظه مکتوب ملتها است و . باشد وره جزئی از حافظه تاریخی ملل میتپس تاریخ و اس. خارج گشته است

ـــ ـــزد کرد . ها حافظه غیرمکتوب ملل هســـتند ورهتاس ما باید گوش که واقعاً حافظه تاریخی ملل گرایش به ا

 ، هاي رخ داده شــده در بین پدران را تغییر شــکل دهد ورهســازي دارد چرا که همیشــه ســعی دارد واقعیتتاســ

اي کند و به فرزندان خود  ورهتبراســـاس نیازهاي فکري و فرهنگی و آمال و آرزوهاي خود تبدیل به حافظه اســـ

ــت که گف. تحویل دهد ــانه تهاین مطلب بجاس ــوم و خرافاتِ ، هاي عامیانه و حتی آداب اند: در افس امروز نیز  رس

 . هایی از حیات گذشته را میتوان یافت نشانه

مثال زیاد . خاطر اهداف سیاسی یا میهنی است به ، شود گاهی تعبیري که از حافظه تاریخی در بین یک ملت می

البته همچین چیزي امکان ندارد چرا که همه ملتها  صــد. شــود که فالن ملت حافظه تاریخی ندارند شــنیده می

ستِم حکومتی و آموزه هاي تاریخی اي  ، حافظه تاریخی دارند سی ستگی به نوع  فقط اندازه و قدرت این حافظه ب

ضعات تاریخی و حوادث پیش آمده می نگرند. دارد که فرا می گیرند . مردمانِ هر ملتی متفاوت با ملل دیگر به مو

یا همان جنگ هاي جهانیبه طور مثا قاِ ت . ل جنگهاي بینِ ملل  فا اگر از یک فرِد آلمانی نظرش را در مورد ات

حتما جوابهایی که خواهد داد بسیار متفاوت تر از آن چیزي است که یک فرانسوي به ، جنگ جهانی دوم بپرسید

سخ می دهد شورِ ملی ! آن پا سات و  سا سائل معموال اح تاریخی غلبه خواهد کرد و ایق گرایی بر حقدر اینگونه م

و کمتر از  خود ســخن بگوید هر کســی ســعی می کند از قســمت هاي روشــن و امید بخِش رویدادهاي تاریخی



35 | H i s t o r i c a l  m e m o r y    

 

سخنی به میان آورد ست ها و نکات تاریک آن رویدادها  سانی که حافظه تاریخی ندارند . شک شاید بتوان گفت ک

ــتندبیماران روانی یا افراِد کم حافظه و فراموش کا ــتند و همه  ، ر هس ــالم داراي حافظه هس ــانهاي س و گرنه انس

سل. جوامع حافظه جمعی و تاریخی دارند شت زمان و پیدایش ن سیت  منتهی گاهی گذ سا هاي جدید میتواند ح

هایی که در چند دهه پیش  شود بسیاري از ملت امروزه دیده می. نسبت به این گذشته را شدت و ضعف ببخشد

شمن همدیگر بودن شدهد ست  شرایط میتواند بر روابط  ، اند د با هم متحد و دو چرا که نیازهاي زندگی و تغییر 

ـــت. بین ملل تأثیر بگذارد برخی از مردمان هم . البته این دلیل فراموش کردن حافظه تاریخی در بین آنها نیس

ــاس این حافظه تاریخی قرار داده ــتی امروزي خود را براس ــتند که تمام هس قول معروف به یک نوع اند و به  هس

ــده ــروعیت امروزي خود را بر  ، اند لجبازي تاریخی مبتال ش ــتها که تمام مش ــهیونیس همانند یهودیان به ویژه ص

  . اند حافظه تاریخی قبلی خویش بنا نهاده

ــروعیتِ ــمنی با آمریکا و  ، حکومت پهلوي بِخود را در تخری و یا همین حکومت فعلی در ایران که گویی مش دش

  ! ود کردنِ همین اسرائیلی ها می داندناب
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 نویسی؛  حافظه تاریخی و تاریخ

. است "حال"است و آنچه مربوط به مورخ است زمان  "گذشته"پندارند که: آنچه مربوط به تاریخ است  برخی می

گذشته به زیرا حافظه تاریخی نه . شود شاید حافظه تاریخی همان است که متعلق به مورخ و زمان حال تلقی می

گردد و نه خود  یعنی به زمان حال برمی ، باشد معناي کلمه یا تاریخ است بلکه برداشت جامعه از این گذشته می

شته صلِ گذ شروع . ا سنادش  ست  کندمیمورخ از ا شته ا صویر گذ و در ذهن خویش چیزي را که اذعان دارد ت

 . ونی و ذهنی استاین تصور در ذهن اوست و نه در جاي دیگر؛ بنایی در. میسازد

 مورخان در شکل دادن به حافظه تاریخی چه نقشی دارند؟  

شد . نقش مهمی دارندمطمئنا  شهور هر چند جعلی با سابقه بهتواند میاولین روایت م عنوان بخش  در ایجاد یک 

شد و حتی تحقیقات جدي بعدي هم با همه اطمینانی که در آن شته با سی دا سا صلی حافظه مردمان نقش ا ها ا

ــت ن ــخص کرده  ، نقش روایت اول را پاك کندتواند میهس ــکل حافظه را تا حدود زیادي مش چرا که آن اولی ش

از آتش زدِن . ماننِد دروغهایی که مخالفینِ محمد رضا شاه پهلوي براي بدنام کردنش به او نسبت می دادند. است

شاهی گرفته تا سینما رکسِ شاهن شکو ِك افراِد   جزیره بحرین وفروشِ آبادان براي بدنامی حکومت  مرگ هايِ م

 . معروف و یا کسانی که از مخالفان شاه به حساب می آمدند

ــنبه  ــتِ  1346دي ماه  18دوش ــا تختی را  ، بزرگ و مردمی زمان خودجهان پهلوانِ مردم خبرِ درگذش غالمرض

ـــی در هتل آتالنتیک ـــنیدند که روزنامه ها طبق اعالم حکومت مرگ او را خودکش اما  ، گزارش کرده بودند ش

 ! نام می بردند» شهید«رژیم پهلوي در تمام مراسم ها از او با عنوان  مخالفینِ
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محمدرضا سعیدي از آخوند هاي آشوبگر که در زندان بود فوت کرد و مرگ او سکته قلبی  1349خرداد ماه  21

، خامنه اي، رفســنجانی : رگتري مثلدر صــورتی که مهره هاي بز، این را هم به حکومت ربط دادند. اعالم شــد

 . رجوي و دیگران در زندانِ شاهنشاهی بودند و کوچکترین آسیبی به ایشان نرسید

هم دو مرگ مشــکوك دیگر در خارج از ایران اتفاق افتاد و دو تن از دشــمنانِ فرهنگ و تاریخ  1356در ســال 

  . ایرانزمین ُمردند

شدِ صطفی خمینی (فرزند ار شتند که از خم آقاي سید م ستان درگذ شریعتی در انگل ینی) در عراق و دکتر علی 

شد سکته اعالم  اما همواره بدخواهان رژیم پهلوي در طول مبارزات از آنها با . طرف مقامات دولتی مرگ آنها هم 

شتند شهید یاد می کردند و مرگ طبیعی آنها را باور ندا شورش . عنوان  شد تا واقعیت 57بعد از  سیاري   تالش ب

رژیم پهلوي پیدا نشـــد بلکه هیچ نتیجه قطعی اي درباره  ها مشـــخص شـــود اما نه تنها دلیلی بر محکوم کردنِ

 . افراِد نامبرده به دست نیامد چگونگی فوتِ

شد ساخته و مطالب کذب گفته  شایع  سیار  ست قاطعانه نظر بدهد، درباره تختی ب سی نتوان شایعه . اما ک سالها 

شاه گردنش را خم نکرد کرده بودند که چون تختی شاه از او دلخور شده ، در هنگاِم دریافت مدالِ خود در مقابل 

در صــورتی که بعدها با فراگیر شــدنِ شــبکه هاي اجتماعی همگان دیدند که ! و همین باعث شــد تا او را ُبکشــد

    . مرحوم تختی در هنگام دریافت مدال مقابل شاه تعظیم کرده و سر فرود آورده بود

اره مصـــطفی خمینی کمتر نظري داده شـــده بود و با مرور زمان به نظر می رســـد فوت طبیعی مورد قبول درب

 . بسیاري است

او افسانه پرداز  . درباره درگذشت علی شریعتی چطور؟ شریعتی در میان این افراد از شرایط خاصی برخوردار بود

انست دروغ هاي بزرگی را در غالب اسالم و مذهب و افسونگر شیرین سخنی بود که با تفکرات و اندیشه هایش تو
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 می توان او را به عنوانِ،  انقالبی و جهادي اشتحریک آمیزِ، با توجه به افکارِ تنددهد. به توده هاي جامعه انتقال

 . نیز نام برد "اسالمی پدرِ جهادي انقالبِ"

سوریه مانده ست که در  سال ها صیت نامه اش  شور  اما ، جنازه وي بر خالف و هرگز براي آوردن جنازه اش به ک

با تواند میبا چنین وضعیتی معلوم است که سخن گفتن از مرگ شریعتی هم چقدر ! تال ِش جدي اي نشده است

   . اما و اگر همراه باشد

اما به عنوانِ یک سـابقه اصـلی در ذهن و  ، این شـایعات بر همگان مشـخص شـدههر چند که امروز کذب بودنِ 

   . ریخی بخشی از مردم ماندگار شده استحافظه تا

با کنایه به من گفت؛ آخر هم معلوم نشد چه کسی   جمهوري اسالمییادم می آید که یکی از طرفدارانِ حکومتِ 

شت؟ "تختی" شلیکِ! را کُ سمان با  شک زدند در جوابش گفتم؛ همان هایی که هواپیماي اکراینی را در آ  ! دو مو

مردِم  67هایی که سالِ  همان ! گناه و جان به لب رسیده را در آبانماه کُشتندبی وطنِ همان هایی که هزاران هم

سته جمعی خاوران چال کردند شته و در گورهاي د سال ! زندانی را کُ شتند 78همانهایی که  شجو ها را کُ و ! دان

نشــگاه را به خاك و خون بام دانشــگاه با دســتان بســته به پایین پرت کردند و کوي دا تعدادي را از باالي پشــتِ

! از رویشان رد شدند نیروي انتظامی را در خیابان کُشتند و با ماشینِ پلیسِ مردم 88همان ها که سال ! دکشیدن

در ! مردم را به گلوله بســتند 96همانها که در دي ماه ! و در کهریزك به جوان ها تجاوز کردند و آنها را کُشــتند

شی دادند شنده! زندان کردند و خودک سال می کُ سالهاي  سم خدا و پیغمبرش مردم را  شالق ، مان ها که به ا

 ! خوبی برخوردارمو کوتاه مدتِ تِ دخوشبختانه من از حافظه بلند م  ! کنندمیزنند و سنگسار می

شت یا اظهار نظري کرد این  ضوعی مطلبی نو شه وقتی مورخی براي اولین بار در مورد مو سی همی در تاریخ نوی

شود و مورخان بعدي  موضوع به نوعی براي مورخان بعدي به عنوان حافظه تاریخی حجت محسوب می مطلب و

صدد رد نظریه وي بر می صدد اثبات کالم او و یا در ست به عنوان یک . آیند یا در شته ا اما به هر حال آنچه او نو

