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”اندک، اندک انسان ها فراموش مي کنند که آدميزادند. 
بايد «آدم بودن» را در خود به ياد آوريم.“ 
علی شريعتي 
... تاريخ همچون علم وقتي نتواند پا بگيرد مي ماند خاطره. خاطره را تا دير نشده  وقتي نگذاري 
در ميان گذاشته شود، مي شود غمباد. غمباد هم به محضي که امکان بروز پيدا کند مي شود انفجار، 
کارزار، مي شود تگزاس خاطرات يا به عبارتي منجر مي شود به موقعيت هاي  تگزاسي : دو به دو، 
روبروي هم ايستادن و شليک کردن. هر که زودتر شليک کند برنده اوست.  موقعيت خاطرات 
ما به خصوص خاطرات اجتماعي و سياسي مان و نحوه حکايت شان شکل و شمايل دوئل را پيدا 
کرده اسـت: شليک هاي ناگهاني در سر بزنگاهها. از خاطراتي که مراکز مختلف پژوهشهاي 
تاريخي نشر مي کنند تا خاطراتي که در مطبوعات گهگاه چاپ مي شوند،  هر دو همين خصلت 
تگزاسي را دارند:  بزنگاهي، زخم زننده و صف بندي شده، نه در راه منافع شهر بلکه براي نجات 

جان خويش يا از ميان بردن رقيب. 
اينکه چـرا خاطرات اجازه طرح شـدن 
پيدا مي کنند داليل بسياري دارد. يکي از آن 
داليل مي تواند در هم ريختن اجماع بر سـر 
سکوت باشد.  ( زِ هر طرف کشته شود سود 
اسـالم اسـت ) اينکه چرا اين اجماع در هم 
ريخته است نيز داليل بسياري دارد. يکي از 
آن داليل مي تواند  شکل گيري کانون هاي 
رقيب در قدرت باشـد، شـکاف افتادن در 
يکپارچگـي آغازين قدرت که سـدي بود 
بـراي فوران خاطره ها. تا زماني که  برسـر 
سـکوت اجماع باشـد، همه تاريخ  (تاريخ 
معاصر) بـا خاطراتـش مي رود زير سـايه 
ديسکورهاي کالن ، ”اساسـًا- اصوالً“ هاي 
شناسـانه.  جامعـه  اسـتدالالت  و  فلسـفي 
ديسکورهاي فلسفي، صف بندي هاي سياسي 
و فرهنگي جابه جا مي شوند و شکل مي گيرند 
بي آنکه دانسـته شـود طي چه مکانيزمي  و 
براساس کدام نقاط عزيمت ِ زيست شده و 
تجربي. جا به جايي ديسکورها، محصول يک مجموعه اتفاقات اجتماعي و تاريخي است، هماني 
که شناختش مي شود علم شدن انسانها. اما در غيبت چنين شناختي، از ايده ها انتقام گرفته مي شود. 
از ايده هايي مثل چپ و راست، ايدئولوژي، مذهب،اتوپيا... بي آنکه به حاملين اين ايده ها پرداخته 
شـود. دليل ديگر اين حشـر  ناگهاني خاطرات،  اهميت پيدا کردن فرديت هاست و خروج از 
کليت هايي چون مليت،  مذهب، حزب و دسته و در يک کالم هويت هاي دسته جمعي چرخيده 
بر محور اين ايده و آن  آرمان و.. ديگر کمتر کسي حاضر است مسووليت جمعي ماجرايي را 
بپذيرد. همبستگي هاي ديروز در هم ريخته  و دلبستگي هاي جديدي جايش آمده است و پس 
از سکوت هاي طوالني، هرکس به ديروز خود جور ديگري مي نگرد. اين است که  ما کم کم با 
حشر خاطرات روبرو مي شويم. اشباح، يکي يکي سر بر مي دارند و به جنگ هم مي پردازند: ”تو 
هموني که يه روز“.گريزي از خاطره ها نيسـت. يا بدل مي شـوند به حسرت يا شکل و شمايل 
کابوس را مي گيرند. يا آنها دست از سر ما بر نمي دارند يا ما رهايشان نمي کنيم. يا مدام در حال 
به ياد آوردنيم، يا يکسـر در معرض فراموشـي. اصالً تکليف روشن نيست که چه چيز را بايد 