  . شودمیسابقه تاریخی به شکل سنتی باقی میماند و بخشی از حافظه تاریخی 
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بدون شــک مورخان هر عصــر در ایجاد حافظه تاریخی و عمومی جامعه نســبت به حوادث آن عصــر نقش مهمی 

متأثر از حافظه تاریخی مردم  ، ویژه از لحاظ کیفیت به ، چنانکه خود مورخ در تاریخ نویسی خود به شدت ، دارند

ست ست. زمان خود ا ضح آن کیفیت کار هرودوت پدر تاریخ ا شدهرودو. مثال وا در  و ت در جهانی یونانی بزرگ 

ضدیت با ایرانیان بود ضد (بربر) در یونانیان . زمانی که نگرش ویژه یونانیها در  ضد ایرانی و  شدید  لذا این نگرش 

شی از حافظه صل نا صر هرودوت که در ا شان بود در   ع تاریخی یونانیان از جنگها و مداخالت ایرانیان در امور ای

هاي هرودوت خود در پیدایش طیف  از طرف دیگر نوشـته. خوبی قابل مشـاهده اسـت بهنویسـی هرودوت  تاریخ

مؤثر افتاد  ، کرد که نوعی ضدیت و تضاد و دشمنی بین شرق و غرب را تداعی می ، نویسی وسیعی از سنت تاریخ

صل باقی ماند شکل یک ا شه به  ستان  دار وقتی رومیان و اروپاییان میراث ، بعدها هم. و این براي همی یونانیان با

شه دیواري بین  ، شدند سبت به جهان غیریونانی و غیراروپایی در آنها ادامه یافت و همی ضدیت ن همین نگرش 

باســتان   ایرانِچیزي که عیان و از شــواهد بر می آید دســت به قلم نبودن مردمِ. این دو بخش جهان ایجاد شــد

رهاي تخت جمشید و دیگر آثار باستانی به جا مانده ایرانِ به جز معدود سنگ نوشته هایی که بر روي دیوا! است

ــت ــت ، اس ــترس نیس ــته هاي دیگري از مورخان آن دوره در دس ایرانیان در آن دوران یا زیاد اهل . کتاب یا نوش

  . استآثار و کتاب هایشان از بین رفته نوشتن و ثبت کردنِ وقایع نبودند و یا در اثر حمالت و یورش هاي بیگانگان

سیاري صر نیز ب  ویژه تاریخ به ، دانند هاي تاریخی را در ایجاد حافظه تاریخی مهم می نقش نوشته ، در تاریخ معا

ها از  در این نوشـــته. کنندمیو در ملتها غرور ملی میهنی ایجاد  کنندمیگرایی را تحریک  هایی که شـــور ملی

کم  کم. ا و مردم آنها بهترین مردم جهان هســـتنده دهند که میهن آنها بهترین میهن ها یاد می کودکی به بچه

سیاستهاي  ، بسیاري از مورخان. که میتواند مفید و یا مخرب باشد کندمیاین نوشته نوعی حافظه تاریخی ایجاد 

که یک حافظه  ، دانند هاي مورخان آلمانی می تجاوزگرانه رایش ســوم آلمان را تا حدود زیادي ناشــی از نوشــته

   . ملت آلمان ایجاد کرده بود ذهن و باورِ بر برتري نژادي درتاریخی مبتنی 
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تواند میدهد ن هر چند آنچه امروز رخ می. متأثر از زمان و گذشت زمان است ، حافظه تاریخی همانند خود تاریخ 

ست شک جامعه امروز از آنچه دیروز رخ داده متأثر ا شته رخ داده تغییر دهد اما بدون  و این  ، آنچه را که در گذ

ما . چیزي نیست جز همان حافظه تاریخی که متأثر از زمان حال است ولی برداشت خاص خود را از گذشته دارد

فقط می ، ماند تعیین کنیم توانیم آنچه را که براي حافظه تاریخی مردمان در آینده مهم اســت و می اکنون نمی

به گفته . هت دادن به آن تا اندازه اي تاثیرگذار باشیمتحقیقات و نوشته هایمان در ج ، توانیم با اکتشافات تاریخی

توانیم چنین  و ما نمی ، توصیف کامل یک رویداد یعنی قرار دادن آن در چارچوب همه داستانهاي درست«دانته: 

  .زیرا از لحاظ زمانی نسبت به آینده دید محدودي داریم ، کاري بکنیم

شــود؟ آیا جزء منابع مادي تاریخ اســت؟ یا منابع  خی شــمرده میحافظه تاریخی جزء کدام دســته از منابع تاری 

گمان حافظه  اما بی. غیرمادي تاریخ؟ در یک نگاه شـــاید کل منابع مادي و غیرمادي جزء حافظه تاریخی باشـــد

شاید آنچه در ذهنیت و حافظه هر ملتی از گذشته تاریخی خود . تاریخی را باید جزء منابع غیرمادي تاریخ دانست

شد ، مثبت یا منفی ، د داردوجو شت یا زیبا با ستاوردهاي مادي و آثار هنري را هم. ز سا د هاي  که جنبه ، چه ب

سوب می ستند مادي تاریخ مح سان در تاریخ ه شه ان صل فکر و اندی باید جزء حافظه تاریخی ملتها  ، شوند و حا

  . دانست

  قدار و چرا مؤثر است؟ تغییر و تحریف تاریخ تا چه م ، گوییبزرگ حافظه تاریخی در 

 گیرد آن قسمتهایی است که برجسته شود و مورد توجه قرار می اصوالً آنچه از کل همه وقایع در تاریخ ثبت می

کند و از نظر  رسد این خود مورخ است که این برجستگی را ایجاد می نظر می از سوي دیگر به. تر و مهمتر است

کاري مهم در نشان دادن برخی امور به دالیل  ، همچون کار مورخ برجستهقاعدتاً کار حافظه هم . آید او مهم می

ــت ــ. مختلف اس ــتیم که حافظه تاریخی ملتها در ایجاد اس ــاهد هس ــتر موارد ما ش وره و اغراق نقش تلذا در بیش

  . عمدهاي دارد
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بتوان عکس این  نویسی مورخان آن دوره مؤثر است اما ممکن است هر چند حافظه تاریخی در هر زمان بر تاریخ 

حتی  ، شـــود عنوان تاریخ ثبت می چه بســـا بین حافظه تاریخی و آنچه در هر دوره به. حالت را هم فرض نمود

ست شته تاریخی ا ضوع آن مربوط به گذ شد ، آنگونه که مو شته با چرا که اکثر آثار مکتوب در  ، تفاوت وجود دا

ست سفارشی بوده و با درخوا صورت می گرفته تاریخ  ست. رسمی  آنچه یک مورخ از گذشته جامعه  البته قاعدتاا

شت تا حدودي به حافظه تاریخی مردم آن جامعه برمی خود می اما در عین حال مورخ با توجه به مرکز . گردد نو

ســعی می کرد این حافظه تاریخی را ، ســفارش دهنده که معموال قدرت مرکزي یا همان حاکم آن ســرزمین بود

سفارش شت . خواهد در بیاورد نه آنگونه که واقعاً این حافظه تاریخی گویاي آن بود ه میدهند آنگونه که  لذا بردا

ــته ــت تاریخی از حافظه تاریخی هر دوره تنها در نوش ــا مورخ آن دوره بنا به  ، هاي مورخان آن دوره نیس چه بس

پس براي . م باشـــدخالف حافظه تاریخی زمان ه ، امنیتی و غیره آنچه را منعکس میکرد، مالحظات ســـیاســـی

شته ستیابی به حافظه تاریخی مردم هر زمان در کنار نو شاعران و آثار هنرمندان د شعار   ، هاي مورخان باید به ا

  . معماران و حتی به باور عامیانه هر دوره مراجعه کرد که البته این کار آسانی نیست
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   نقش حافظه تاریخی در آموزش

چرا که با توجه به هدف  ، وط به حافظه تاریخی ارتباط آن با آموزش تاریخ باشدتاریخ شاید مهمترین مبحث مرب 

ــد و یا  ، نقش مثبتتواند میحافظه تاریخی  ، آموزش تاریخ ــته باش ــازنده و مفیدي را براي آموزش تاریخ داش س

هر جامعه  بدون شـــک تدوین و تدریس کتابهاي تاریخی در. اي ایفا کند مخرب و نابودکننده ، حتی نقش منفی

بدون در نظر گرفتن نوع و شکل حافظه تاریخی مردم آن جامعه نسبت به رویدادها و حوادث تاریخی غیرممکن و 

شت که هدف از آموزش تاریخ چیست؟ از آنجا که . یا غیرمفید خواهد بود ستی این نکته را هم در نظر دا البته بای

یادآوري نوعی تأکید برارزشــها و اهداف کلی  ، ســمیدر قالب کتب درســی و ر ، آموزش تاریخ در هر ســرزمینی

ـــت در اینجا حافظه  ، حاکم بر آن جامعه و نظام بوده و تا حدودي هم مطابق با حافظه تاریخی آن جامعه اس

پس در اینجا نقش و اهمیت . عنوان وسیله کمک آموزشی براي آموزش و تدریس تاریخ باشد بهتواند میتاریخی 

سی  ساس تاریخ به مراتب مهمآموزش و کتاب در شیمی و  تر و ح سی چون فیزیک و  تر از تدوین و آموزش درو

آموزش دوگانه معنا و مفهومی ندارد و  "دقیقه"چرا که در آموزش این علوم به اصطالح  ، علوم طبیعی خواهد بود

دوگانگی  ولی در تدریس و آموزش و تدوین کتب تاریخ رسمی و درسی این. آموزش یک شکل و یک دست است

پس مؤلفان تدوین کننده کتب درسی تاریخ مدارس بایستی در . کند شود و مفهوم پیدا می به شدت احساس می

هر موضوع تاریخی مطرح شده در این کتابها عالوه بر بازگو کردنِ حقایق تاریخی به دور از تحریف و سانسور باید 

ضوع  "حافظه تاریخی"تا حدودي به  سبت به آن مو توجه کنند و با در نظر گرفتن آن اقدام به تهیه این جامعه ن

اطالعات کامل و جامعی از  ، همچنین دبیران تاریخ نیز باید در کنار مطالعات علمی تاریخ. مواد آموزشـــی نمایند
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شته باشند تا بتوانند  حافظه تاریخی چه به شکل محلی و چه به صورت ملی از موضوعات و مواد تدریس شده دا

  . گی را برطرف و یا تا حدودي محدود کننداین دوگان

در تاریخی کمتر اثري شور بختانه در کشور ما نظاِم آموزش و پرورش کار را به جایی رسانده است که از حقایقِ  

تاریخی بسیار تحریف شده و نه تنها بخش هاي زیادي از  دروسِ.کنیممیهاي درسی و غیر درسی مشاهده کتاب 

حذف شــده و یا همراه با  ، منافع آنهاســت حاکمان نبوده و یا در خالِف جهتِ که مطلوبِ آن مطالب و رویدادها

ست سیاري بوده ا سیار به آن پیوند داده  بلکه بخش ، تغییرا ِت ب هایی هم به دروغ و همراه با گزافه گویی هاي ب

ها  که این خالِف واقع گویی  ند  ـــتا نگِ . اس تاریخی بزرگترین ز تاریخ ، مدنخطر براي ت تحریِف  نگ و  فره

کوتاه سخن اینکه شناخت . ساخته شدنِ حافظه تاریخی نادرست در نسل آینده می شود کشورمان است و باعثِ

   . اندرکاران آموزش تاریخ به همان نسبت شناخت خود تاریخ الزم و مهم است حافظه تاریخی بر تمام دست

. شـــود ی از حافظه تاریخی آن ملت محســـوب میها و آثار برجاي مانده از گذشـــته یک ملت هم بخشـــ موزه

در بیشتر . هاست قضاوتهایی که افراد یک ملت در مورد آثار گذشتگان خود دارند حافظه برجاي مانده از تاریخ آن

. موارد این آثار یادآور تحسـین و شـگفتی و احترام مردم امروز نسـبت به گذشـته مبهم و پررمز و راز خود اسـت

شیاي برجا صوالً ا شتگان براي یک ملت ا  آنهانوعی اغراق و بزرگنمایی در حافظه تاریخی تواند میي مانده از گذ

ـــتگان خود را در علم و فهم و ادراك برتر از دنیاي امروز می ایجاد کند به حتی یک . بیند طوري که گاهی گذش

ــرب ــته  ض ــاوت اغراق آمیزي از پدران در ذهن فرزنتواند میالمثل و حکایت از گذش دان ایجاد کند و حافظه قض

طور کلی هر  به. اي دیگر جلوه دهد که حِس غرور و برتري براي آن ملت به همراه داشته باشد تاریخی را به گونه

شکل آثار مکتوب و غیرمکتوب شته به  شد ، ابنیه ، معماري ، چه آثار برجاي مانده از گذ شتر با شیاء و غیره بی  ، ا

   . نماید ریخی بیشتر رخ میاغراق و بزرگنمایی در حافظه تا

شکل گیري حافطه تاریخی و غرور ملی ما ایرانیان ، یکی از بزرگانی که گفتار  سزایی در  شعارش نقِش به  آثار و ا

  . فردوسی بزرگ است، داشته



A V A Y e B U F . c o m  | 44 

 

از ن در دلِ دورانی پر او رازِ نها. او افتخار ملی و میهنی ماســت. فرهنگ و هنر ایرانزمین اســت، او گنجینه ادبیات

  . .. آشوب و بی فرهنگی بود که به یک باره ظهور کرد

ست سی زبان ا سی بزرگ؟، او پیامبر پار سی پیام آور تر از فردو ست و چه ک سی که پیام آور ا اگر ! پیامبر یعنی ک

ست سی کی صفش جفا و در حقش کم لطفی خواهد ، بخواهیم در مورِد این مرِد بزرگ بگویم که فردو قطعا در و

 ادبیات و فرهنگِ، فردوسی احیا کننده زبان . .. نامدار بود یک وطن پرست و یک شاعر، تر از یک مرداو فرا . شد

ــی بود ــده تاریخ را براي حافظه تاریخی ایرانیان یادآوري  وي . پارس ــیاري از نکات و رویدادهاي فراموش ش و بس

  . کرداحیاء 

توانم بگویم که تاثیرِ معنوي و  به جرات می. اســـت بلکه کتابخانه اي ُپربار، شـــاهنامه او تنها یک کتاب نیســـت

سعدي و دیگران بیشتر و ُپر رنگ تر ، حافظ، موالنا، خیام، فرهنگی ایشان از تمامی نامداران و بزرگانی چون عطار

   . بوده است

شتیم سی بزرگ را ندا سرود، اگر فردو شاهنامه را نمی  سخن می  ، اگر  ! گفتیممعلوم نبود که امروز به چه زبانی 

ي مصري حسنین هیکل در وِصف فردوسی  روزنامه نگار ُپرآوازه! شاید به ماننِد مردم مصر عرب زبان شده بودیم

شما هم مانند ما اکنون عرب شتید  سی) را ندا شاعر بزرگ (فردو پس لطفا ! ! بودید زبان بزرگ گفته بود: اگر این 

  ! بر سرِ مزارش فاتحه به زبانِ عربی نخوانیم

که اگر  ، رضـا شـاه بزرگ. .. جا جا دارد از بزرگ مردي بگویم که همانا پدر ایران نوین بودن برازنده اوسـتدر این

 ، را نداشت سعدي و حافظ نه تنها این شکوه و زیبایی، مقبره و مزار بزرگانی چون فردوسی ، خدمات ایشان نبود

ستوره ها و بزرگانِ  ستِ در یادها ، ایرانیبلکه به مانندِ دیگر ا شاید حتی به د شده و  سپرده  کم رنگ  شی  فرامو

  ! شدندمی
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شاه بزرگ ساختن بارگاه، آري رضا  امامزاده و حرم ، وطن پرست و ایران دوست بود و سرمایه هاي ایران را خرجِ 

 . دانشــگاه و جاده می ســاخت، راه آهن، با همان درآمد اندكِ ملیبلکه ! کرد هاي تازیان و دشــمنان ایران نمی

ستاورد و افتخاري براي حک ست که هیچ د ساختن بتکده ها براي تازیانی کرده ا ومت فعلی میلیاردها دالر خرجِ 

تنها به خاطرِ ساختِن ! ناموس و فرهنگ ایرانی بوده اند، ایران و ایرانی نداشته اند و حتی دشمن و متجاوز به خاك

کوتاه کنم و به گفتنِ  سخن  . .. شاه روحت شاد که رضا؛ حافظ و فردوسی باید گفت، مقبره سعدي، دانشگاه ها

  ؛ همین دو بیت از فردوسی بزرگ بپردازم که می فرمود

  بشنوي   دانندگان    سخن هاي              فروتن شوي    چون   آموختن     به

  بهره جز دود نیست، کز آن آتشت       کاندر آن سود نیست  ، مگوي آن سخن
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  قوي در روابط دوستانه و خانوادگی؛ نقش حافظه تاریخی 

همانطور که قبل تر گفتیم به مجموعِ رویدادهایی که در گذشـــته اتفاق افتاده و ما آنها را به خاطر و حافظه خود 

  . حافظه تاریخی گفته می شود، سپارده ایم

ائل و رخ دادهاي گذشته معموال افرادي که از حافظه بهتري برخوردار هستند بیشتر از افراِد کم حافظه درگیر مس

  . احساسات و فکر مشغولی هاي آنها به مراتب بیشتر از افراد دیگر است . می شوند

شکل خورده و در نتیجه آن پیش آمد  ضوعی به م ستی در مورِد مو شته با دو  ، بارها برایمان پیش آمده که در گذ

ـــت ـــعیف تري. دلخوري و کدورت بوجود آمده اس دلخوري ها را تواند میدارد بهتر  فردي که حافظه تاریخی ض

ـــود ـــت که براي برقراري مجدد آن رابطه پیش قدم می ش او خاطرات ! فراموش کند و احتماال اولین کســـی اس

کمتري از آن اتفاق در حافظه خود ثبت کرده و از جزئیات آن ماجرا چیز زیادي به یاد نمی  محدودتر و ذهنیتِ

این دلیل بر این نیســـت که فرِد خوش حافظه کینه اي تر . اینگونه نخواهد بوداما در افرادي با حافظه قوي . آورد

شد شتنِ حافظه قویتر. می با ست که او به خاطر دا شتري از آن واقعه و یا درگیري ، مهمترین دلیل این جزئیات بی

ــ را در حافظه بلند مدتِ ــوع هنوز برایش دردآور و از تازگی بیش تري برخوردار خود ذخیره کرده و در نتیجه موض

  سته نشده است.عامیانه تر هنوز پرونده آن موضوع برایش ب به عبارتِ، است

شتنِ حافظه خوب و یا بد ضرتواند میهم ، دا شد و هم ُم شویی به خاطر اینکه مدت زمانِ. .. مفید با  در روابط زنا

ــت ــوهر طوالنی اس ــکالتی پیش می ، رابطه بین زن و ش ــت آن هادر جاهایی که دلخوري و یا مش  ، آید بهتر اس

  !  فراموشی خاطرات و یا داشتنِ حافظه کوتاه را براي خود آرزو کنند

خاطرات و لحظا ِت شــیرین خود را به حافظه بلند مدت داده تا ، همینطور خوشــایندتر آن اســت که محبت ها

شه آنها را به یاد بیاورند سته به کوتاه  ، در اینجا دریافتیم که بلند یا قوي بودن . .همی ضعیف بودنِ حافظه ب و یا 



47 | H i s t o r i c a l  m e m o r y    

 

ضوعات گوناگون  هاي شرایط سته به مو خوب و تواند میخاص و مختلفی که در آن قرار می گیریم و همچنین ب

شد شته ایم. یا بد با سی قولِ کاري را داده و یا با او قراري گذا ست که از حافظه خوبی برخوردار ، اگر به ک بهتر ا

براي آرامش خود بهتر اســـت که چیزي به یاد ، ه و ناراحتی اي به دل داریمبرعکس اگر از کســـی کین! باشـــیم

   !  نیاوریم
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   ؛حافظه تاریخی و منفعت طلبی

ـــته به موقعیت هاي گوناگون با در نظر گرفتنِ  کنیممیزندگیمان کم یا بیش با افرادي برخورد  در طولِ که بس

براي مثال فردي که به کسی بدهکار است معموال ترجیح ! دخوش حافظه و یا بد حافظه می شون ، سود و زیانشان

و همان فرد اگر از کسی طلبکار شود به خوش حافظه ترین آدم ممکن ! می دهد از حافظه ضعیفی برخوردار شود

افرادي که به قول ها و قردادهاي خود در مورد مقرر رسیدگی  ، در روابط کاري نیز چنین است ! تبدیل می شود

! فراموش کرده ام و یا از خاطرم رفته بود؛ معموال بهانه هایی براي بدقولی هاي خود می آورند که مثال کنندمین

ـــد ـــی نخواهند ش ـــی قولی بگیرند,هرگز دچار فراموش قبل تر گفتیم که زنده یاد احمد  !، و خود آنها اگر از کس

 "کسروي"شاید  .، کنندمیفراموش  یکی از گرفتاري هاي ایرانیان است که پیش آمدها را زود؛ کسروي می گفت

شناخته بود شورش را خوب  شتباه را ! مردِم ک شود که مردِم یک جامعه در مدت زمانِ کوتاهی یک ا چگونه می 

  چندین بار تکرار کرده و هر بار انتظار نتیجه اي متفاوت و مطلوب تر به نسبت گذشته را داشته باشند؟
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  شتباهات؛ درس نگرفتن از تاریخ و تکرار ا

ــمتِ ــود که ما هر بار به س ــمالِ کشــور حرکت کنیم آیا می ش ــمالی را بپیماییم و ، ش در انتظارِ اما جاده هاي ش

  رسیدن به شهرهاي جنوبی کشور باشیم؟

  . باعث نمی شود که نتایج به دست آمده متفاوت باشد، وقتی بارها و بارها یک نوع رفتار را انجام دهیم 

  .ایم که هر چه بکاریم همان را برداشت خواهیم کردحتما این را شنیده 

  ! برداشت موز بود نمی شود هویج کاشت و در انتظارِ

این فراموشــکاري و درس نگرفتن از تاریخ و رویدادهاي گذشــته به حدي رســیده که گاهی توده هاي مردمی نه 

  ! رار آنها عادت کرده اندبلکه به نظر می رسد به تک، گیرند تنها از تکرارِ اشتباهات خود درس نمی

مصرف مواد آگاهند اما بر خالِف میلشان و تنها از روي عادت و  آنها به ماننِد افراِد معتادي می مانند که از مضراتِ

  . مدام و پیوسته َتن به مصرف می دهند ، وابستگی
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  ؛ حافظه جمعی

ـــت که  ـــته اس هر گروهی از طریق تعامالت میان حافظه جمعی مجموعه پدیدارهاي اجتماعی مربوط به گذش

  . محافظت و انتقال می دهد ، نهادینه ، اعضایش آن ها را تولید

در هر دوره عناصر خاصی را در تاریخ گذشته  ، حافظه افراد یک جامعه که متاثر از بافت گروه هاي اجتماعی است

  . براي فرد برجسته می نماید

هویتی افراد جامعه از طریق اطالع از پدیدارهاي اجتماعی گذشــته  با ارائه راهکارهاي مناســب جهت تقویت نظام

  . می توان در راه یکپارچگی و وحدت افراد یک جامعه بسیار مثمر ثمر واقع شد ، آن جامعه

  چرا دیکتاتور ها از تاریخ و سرنوشت دیگر دیکتاتوران درس عبرت نمی گیرند؟  

ست ست که چگونه ممکن ا ضوع برایم جالب ه سی یک جامعه این مو سیا صا در حکومت هاي ، رهبران  صو مخ

نهایتا ، خودکامه و دیکتاتوري همه چیز را از مردم خود سلب می نمایند و در اثر بی عدالتی ها و ستم هاي بسیار

یا ، تاریخ شاهد و گواه دیکتاتورهایی است که بعضا یا با راي مردم. خودشان هم به ورطه سقوط کشیده می شوند

وراثتی به ماننِد پادشاهان و یا با کودتا قدرت را بدست گرفته اند و هر کدام از این افراد قبل از رسیدن  به صورتِ

شور و مردم خود بوده اند سعادت ک شاید به دنبال  ستی به . به قدرت  سیونالی سا که هر کدام از یک حس نا چه ب

   . فاشیسم رسیده اند که نمونه بارز آن هیتلر در آلمان بود

سال از  بیش از مطلبی که ذهن هر ایرانی را به خود مشغول می نماید این است که چگونه و چرا با اما  گذرِ صد 

شیم.به اعتقاد من  ست به گریبان با حکومت هاي خود کامه و دیکتاتوري در ایران می با شروطه هنوز د انقالب م
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د و این بســتر براي رشــد و به قدرت حکومت هاي خودکامه از خودکامگی مردمان آن ســرزمین به وجود می آین

سان شود.چاپلو سیدن آنها فراهم می  سبِ، ر سان و بله قربان گویانی که به خاطر ک سه لی مالی و  اندك قدرتِ کا

  . سیاسی اي دست به هر جنایت و خیانتی می زنند

ست.به آقاي خمینی بنگرید شه در این زمینه تاثیر گذار بوده ا که عالوه بر مبهم  عوامل داخلی و خارجی هم همی

چگونه با برخی شعارها بر اریکه قدرت تکیه زد و جامعه ایران را به ورشکستگی و  ، بودنِ وعده هاي سیاسی اش

شته باشید که چگونه ممکن  انحطاط کامل رسانید و نگاهی هم به رفتار و کردار آقاي خامنه ایی و بیت ایشان دا

در آغاز شعارهاي ِضد دیکتاتوري می داد و از ستمکاران به بدي یاد ، است فردي که با شعر و موسیقی آشنا بود

ست که جان ، می کرد شده ا ستمگري  شی ندارد.تنها چیزي که ، امروز تبدیل به  مال و ناموس مردم براي او ارز

  . قدرت طلبی و بقاي حکومتش است ، براي او مهم است اقتدار

ست که چگونه چنین افرادي وقتی به  سند آنهم از نوع ایدئولوژي مذهبیسوال اینجا شان را  ، قدرت می ر خود

  آیا همه دیکتاتورها دچار بیماري روانی هستند؟ ! صاحب یک ملت می دانند و پاسخگو به مطالبات مردمی نیستند

  و یا همه دیکتاتورها فراموشکار و کم حافظه اند؟ 

  اینقدر فاسد نماید؟ تواند مییعنی پول و قدرت و تملق گویی اطرافیان یک فرد را 

براستی چرا دیکتاتورها از سقوط هم پند نمی گیرند و حاضر هستند با کشتار و تباهی مردم خود و به هر قیمتی 

  قدرت بمانند؟  که شده چند صباحی بیشتر در راسِ

  آیا دیکتاتورها حافظه تاریخی ضعیفی دارند؟ 

  سراغ آنها نمی آید؟ که مرگ فقط براي همسایه است و به  دکننمیو یا فکر 
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ــده . مدر ادامه نیم نگاهی به عملکرد دیکتاتورها می اندازی به حرف و  آقاي خامنه اي امیدوارم تا دیرتر از این نش

شود و  کثریتِا نظرِ شت تلخ دیگران دچار ن سرنو شور تمکین نماید و از قدرت کناره گیري کند تا هم به  مردِم ک

  . یرانی هزینه و ویرانی به بار نیاوردهم بیشتر از این براي ایران و ا

تا زمانی که ناتو مقرش را در طرابلس بمباران کرد و توســط مخالفانش کشــته ، رهبر ســابق لیبی "معمر قذافی"

  .حاضر نبود که قدرت را به شخص دیگري واگذار کند ، شد

صالح"در یمن   شور "عبدا  شورش به جنگ ماه ها پس از آنکه ناآرامی ها ، رئیس جمهوري این ک ي داخلی در ک

شد شدت زخمی  ستش را  ، داخلی تبدیل و در گلوله باران دفترش به  سی ریا شخص دیگري کر شد که  ضر ن حا

حال پرسش آن است که چه عاملی سبب می شود که چنین افرادي حتی در شرایط دشوار حاضر ! تصاحب کند.

یه و ایران حتی زمانی که می بینند افراد قدرتمند و به واگذاري قدرت نیستند؟ چرا رهبران کشورهایی مانند سور

عبرت ، در قفسـی در دادگاه محاکمه می شـوند ، رئیس جمهوري سـابق مصـر "حسـنی مبارك ُ"بانفوذي مانند 

  خود نیستند؟ و جاه طلبانه نگرفته و حاضر به رها کردن زندگی مجلل 

ست و امر دشواري به نظر نمی رسد چرا که تاریخ تشخیص ویژگی هاي روان شناختی دیکتاتور ها بسیار آسان ا 

صدام " ، رهبر مارکسیست چین "مائو تسه تونگ" ، رهبر شوروي سابق "ژوزف استالین"زندگی اکثر آنان مانند 

در دسترس همگان است و می توان شرایطی که آنان را  "قذافی"و خود  ، رئیس جمهوري مخلوع عراق "حسین

  . ده است را مطالعه کردبه یک دیکتاتور تبدیل کر

که  "تحلیل روان شناختی آدولف هیتلر"کمیسیون سازمان اطالعات مرکزي آمریکا در گزارش مخفیانه اي با نام 

تالش کرده است که تفکر و نگاه مستبدانه هیتلر را بررسی و توضیحی  ، میالدي انجام شده است 1943در سال 

سب اکنون این گزا. منطقی براي آن ارائه کند شده محققان را به درك منا شر  رش به همراه تحقیقات جدید منت

  . نزدیک تر کرده است ، تري از اینکه چرا رهبران به یکباره به یک حکمران مستبد تبدیل می شوند
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آیا دیکتاتور ها از بیماري روانی رنج می برند؟ این ساده ترین و گمراه کننده ترین تعریفی است که از دیکتاتور ها 

سیار ناامید. ائه می شودار ست این ایده همچنین ب سامانی هاي فکري در حقیقت به تشخیص و درك . کننده ا ناب

در حالی که دیکتاتور ها مرتبا در حال . جتماعی افراد امشکالت روانی مربوط می شود تا اختالل در شخصیت ضدِ

نمی توانند توســط فردي که از بیماري اقداماتی هســتند که قدرت خود را حفظ کنند و این قبیل از تصــمیمات 

مانند یک روانی به  کنندمیپذیرش اینکه بگوییم که این قبیل از حاکمان ســعی ! ســر بزند. ، روانی رنج می برد

سند ست ، نظر بر شوار ا سیار د شان نیز دروغ می گویند ، براي مثال. ب شان بلکه به خود . آنان نه تنها به اطرافیان

صان می گویند که ص شرایطی را به وجود  متخ ستالین فردي را خیانتکار توصیف می کرد نه تنها  مثال زمانی که ا

  ! می آورد که دیگران این مسئله را باور کنند بلکه ذهن خودش را هم براي پذیرش این مسئله آماده می کرد

شده بود سئله در معمر قذافی نیز دیده  سابق لیبی. همین م ست که مخالفانی در نه تنها به خوبی می د ، رهبر  ان

اما از همان آغاز بهار عربی مرتبا  ، دولتش هسـتند بلکه از وجود مخالفان در سـرتاسـر کشـورش نیز خبر داشـت

ــتند و براي دفاع از من می میرند. ــتیبان من هس این تفکر قذافی ! تکرار می کرد که تمامی مردم لیبی حامی پش

  . همراه او بود ، فانحتی تا آخرین لحظه کشته شدن توسط همان مخال

در جایی خوانده بودم که آدولف هیتلر معادل یکصـد میلیون دالر هزینه کرد تا اقداماتش را توجیه کند و مدارك 

شکیالت خود . منطقی به دیگران ارائه دهد سانی را وارد ت که از  کنندمیاکثر رهبران در کشورهاي دموکراتیک ک

که چنین افرادي در آن  کنندمیتاتور ها زندگی خود را به گونه اي هدایت اما دیک ، اقدامات آنان انتقاد کنند

  . بنابراین افراد مستعد و صاحب نظر جایی در کنارِ دیکتاتور نخواهند داشت. کمترین نقش را ایفا کنند

سنده کتابی درباره مائو در این باره می گوید:  "فرانک دیکو تر"  شگاه هنگ کنگ و نوی ستاد دان ه حاکمان اینک"ا

براي من مهم نیســت اما اینکه چطور قدرت آنان را به مرور زمان  ،مســتبد از بیماري روانی رنج می برند یا خیر

او ادامه می دهد که مائو براي زمان  "پرســشــی اســت که ذهن مرا به خود مشــغول کرده اســت.، تغییر می دهد

به . تر می شد و در نهایت تنها در پیله خود زندگی کردطوالنی قدرت را در اختیار داشت و روز به روز بد تر و بد 
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رهبران مســتبد توانایی آن را ندارند که ارتباط شــان با دیگران را به درســتی و  ، باور بســیاري از روان شــناســان

تفکري  ، به نظر می رسد که دیکتاتور ها ذهنیت خود را تغییر می دهند و شخصا براي خود. منطقی بررسی کنند

  . کنندمیلق جدید خ

این تمایل در افراد قدرتمند وجود دارد که براي خود اعتباري را در نظر بگیرند که در عالم واقعیت وجود ندارد و 

ــور  ــت تص ــیار مطلوب تر و راحت تر از چیزي که هس ــدام . کنندمیدر همین حال دنیاي پیرامون خود را بس ص

تی که به بغداد حمله شد نیز از توهمات و ادعا هاي توخالی او حتی وق؛ حسین نمونه واقعی براي این مسئله است

مخصوصا . دیکتاتور ها تمایل دارند که قدرت و توانایی خود را بیش از واقعیت ها نشان دهند. اش دست برنداشت

  ! .در زمانی که به سقوط نزدیکتر می شوند

ــود آنان در حقیقت خود را یک قهرمان می بینند و زمانی که این باور به ــیده می ش دیگر نمی توان  ، چالش کش

اما فرضیه دیگري که درباره . مانع اقدامات آنان شد چرا که در این شرایط شخصیت اصلی آنان زیر سؤال می رود

. یابدرشد می ، آن است که مشکل زمانی که قدرت را به طور کامل در اختیار دارند ، دیکتاتور ها میتوان ارائه داد

ـــت و اطرفیان او می ا در جوانی یک زاهد با ، رئیس جمهوري زیمبابوه "ت موگابهروبر"براي مثال  دب بوده اس

گویند که او در آن زمان اصال تفکرات خودکامه نداشت اما اکنون به سخنان دیگران گوش نمی دهد و به حاکمی 

ست شده ا ستبد و خود رائ تبدیل  سان معتقدند که در مورد موگابه تنها می. م شنا توان گفت که قدرت  روان 

ست سادي کشیده ا سد هم بر کسی پوشیده نیست بیش از . کامل و مطلقه او را به چنین ف شار ا جنایات امروز ب

ضر  ست که فرد حا شگفت زده می نماید که این قدرت چی سان را  شته و دو میلیون نفر آواره ان چهل هزار نفر ک

  . رداست براي بقاي خود یک ملت و یک کشور را از بین بب

 ، انجام شده "چگونه قدرت فاسد می شود"با عنوان  "کلمبیا"در تحقیقاتی که توسط تیم روان شناسی دانشگاه 

شود؟ در حقیقت باید گفت که قدرت خود به تنهایی  ساد می  سمی در قدرت منجر به ف ست که چه مکانی آمده ا

شود ست اما آنچه که باعث می  صیت افراد نی شخ شود آن فردي ق ، عامل تغییر  درتمند به یک دیکتاتور تبدیل 
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اســـت که او به مرور زمان از نگرانی هاي که مردم عادي جامعه با آنان درگیر هســـتند فاصـــله می گیرند و این 

   . نخستین گام براي تغییر تفکرات است

زایش می یابد هورمون کورتیزول آنان کاهش می یابد؛ هورمونی که تنها با وجود استرس اف ، چرا که از نظر علمی

شار خون را افزایش دهد اما در  سترس زا میزان قند خون و ف شرایط ا و به بدن کمک می کند که در واکنش به 

ـــت حال آنکه بی اخالقی و گفتن . عین حال بر روي خلق و حافظه نیز تاثیر می گذارد در این گزارش آمده اس

ستند سترس زا ه شد و در دروغگو باید هموار. دروغ هاي مدوام نیز ا شرایط محیطی خود با ه مراقب کالم خود و 

چنین شرایطی تنها استرس افراد افزایش می یابد اما در دیکتاتور ها عوامل دیگر باعث کاهش استرس می شوند 

  . کنندمیو به همین دلیل راحت تر از دیگران دروغ گفته و از راستگویی خودداري 

ـــت که البته هیچ یک از این عوامل جنایت هاي دی کتاتور ها در طول تاریخ را توجیه نمی کند و این در حالی اس

ــتن قدرتی کامل و مطلق آمادگی ندارند ــت تا . مغز ما براي داش ــت که دیکتاتور ها ممکن اس ــرایط اس در این ش

ز قذافی می توانست قبل ا. که پایانی نیز براي آنان وجود دارد کنندمیآخرین لحظه بجنگند چرا که هرگز تصور ن

از قدرت کناره گیري کند و مبارك نیز می توانسـت چند هفته  ، آنکه همه چیز را از دسـت بدهد و کشـته شـود

هیتلر نیز توانایی و فرصــت آن را داشــت که براي . مصــر را ترك کند ، قبل از روزي که مجبور به اســتعفا شــود

صلح قدم بردارد شت دیگري براي ، برقراري  سرنو سد هم این وقت را . خود رقم بزند صدام هم قادر بود که  و ا

ضعیت امروز نیندازد سوریه را به این و شت که  که  اما نباید این نکته را فراموش کرد که دیکتاتور ها همچنان. دا

از نظر روان شناختی براي عقب نشینی از قدرت بسیار ضعیف هستند؛ به همین دلیل  ، قدرت نظامی قوي دارند

ستگی به ستقبال  ، بقا آنان در عین دلب قاي خامنه آبراي تواند می.اما همه این مباحث کنندمیهمواره از نابودي ا

دست از کُشتار مردِم بیگناه بردارد و بیش از ، آن هم این که رفتار خود را تغییر دهد ، اي یک پیام را داشته باشد

   . شداین ایران را به ویرانی و انزوا نکِ
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حالتی است که شخص در آن با  ، ماري پارانویا رنج می برد؟ پارانویا در تعریف عام آنآیا آقاي خامنه اي هم از بی

  . خود را شکنجه میدهد ،اهمیت فوق العاده و خارج از اندازهاي که به سالمت جانی و مالی خود میدهد

صیت پارانوئید شخ ه دیگران به طور و معتقدند ک ، همیشه در حال نگهبانی دادن هستند ، افراد مبتال به اختالل 

  .آسیب و یا تهدید کردن آن ها هستند ، مداوم در حال تالش براي تحقیر کردن

سانی  ستند که عواملی ان شان ، این گونه از افراد مدام در این فکر ه دارایی و افراد  ، طبیعی یا ماورا طبیعی خود

شان را تهدید  ضد آنها ، و همه کنندمیخانواده  ستند در فکر توطئه چینی بر  این بیماري یکی از گونه هاي . ه

روان گیسختگی پارانوئید یک بیماري جدي و مزمن است که فرد گرفتار تماس با واقعیت  . روان گیسختگی است

  . هدایت می کند ، را از دست داده و شاید شخص را به سوي بسیاري از حالت هاي خطرناك

شامل: توهم ه  سختگی پارانوئید  شانه هاي روان گی شنیدارين توهمات ذهنی مانند گمان به این  ، اي دیداري و 

شما را مسموم کند شما می خواهد  ، دشواري هاي گفتاري ، خشونت، گوشه گیري ، خشم، بیزاري . که همکار 

  . رییس وار رفتار کردن و اندیشه و کنش خودکشی دارند

و معتقدند که دیگران از آن ها ســواســتفاده   ،وفاداري و یا اعتماد دیگران را دارند ، عالوه بر آن شــک به تعهد

  . یا آن ها را فریب می دهند کنندمی

زیرا می ترسند که اطالعاتشان علیه  ، میل ندارند به دیگران اعتماد کنند و یا اطالعات شخصیشان را فاش کنند

  . آن ها مورد استفاده قرار گیرد

  . عصبانی هستند و کینه جو

  . نشان می دهندواکنش از خود  ، ضعیفی انتقادِ کوچکترینبا  شدیداً حساس هستند و

  . آنها معانی پنهانی را در سخنان معصومانه و یا قیافه عادي دیگران می خوانند
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شه هاي بد  شتر گرفتار حالت هاي بد رفتاري یا اندی شخص بی سد که  سختگی پارانوئید به نظر می ر در روان گی

  . یا توجه می باشد  ،تمرکز ، مانند دشواري در اندیشیدن

میتواند در دسته مبتالیان به  ، مهم سیاسی یا ادبی است کسی که دچار این توهم شده است که یک شخصیت

ــتفاده. پارانویاي مطلق بگنجد ــطالح پارانویاي مطلق دیگر چندان اس ــطالح  و کاربردي هرچند که اص ندارد و اص

ــتجایگزی" Delusional disorder " اختالل هذیانی یا ــده اس ــرح  ، اما جدیدا. ن آن ش از این لغت براي ش

سیار آزار می ، رود که شخص مبتال به آن حالتی به کار می صور . بیند از توهمات خود ب که  کندمیاین شخص ت

ست یا قرار است رخ دهد صور . صدمه یا حادثه آزار دهنده در حال رخ دادن ا که شخصی قصد  کندمیشخص ت

  . ه او را داردآزار و صدمه رساندن ب

این مورد میتواند سوال خوبی را به وجود بیاورد که . براي مثال استالین نمونه بارزي از شخص پارانویید بوده است

براي ابتال  ، آیا این ممکن است که داشتن دشمنان زیاد. در واقع دشمنان زیاد او توهم نبودند ، در مورد استالین

موجب بروز مباحث فلسـفی فراوانی شـده که به این لطیفه نیز منجر شـده  ، به پارانویا کافی نیسـت؟ این مبحث

  !کشدشود که کسی آن بیرون نخواهد تو را بُ دلیل نمی، اینکه تو پارانویا داري"است: 

است  سر و کار داشتن با افراد پارانیید بسیار مشکل است زیرا بسیار زودرنج هستند و رفتارشان معموالً خصمانه "

ستندو از نظ سبت به هر فعالیتی بی میل ه سته و ن سیار ب سی ب سا شکل ، به همین دلیل. ر اح از  ، درمان این م

ــت ــرفت کندي برخوردار اس ــک و تردید او . پیش ــود که در ابتدا چرخه ش ــش ش براي درمان این افراد باید کوش

ضطراب شهاي کنترل ا شود و او با تمرینهاي آرامش بخش و رو سته  شده و با کمک  از حالت انزوا ، شک خارج 

بروز پارانویا در فرهنگ عمومی در . تغییراتی اســاســی در رفتارهاي خود به وجود آورد ، پزشــک و اطرافیان خود

پارانویا اشــکال و روشــهاي مختلفی براي ابراز خود پیدا کرده اســت از جمله اعتقاد به اینکه  ، فرهنگ عامه امروز

  ! صوص هستندقدرت خاصی دارند یا در یک ماموریت مخ
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. آمیز هستند در واقع اجزا یک نقشه بزرگ و توطئه ، تئوري توطئه یا اعتقاد به اینکه اخبار و وقایع کامال نامربوط

او را مجبور به کناره گیري ، امیدوارم تالشــها و فشــارهاي مدنی مردم و اطرافیانِ حاکِم خودکامه موجود در ایران

شدنمایند وگرنه دیکتاتورها هیچ وقت پ صالح نخواهند  البته امیدواریم آقاي خامنه ایی در . ند و اندرز نگرفته و ا

صدام و بشار اسد را دنبال ننموده و قدرت را به صاحبان اصلی آن ، عصر امروز کمی هوشیارتر باشند و راه قذافی

  !یعنی مردم واگذار کنند
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  ؛اثر تغییرات کالبدي بر حافظه تاریخی 

درگذر زمان تغییرات زیادي داشته اند و ، کنندمیعنوان بستري که در ذهن فرد تولید معنا  به ، فضاهاي شهري

فضاهاي شهري بیوگرافی تغییرات شهري هستند و یکی . اغلب تغییرات آن هماهنگ و همگام با زمان نبوده است

ستند شهري ه صلی مطرح در بعد زمان از دیدگاه طراحی  صر ا شکل میشهرها به تدریج تغی. از عنا  ، دهند یر 

ــاخته می ــاختمانهاي جدید س ــاختمانهاي قدیمی را خراب  س ــوند و س ــکل تغییر نام و کنند، میش یا تغییر ش

با تغییرات . دهندمی ـــهري نیز به طور مداوم و بی وقفه در حال تغییر هســـتند و اغلب همراه  محیط هاي ش

   . شوند اقتصادي و فنی دچار تغییر می ، اجتماعی ، فرهنگی

صاحب سیاري از  شهري متعلق به گونه ب صنوع در محیط هاي  صر م ساختمان یا هر عن  ، نظران معتقدند هر نوع 

   . تدوره و زمانی مشخص است و در واقع بیانگر روح زمان خود اس

که فرد در شهر نشانی از گذشته  هنگامی. توان گفت داري هویت است اگر شهري فاقد حافظه تاریخی باشد نمی 

ـــخیص نمی ، دخ خود نبینو تاری ـــت  موقعیت مکانی و زمانی و هویت ملی و میهنی خود را تش دهد و ممکن اس

کند نیز از دست بدهد و تفسیر آنچه میبیند قابلِ فهم  آگاهی خود را نسبت به شرایط فعلی که در آن زندگی می

شد ستفاده کنند. نبا شد ذهنی ا شد فهم و ادراك وقایع تغییرات کالبدي چنانچه هماهنگ با تغییرات و ر گان نبا

  . شود سازد و درنتیجه انسان در محیط هاي آشنا نیز گم و سردرگم می اطراف را با مشکل مواجه می

ست ضا امري بیهوده ا ستفاده کننده از ف ساکنین و افراد ا افراد با . فرآیند تغییرات کالبدي بدون در نظر گرفتن 

مختلف از تغییرات به وجود آمده و با توجه به ویژگیهاي شخصی و خاطرات فردي و جمعی و باتجربه هاي حسی 

ند به وجود می آور فاوتی را  تاري مت هاي ذهنی و رف یابی فرد از . بیولوژیکی خود الگو گذار بر ارز تأثیر مل  از عوا
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ـــیات کالبدي و اجتماعی میتوان به اهمیت مکان براي فرد و میزان  محیط عالوه بر ویژگیهاي فردي و خصـــوص

  . نایی وي با مکان اشاره کردآش

سط افراد دیده می، تغییرات کالبدي ابتدا صري قرار می تو صري. گیرند شوند و مورد ارزیابی ب  ، فرد در ارزیابی ب

سه می ست تغییرات جدید را با الگوهاي ذهنی قدیمی خود مقای شترکات ا در مرحله دوم . کند و در پی یافتن م

  . گیرد ورت میارزیابی و تفسیر ذهنی در فرد ص

دهد و چنانچه براي هر تغییر  دگذاري قرار میدر این مرحله فرد شناختی را که انجام داده است مورد تحلیل و کُ

شد تغییر را می شته با شته در ذهن فرد وجود دا صورت براي تغییر  جدید ما به ازاي از گذ پذیرد و در غیر این 

در مرحله . دهد گیري انجام می تصمیم ، شود به فرد منتقل میجدید با توجه به احساسات محیطی و درونی که 

هاي  هر مقدار این طرح واره. شود هاي جدید ذهنی ختم می تحلیل انجام شده در ذهن فرد به طرح واره ، نهایی

  . دگذاري دشوارتر استجدید از هویت تاریخی و قدیمی فضا فاصله گرفته باشند براي فرد این سنجش و کُ

فضاها و مکانهاي شهري متعددي با سو مدیریت شهري و عدم توجه به ادراك و تصورات شهروندان در  در تهران

ستر زمان ست ب شده ا ضا  دچار تحوالتی  شکالت اجتماعیکه بع ست ، م شته ا بافت . روحی و روانی را به همراه دا

و  شــهروندان ك بینحافظه زمانی مشــتر اســت که فاقد ضــر تبدیل به فضــاي شــهريحا قدیمی تهران در حال

ست صورات ذهنی  و در دوره ساکنین ا ست که بدون توجه به ادراکات و ت شته ا هاي تاریخی تغییرات زیادي دا

شـکل . شـهروندان بوده اسـت و این امر باعث کاهش کیفیت محیطی این منطقه ازنقطه نظر ادراکی شـده اسـت

ـــیار ، گیري و تکامل بازار در زمینه هاي گوناگون در یک دوره طوالنی در روند  خود تابعی از تغییر و تحوالت بس

  . شکل گیري شهر تهران بوده است

ــاءت  ــی که نش ــاس تعلق به زمان خاص و یا حس ــد را تجربه به نوعی افراد در این مکان احس گرفته از زمان باش

برخی از . دارندبســیاري از نقاط محدوده مورد مطالعه تغییر کرده و دیگر شــباهتی با گذشــته خود ن. کنندنمی

مکانهاي قدیمی و به نام این منطقه که در دوره تاریخی خود داراي هویت و ادراکات محیطی خاصـــی بودند و 
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در حال حاضــر از ذهنها پاك شــده اســت و اغلب گروهاي ســنی  ، میانجیگري براي ذهن و ادراك محیط بودند

  . نوجوان با آن آشنایی کافی ندارند

صل به معنی  History واژه تاریخ یا  ستن و دیدن"در ا ستار"یا  "دان ست "ج شی که از . بوده ا در حقیقت دان

ست که به یاري . شود طریق جستار کسب می شی ا شینیان بر این باور بودند که تاریخ دان به دست  "حافظه"پی

رابطه "ه معناي تاریخ ب. شود رد حاصل شده و شعر با رویا و خیال آفریده میخِ ید در حالی که علم توسط ِآ می

ستان "رویدادها ست و نیز به مفهوم قصه و دا سان رخ داده، بوده ا ستان آنچه براي ان امروزه آن . به طور کلی یا دا

شته را ثبت زمان و رویدادهاي مهمی می ضیحی  دانند که بر ملت یا نهادي اثر دا شامل تحلیل و تو اند که غالباً 

  . در مورد علت آن رویدادها نیز هست

شاخه پس شته را ثبت می تاریخ  ست که رویدادهاي گذ ضیح می اي از دانش ا همه اما غالبا به  .  دهد کند و تو

اي که  رویدادهاي  شده؛ نوشته اطالق می ، آنچه از گذشته به یاد مانده یا به ویژه به شکل نوشتاري حفظ شده

  . کند گذشته زندگی انسانها را ثبت و تفسیر می

ستتاریخ روایت رویدا سی یا . دهاي زندگی فردي نیز ه شت ک سی امروز ما  "تاریخ بیماري"سرگذ و در زبان فار

. گویندمی "شرح حال"برند یا به آن  تاریخچه به کار می ، اگر تاریخ مربوط به بیمار یا چیزي باشد به جاي تاریخ

   . . ."شرح حال بیمار"یا  "تاریخچه بیمار یا بیماري"مانند 
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  یت تاریخ؛ ِفایده و اهم

کمترین اتفاقی که  ، ناگاه حافظه خود را از دســـت بدهیمب ، نگامی که در خیابان راه می رویمه اگر بهمی دانیم 

ـــتیم به کجا برویم براي ما می یاد نمی آوریم از کجا آمده بودیم و می خواس ـــت که دیگر ب راه و . افتد این اس

ــیرمان را گم و فراموش  ــ. کنیممیمس ــت می دهیمهدفی اگر داش ــتگی در زمان و مکان پیدا . تیم از دس گمگش

و نشانه  همه نام ها. نه دیگر کسی را می شناسیم و نه شاید حتی چیزي از هویت خود را بیاد می آوریم. کنیممی

  . ها از خاطرمان پاك می شود

ــترتون می گوید:  ــهري زند“ چس ــت که تنها از آن می توان مردمی را که در ش نظاره  کنندمیگی تاریخ قله ایس

   “.یا به عصري که در آن هستند نگریست ، کرد

شته که واقعا همواره تالش کرده اند از آن بعنوان   شرفته غرب چنان اهمیتی دا شور هاي پی چراغ ”تاریخ براي ک

ان براي آمریکائی“ می گویند . گرچه ممکن اســت بگوئیم همیشــه موفق نبوده اند ، بهره برداري کنند “راه آینده

و  کنندمیهرگاه در مورد حرکت بعدي خود تردید داشته باشند به تاریخ مراجعه . تاریخ مانند کتاب آشپزي است

  . “می گیرند دستورالعمل مناسب را از آن

ـــاید تِ مثال تفال از دیوان حافظ براي این که نه  ، جاي تاریخ را گرفته ، فال در انواع مختلفدر حالیکه براي ما ش

  !بلکه آخر و عاقبت ما را نیز تعیین کند، بعديفقط حرکت 
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براي هر جامعه . همانگونه که انســان در زندگی روزمره و براي پیشــرفت و مســتقل زیســتن نیاز به حافظه دارد 

بنابراین به باور من براي احساس تعلق جمعی و ایجاِد یک   . ضرورتی است“ تاریخ و حافظه تاریخی” ، انسانی نیز

  ... امري ضروري است» حافظه جمعی«وجود  ، و متحِد انسانی به ماننِد یک ملت یا قوِم یکپارچه زنجیرهء محکم

  

ولی بعضی دیگر نه؟  ، شود که بعضی ها بیشتر می توانند مطالب و خاطرات را در ذهنشان نگاه دارند چطور می

  حافظه چیست و انواع حافظه کدام است؟ 

حافظه در سه . نحوه عملکرد حافظه و راه هاي تقویت حافظه می پردازیم ، اندر ادامه به بررسی انواع حافظه انس

   :مرحله تشکیل می شود

  انواع حافظه 

سی سی : حافظه ح شته را بر روي دیوار و  . یعنی نگهداري موقت اطالعات در اندام هاي ح مثل زمانی که یک نو

  . یا تابلوهاي تبلیغات می بینیم

ـــیار کوتاه  ، خیرهیعنی ذ : حافظه کوتاه مدت  مثل زمانی که  . در مغز پردازش و نگهداري اطالعات به مدت بس

  . تا معنی اش را متوجه بشویم کنیممیلغت روي تخته را بررسی 

مثل زمانی که لغات را حفظ . یعنی ذخیره سازي اطالعات به منظور استفاده از آن ها در آینده : حافظه بلند مدت

  . سه امتحان به یاد می آوریمکرده و آن ها را سرِ جل

حافظه کوتاه  ، نتیجه گرفت: حافظه حسـی اطالعات را به صـورت گذرا نگاه می دارد شـود پس به طور کلی می 

مثل زمانی که مســئله اي بی اهمیت و گذرا را  ، مدت اطالعات را تا زمانی نگاه می داره که مورد اســتفاده باشــد

شیم و براي مدت زم شنیده با شیمدیده و  شته با و حافظه ! ان کوتاهی احتیاج به ذخیره آن مطلب در ذهنمان دا
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براي همین است که همه ما مسائل ُپر اهمیت مثل رویدادهاي . دمی دار اهبلند مدت اطالعات را براي همیشه نگ

  . خانوادگی را همیشه به یاد خواهیم داشتشخصی و مهِم شخصی و اتفاقا ِت تلخ و شیرینِ 
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  اطالعات به حافظه کوتاه مدت و بلند مدت انتقال می یابد؟ چگونه 

سی ثبت  سی در حافظه ح شنا ست  تحت فرایند انتخاب و تواند می ، شودمیهنگامی که محرکی مثال درس زی

ـــود انتخاب یعنی اینکه ما . دقت یعنی مهم بودن و مورد عالقه بودن قرار بگیرد و به مرحله باالتر حافظه وارد ش

ست داریم یا برایمان . هاي محیطی را نمی گیریم همه محرك ضوعی که دو ست به انتخاب می زنیم و مو بلکه د

در اینجا منظور از فرآیند دقت این است که اگر محرکی انتخاب شده و مورد توجه قرار . اهمیت دارد را می گیریم

بارتند از: حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند فرآیندهاي باالتر حافظه انســان ع. به مرحله باالتر برودتواند می ، گیرد

   . مدت

سی را   شبیه کرد شودمیحافظه ح شکیل حافظه. به اتاق انتظار حافظه کوتاه مدت ت امکان  ، البته در مرحله ت

شـماره  ، با دیدن شـماره جدید ، یعنی گاهی اوقات قبل از اینکه شـماره اي را حفظ کنیم. فراموشـی وجود دارد

یادمان باشـــد که حافظه حســـی ظرفیت نامحدودي دارد؛ اما اطالعات به . کنیممیر کلی فراموش قبلی را به طو

   . مدت کوتاهی در آن باقی می ماند
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  حافظه کوتاه مدت و مرور وقایع تاریخی؛ 

نی چیزیست که به رویدادهاي دوران زندگی هر انسا ، حافظه کوتاه مدت تاریخی یا همان دفتر ذهن تاریخِ معاصر

همیشه درسی براي یادگیري هست که روي آن  ، شود اینطور گفت که در کالس درس زندگی می. گردد بر می

  !  "براي امتحان مهم است"نوشته شده باشد 

صرف  قطعا ما براي خواندن آن وقتِ  شتري  در واقع ما آن درس ها را می خوانیم و می آموزیم چون . کنیممیبی

در اصــل حافظه کوتاه مدت هم همین کار را . متحان به آنها نیاز پیدا خواهیم کردبراي شــب ا کنیممیاحســاس 

برخی دیگر را بالفاصله رد می کند و  ، یعنی بعضی از موارد و اطالعات را مورد توجه قرار می دهد. انجام می دهد

ستگی. یا اینکه اطالعات دریافتی را براي مدتی نگاه می دارد شمند بودنِ  همه چیز براي ذهنِ ما ب به الویت و ارز

  . آن موضوع یا رویداد دارد

ـــت به . کار حافظه کوتاه مدت انتخاب و پردازش اطالعات جاري و ذخیره خاطرات براي مدت زمانی کوتاه اس

ــاویر حداکثر  ــوات و تص پس نتیجه می گیریم وقتی . ثانیه در حافظه کوتاه مدت باقی می مانند 30طوري که اص

بلکه براي اینکه مطالب درسی در ذهن ما . تنها گوش کردن به درس معلم کافی نیست ، یمسر کالس درس هست

که درس هاي هر  کنندمیبراي همین است که به دانش آموزان توصیه . الزم به تکرار و تمرین است ، ثبت شوند

  . روز را در همان روز بخوانند

ست براي افزایش تعداد عناصري که بتوانند در حافظه  از طرف دیگه. گنجایش حافظه کوتاه مدت خیلی محدود ا

گروه بندي یا قطعه قطعه کردن  ، یکی از این روش ها . روش هاي زیادي وجود دارد ، کوتاه مدت ما جاي بگیرند
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شــماره ها را جدا جدا  ، رقمی را حفظ کنیم 11مثال هنگامی که می خواهیم یک شــماره تلفن . اطالعات هســت

  . رقمی به ذهن سپرده و به یاد می آوریم 3یا  2یعنی آن را به صورت اعداد . .. ی سپاریمکرده و به خاطر م

روانشناسان این ویژگی را نظام . شود اطالعات به صورت دیداري و شنیداري در حافظه کوتاه مدت کُد گذاري می

ضاعف نامیده اندکُ سی. د گذاري م شنا ست  شکل"با  شما روش کارکرد مغز را ، مثال در درس زی سی  مغز  "برر

 ، از طرف دیگر. اجزاي آن به خاطر بســـپارید "مطالعه"راحت تر یاد می گیرید تا اینکه بخواهید کارکرد مغز را با 

  . از کد شنوایی استفاده می کند، مثل لغات زبان، مغز شما براي پردازش کلماتی که می شنوید یا می خوانید

شد  شد که اطالعات هدایت  شنوایی در پیش باید متذکر  سوي حافظه کوتاه مدت یک راه بینایی و یک راه  ه به 

ـــت که هر دو راه را به کار بگیرید ، وقتی می خواهید چیزي را حفظ کنید. می گیرند به عنوان مثال  . بهتر اس

  . لغات انگلیسی زمانی بهتر در ذهن شما ثبت می شوند که هم از تصویر و هم از صدا استفاده کنید
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  وح پردازش حافظه؛سط

به جاي توجه به ویژگی هاي سـطحی  ، براي اینکه بتوانیم از حافظه کوتاه مدت به صـورت کامل اسـتفاده کنیم 

به عنوان مثال در درس ادبیات کنکور براي حفظ تاریخ . اطالعات می توانیم معناي عمیق آن ها را در نظر بگیریم

ـــطحی وارد حافظه کنیمبه جاي اینکه  ، ادبیات و ماندگاري در ذهن  ، فقط اطالعات را به صـــورت دیداري و س

این طوري دفعه بعد . نیم با مطالعه اهمیت و داستان آن نویسنده یا شاعر به تحلیل عمیق تري دست بزنیماتومی

ــامی ــندگان رو بهتر به خاطر می آوریم ، اس ــاهیر و نویس پس زمانی که به معناي کلمات توجه . تاریخ و آثار مش

و انتقال اطالعات به حافظه بلند مدت آســان تر د ذهن ما در ســطوح پردازش عمیق تري قرار می گیر ، کنیممی

  . می شود

  حافظه معنایی؛ 

ـــوند ، در اولین نوع حافظه بلند مدت یعنی حافظه معنایی حافظه معنایی . رویدادها و روابط آن ها ذخیره می ش

ـــال و مانند فرهنگ لغات یا دایره المعارف مقدا ـــترس دارد (مثل ماه هاي س ر زیادي اطالعات منظم و قابل دس

ــیمی) ــه. جدول هاي ش ــمت وارد میش دوام پیدا کند و درونِ ذهن ما ماندگار تواند می ، اطالعاتی که به این قس

  . بشود و هم چنین با اطالعات جدید مقایسه شود

  حافظه رویدادي؛ 

این نوع حافظه اطالعات . ویژگی زندگی نامه شخصی را دارد ، اديدومین نوع حافظه بلند مدت یعنی حافظه روید

  . مربوط به لحظه ها و مکان هاي به وقوع پیوستن رویدادهاي زندگی را شامل می شود
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تالش کردیم تا آن را با حیوانی که این کلمه با آن داللت  ، سال ها پیش وقتی خواندن کلمه سگ رو یاد گرفتیم

کلمه سگ را به دفعات غیر قابلِ محاسبه خوانده ایم و آن معانی متعدد  ، از آن زمان به بعد. می کند پیوند بدهیم

پیدا می  یما هر وقت این کلمه را می خوانیم به آن معانی دســترســ. را در حافظه معنایی خودمان ثبت کرده ایم

سند که در چه تاریخ ها و در چه مکان هایی این کلمه . کنیم شد  ، را خوانده ایماما اگر از ما بپر مجبور خواهیم 

  . با دشواري مواجه خواهیم شد ، به حافظه رویدادي خودمان مراجعه کنیم و براي بازیابی اطالعات

اما حافظه رویدادي خاطره حوادثی است که شخصا ؛ یادآوري شناخت هاي کلی را در بر می گیرد  حافظه معنایی

  . تجربه کرده ایم

  خاطرات ما؛  مخزن ، حافظه بلند مدت

ــی و کوتاه مدت ــت ، برخالف حافظه حس یعنی هر چقدر . حافظه بلند مدت از نظر گنجایش و مدت نامحدود اس

  . دوست داریم می توانیم مطالب و اطالعات درون آن بفرستیم و ذخیره کنیم

براي اینکه  ، ن وجودبا ای. حافظه بلند مدت اطالعات را براي مدت نامحدود نگاه می دارد و هرگز اشباع نمی شود

ـــازماندهی کنیم ، بتوانیم اطالعات موجود در آن را بعدا به خاطر بیاوریم همان طور که اگه می . باید آن ها را س

سر کالس شت هاي  صیلو، خواهیم یاددا شخ شین، ازم  سرعت پیدا  ، سوئیچ ما سایلمان را به  سایر و کتاب ها و 

  . ه بندي و مرتب کنیمباید آن ها را به شیوه مناسبی طبق ، کنیم

ـــب می خورند یا کُ ، عالوه بر این  د اطالعات در جریان انتقال از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت برچس

مثل . به سختی پیدا خواهند شد ، د گذاري و طبقه بندي نشونداطالعاتی که به شیوه صحیح کُ. گذاري می شوند

اگرچه ما . تی طبقه بندي نشده و سرجاي خودش قرار نگرفته باشندکتابی که داخل یک کتابخوانه بزرگ به درس

ست ست چیدنِ . اما نمی توانیم پیداش کنیم ، می دانیم که این کتاب درونِ کتابخوانه ا صحیح و در  طبقه بندي 

  . زیمپردابه بررسی راه هاي تقویت حافظه میمثل چیدن اشیا به زمان و تالش احتیاج دارد که در ادامه  ، اطالعات
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  راه هاي تقویت حافظه؛ 

ــوع ــمت جذاب و کاربردي تر این موض ــیدیم به قس یی که به افزایش حافظه ما کمک می خواهیم روش ها ، رس

ـــی و مرور کنیممی ـــی ها معتقدند که براي تقویت حافظه باید غذاهاي مقوي بخورند . کنند را بررس حتی . بعض

 ، میگو ، ماهی ، شکم بچه هایشان را با انواع غذاهاي مقوي مثل گوشتبرخی پدر و مادرها تصور می کنند که اگر 

حاِ ظ یادگیري و  ، ر کنندپُ. .. آجیل و، گردو یا از ل ـــود و بهتر درس می خواند و  هوش دانش آموز بهتر می ش

  . تقویت حافظه در جهت مثبت حرکت می کند

دقت و میزان یادگیري دانش  ، حافظه ، در هوشدر واقع کمبود مواد غذایی . درحالی که این تصور درست نیست

سنه ن زیرا کودكِ. منفی می گذارد آموزان اثراتِ سی را که می خواند به  دقتِتواند میگر شد و در شته با خوبی دا

ـــپارد براي تقویت حافظه باید روش هاي . اما مواد غذایی زیاد توانایی هاي ذهنی را افزایش نمی دهد. خاطر بس

در اینجا به تعدادي از . بهتر نیســـت تقویت حافظه چیزي جز کاربرد راه هاي یادگیريِ. را آموختیادگیري موثر 

  . این راهکارها اشاره می کنیم

  براي تقویت حافظه مطالب رو مرور کنید؛ .1

ـــودمیتکرار و مرور ذهنی براي یادآوري موجب  اطالعات را از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت انتقال  ش

شویم کنیممیمثل زمانی که یک لغت را بلند بلند تکرار . هیمبد ست خیال کنیم . تا معنی اش را حفظ ب ممکن ا

اما فراموش نکنیم که با همین تکرار . که تکرار یک عمل مکانیکی هســـت و براي یادگیري خیلی مفید نیســـت

بارها و بارها یی امالي کلمات را دانش آموزان ابتدا. هســت که حروف و محاســبات عددي ســاده را یاد گرفته ایم

سند تا آن ها را یاد بگیرندمی سینما .، نوی شگان  صندگان، تئاتر، هنر پی شان موفق، رق شکاران و به طوِر ، نقا ورز
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به طور خستگی ناپذیر برخی حرکات را تکرار می کنند تا از آن حرکات حافظه عملی تشکیل  ، مثال ژیمناست ها

شما . دهند ضرب المثل ها را حفظ کردید ، فرمول هاپس از اینکه  شعار یا  به این فکر می افتید که چه موقع  ، ا

به جاي فکر کردن به  ، پس از اینکه بازیکن مســـیرش را حفظ کرد ، در ورزش فوتبال نیز. آن ها را به کار ببرید

  . روي حریفانش تمرکز کندتواند می ، مسیر

  مرتبط کنید؛  اطالعات جدید رو با آموخته هاي قبلی.2

ما . در واقع همان تکرار براي یکپارچه کردن آن ها است ، ارتباط دادن اطالعات جدید با اطالعات موجود در ذهن

مثال کودکان یاد می گیرند . اطالعات و داده هاي خودمان را گســترش می دهیم ، معموال با روش یکپارچه کردن

ــباهت داره؛ با این تفاوت "ب"به  "پ"که حرف  ــه نقطه دارد ، که به جاي یک نقطه ش  "ز"به  "ژ"یا حرف . س

هم چنین کودکان یاد می گیرند که توپ فوتبال به . ســه نقطه دارد ، شــباهت دارد و آن هم به جاي یک نقطه

  . اما کمی کوچکتر از آن است ، توپ بسکتبال شباهت دارد

  کمی غیرمعمولی باشید؛  ، براي داشتن حافظه قوي. 3

زیرا بیشــتر به آن ها . راحت تر در ذهن شــما باقی می مانند ، ی که از دور و بر خودشــان جدا باشــندمحرك های

ــتري ایجاد می کنند بنابراین اگه بتوانیم با اطالعات جدید . توجه می کنیم و آن ها نیز واکنش هاي هیجانی بیش

ســت آن ها رو به خاطر بســپاریم و در به راحتی خواهیم توان ، تداعی هاي غیرمعمولی یا عجیب به وجود بیاریم

   . مواقع الزم احضارشان کنیم

ـــی می توانید . فرض کنید می خواهید به مغازه بروید و چند قلم مواد خوراکی بخرید براي جلوگیري از فراموش

شم ها شته را به پلک ها ، نخود را به چ شبیه کنید و  ، ر سفناج را به ابروها و هویج را به بینی خودتان ت مطمئن ا

ست خرید را فراموش نخواهید کرد شید که لی شوید. با گوجه را به گونه ها و کلم را  ، در خاتمه اگه ناراحت نمی 

  ! به سرتان تشبیه کنید
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  افظهکلیدي براي تقویت ح ، کلمات کلیدي. 4

بسپاریم روش کلمات کلیدي به این صورت است که یک کلمه شناخته شده را با کلماتی که می خواهیم به ذهن 

  . این روش مخصوصا در یادگیري زبان انگلیسی کاربرد بیشتري دارد. تداعی می کنیم

  عالئم اختصاري بسازید؛ .5

ـــازیم ـــاري یعنی حروف اول کلمات را برداریم و با آن ها یک یا چند کلمه بس مثال براي یادگیري . عالئم اختص

ــبز ، زرد ، نارنجی ، ترتیب هفت رنگ مرئی (قرمز ــانب"نیلی و بنفش) کلمه  ، آبی ، س ــته  "قنز س رو به یاد داش

نیروي انتظامی جمهوري "همانطور که عبارات طوالنی مثل . باشــید که از حروف اول این رنگ ها تشــکیل شــده

. انداختصاري ناجا و نزاجا مشخص کرده را با عالئم "نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران"و "اسالمی ایران

ستاندارد بین المللی کتاب"جاي عبارت  و باالخره به سنامه هر کتاب  "شماره ا شنا سمت  شابک را در ق کلمه 

  ..این گونه روش ها کمکی براي بهتر به یاد آوردنِ مطالب و موضوعات است. نوشته می شود
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   سخن پایانی

داد فکر کردن به تفکرات و استع ، استعداِد دیدن و به خاطر سپردن وقایع و حوادث، همۀ ما استعداد هایی داریم

ـــتعداِد فراگیري و آموزش دادن و ، ذهنیمان تخیالتِ ـــی از . .. اس میتوانیم فکرمان را متمرکز کنیم تا هر بخش

ماییم که تعیین میکنیم باید چه کار کنیم و یا اینکه میتوانیم هم چنان اجازه دهیم  ، زندگی مان را ارتقا دهیم

  . کند و یا برایمان تصمیم بگیرند که به کدام سمت و جهت در حرکت باشیم شرایط و محیط توجه ما را مختل

مثالی . آیند عده اي معتقد هســتند که تمرکز اســتعدادي اســت که هر کســی نداشــته و برخی با آن به دنیا می

یا یک بدنســاز یا کشــتی گیر چیزي اســت که ما با آن ها به دن ەهاي ورزید به نظر شــما عضــله :برایتان می زنم

شگاه ها و ملزوِم  ، آییم؟ البته که نهمی ساعتها تمرین در با ستحکم و خوش فرم نیاز به  ضالت م ساخت ع چون 

رعایت کردنِ ده ها نکا ِت ریز و درشت دیگر است که اگر آنها را رعایت کنیم می توانیم به آن عضالت دست پیدا 

داشتنِ حافظه . ي است که عدهاي دارند و عدهاي نهتوجه و تمرکز چیز کنندمیاما هنوز هم بسیاري فکر ؛ کنیم

ندگی ند هر چیز دیگري در ز مان هد تمرین می ، خوب و متمرکز  خاب. خوا عددي  تمرکز از انت هاي ریز و مت

  . تشکیل شده است که باید مدام تمرین شوند

ستیم باید تمرکز و حافظ شتر الزم به انجام آنها ه ضروري و مهم که بی شیمما براي کارهاي   ، ه خود را بهبود ببخ

شیم . عالوه بر آن در مورد کارهاي کوچک تري که کمتر باید انجامش بدهیم هم باید از حافظه خوبی برخوردار با

، گله و شکایت هایمان را کنار بگذاریم ِ، داوري ها ، بهانه ، واقعا تعجب آور است که وقتی تصمیم می گیریم غرور

س سرعتی به  شت و می توانیم مطالب را یاد بگیریم متِمیبینیم که با چه  اگر نگرش . فراگیري گام برخواهیم دا

     . استاد خواهیم شد ، مان را تغییر دهیم و بر یادگیري خود بیفزاییم

  ... حتما دنیایمان تغییر خواهد کرد ، لبا اعتقاد دارم که اگر دید و نگاهمان را تغییر دهیمق

  پایان
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  سخن ناشر

 

عاشقان  ياستبداد يمهم دولت هاست. دولت ها فیاز وظا یکیجامعه  یش و باال بردن سطح آگاهآموزش و پرور

و نا آگاه از  یخراف سواد،یمردم ب یمردم هستند. حکومت کردن بر گروه یرشد و آگاه دیسانسور و مخالفان شد

 شیه به حقوق خواســت ک یمطلوب تر و راحت تر از حکومت بر مردم اریبســ کتاتورید کی يبرا شیحقوق خو

  .آشنا هستند

ستبد با پائ ،يکتاتورید يها ستمیس در سطح فهم و آگاه نیم شتن   يشتریب ییمردم امکان فرمانروا ینگاه دا

هزار عنوان از سال 11 یعنی يچاپ شده در زمان پهلو يکند. با نگاه به تعداد عنوان کتاب ها یم ایخود مه يبرا

 شیرا با تعداد ب نیکه اگر ا دهیعنوان کتاب در کشور به چاپ رس 275ه که بطور متوسط ساالنه 1357تا  1316

. میابییخفقان و سانسور را در م زانیم م،یکن سهیمقا يشورو ریهزار  عنوان کتاب در سال در اتحاد جماه 120از 

بها، کتا نای ٪97از  شیرســد که ب یهزار م 32تعداد عنوان کتاب چاپ شــده در ســال به  یاســالم يدر جمهور

 رانیسرانه مطالعه در ا زانیکُتب صفر است. م نیا یاست که ارزش علم یو خرافات اتیو جعل یو فقه ینیکُتب د

ــت.  جمهور قهیدق 2 یبطور واقع ــال اس ــالم يدر س ــاز یاس  قهیدق 75رقم را به  نیا ریو جعل و تزو يبا آمار س

 قهیدق 7روزنامه  و قهیدق 32قرآن و دعا و   قهیدق 21مربوط به مطالعه کتاب  قهیدق 15مقدار  نیرســانده که از ا

  .در روز است قهیدق 31و سوئد   34وآلمان   قهیدق 44آمار در مورد فنالند  نیاست که البته ا یخوان هینشر گرید

شر ستا کیبوف نزد يآوا ینترنتیا ن ست که در را سان يبه دو دهه ا صوت یاطالع ر شار   هزاران   یبه چاپ و انت

در ارتقاء  یکند سهم یم یمجموعه ، سع نیا گانیقرار دادن را اریاقدام نموده و با در اخت ابیعه و کمکتاب ممنو

  .مردم داشته باشد يداریفرهنگ و ب
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 یداخل یاسیس ادانیوش یالملل نیب استمدارانیدست س چهیباز یبه راحت گریشد د داریو ب دیفهم یاگر ملت چون

شنا کردن ب شد. هدف ما آ شنا داریو ب یمردم با کتاب و کتابخوان رشتینخواهد  به حقوق  انیکردن خفتگان و نا آ

  .میرا پاره کن ستنیز رانهیو حق یبردگ يرهایزنج میتوان ینم میاست. تا آگاه نشو شیخو یانسان

ست  يبرا ابیو ممنوعه و کم یصوت يتمام کتابها  گانیقرار دادن را اریما  در اخت هدف شور ا هموطنان داخل ک

  .باشند یم قهیکتاب در مض هیته يبرا ياز لحاظ اقتصاد ای تیسانسور و ممنوع لیبه دلکه 

رنگارنگ و دور نگاه داشته  نیمستبد وغی ریدر ز يمتماد يدوره ها یدر ط رانیتفکر که کشور ا نیبوف  با ا يآوا

شر شدن در منجالب مذهب و خرافات، احت يشده از قافله فرهنگ و تمدن ب م به  رفرم و مبارزه مبر اجیو غرق 

  .دارد، بوجود آمد  یجهان مدنت يبه قافله وستنیمنجالب و پ نیآمدن از ا رونیب يبرا یفرهنگ

و  یرو، هزاران کتاب ممنوعه و سانسور شده بصورت صوت شیگذشته با تمام مشکالت و موانع پ يسالها یط در

  .و جهان قرار گرفته است رانیر ازبان د یعالقمندان و اقشار مختلف فارس اریاف در اخت يد یپ

که به علت سانسور قادر به چاپ آثار خود  یسندگانیکمک به نو يبوف در راستا يآوا یانتشارات 2019در سال  

عبور از سانسور  ينمود که افتخار دارد در راستا یاقدام به ثبت خود تحت عنوان انتشارات جهان  ستند،ین رانیدر ا

صورت  انیرانیا يعات براو با هدف گردش آزاد اطال شده اقدام و ا گانیراداخل، ب سور  سان شر  آثار  آثار را  نیدر ن

  .دینما یثبت جهان

س یدعوت م زیهمراهان عز یاز تمام لذا شانیشود اگر م سرخورده و ناام نیوتیبه گ ر سور ج.ا خورده و  از  دیسان

شده اند  شار کتب و آثار خود  سند که در ا یرا م یکس ایانت شر آوا ریمس نیشنا شته، ن بوف با افتخار  يقدم گذا

  .ثبت و انتشار   فراهم نموده است  يفرصت را برا نیا

  

 بوف يآوا نشر