به ياد آورد و چه چيزهايي را بهتر است فراموش کرد. خاطرات وجهي افشاگر و قاضي دارند 
و از همين رو ذکرشان مساله ساز مي شود  وبرخي دوست دارند فراموش شود، فراموش کنند و 
برخي دوست دارند به ياد آورند.“ خاطراتي که مراکزي چون مرکز اسناد انقالب اسالمي به چاپ 
مي رساند يا گهگاه در مطبوعات طرح مي شود  نيز از اين خصلت تهي نيست. دست يک نسلي 

دارد رو مي شود. اما آيا اينها تاريخ است؟ (حتي اگر از هيچي بهتر باشد.)
چند خصلت مي توان براي اين نوع ذکر خاطرات قائل شد: 

خصلت پارتيزاني دارند،  جانبدارانه. وقتي که متهم است،  معترض مي شود که:  آقا تو به ۱ 
سخن بپرداز و نه به سخنگو.  يعني چه پرونده سازي؟ اين کارهاي توده اي ها بود.  با پرونده 
سـازي تاريخي سـراغ انديشه نمي توان رفت و قس عليهذا.  بر عکس اگر خود در مقام قاضي 
يا قرباني بنشيند  همه چيز بر عکس است. شروع مي  کند به يادآوري و ذکر خاطرات : ”تو 
هموني که يک روز و...“. در همين سال اخير ، چندين پرونده توجهات را جلب کرد مثالً پرونده  
انقالب فرهنگي.  همگي طمئنيه هاي فلسفي و سياستمدارانه و رفاقتي را به کناري گذاشتند  و 
يکديگر را نشانه رفتند. نام ها برمال شد، مسووليت ها روشن شد.  همبستگي هاي ديروزين بدل شد 
به صف  کشي هاي جديد و..  يا پرونده خرداد شصت که مدتي است در نشريه چشم انداز از خالل 

خاطرات  بخشي از دست اندرکاران بررسي مي شود: ”کي بود، کي بود من نبودم.“

خصلت طوماري دارند.  طومار بسته اي که آرام آرام بستگي به شرايط و زمانه باز مي شود. ۲ 
تا اينجايش را همه گفته اند: زمان باعث فراموشي مي شود. اما هميشه چنين نيست. گاه زمان 
بر عکس عمل مي کند، موجب يادآوري مي شود.  يا به اين دليل که از ثبت کردن حادثه اي و 
خاطره اي سر باز زده اند يا ثبت کرده بوده اند و نخواسته اند در ميان بگذارند يا اينکه تغيير کرده اند 
و با نگاه دستخوش تغيير در يادآوري ديروز متوجه اهميت موضوعي شده اند که در گذشته به 
نظرشان بي اهميت بوده است. زمان نه تنها موجب فراموشي نشده که خود تذکري شده است، 
گشايشي. سايه روشن هايي که هر بار و در هر دوره بر بخشي از آن نور مي افتد و بخش ديگر 
را به تاريکي مي برد. براي مثال خاطرات دکتر سروش در مورد  سالهاي اقامتش در انگليس و 
ماجراي مرگ شريعتي و... همين خصلت طوماري را داشته است. طي اين سي سال، هر بار وجه 
تازه اي از آن خرداد۵۶ به ياد مي آيد، نه متفاوت تر بلکه کاملتر و يا پرونده انقالب ايران  در صدا 

و سيما که هر سال ما با ابعاد جديدي از آن روبرو مي شويم. 

خصلت ايزوله، معلق و در خود دارند. عناصري تکه تکه، با زيستي سيال در ميان زمانه هاي ۳ 
مختلف، بي ربط و پيوند با عناصر ديگر بيرون از خود. يادآوري مي شوند اما نه در نسبت 
با ديگري، يادآوري مي شوند به قصد مشروعيت بخشيدن به خود و وفادار ماندن به خويش، به 
منظور ساخت و ساز يک هويت. خاطرات قربانيان ِجنگ، قربانياِن قدرت و.. غالباً از همين نوع 
و جنس هستند.  مقصود اينکه حافظه اگرچه  امکان ثبت حادثه است  اما ”موزه نيست، بلکه يک 
البراتواراست“. حوادث ثبت شده در اين البراتوار که نامش مي شود خاطره، مدام دستخوش فعل 
و انفعال و پردازش هاي جديد است و به همه اين داليل تاريخ را نمي توان به آن تقليل داد.“تاريخ، 
علم ِنسـبي امر ِنسـبي است و آگاهي تاريخي عبارت است از توضيح انسان و امر اجتماعي  از 
خالل و با تکيه بر عنصري به نام زمان“(برودل). ذکر خاطره ها الزم اند تا ما يکسر در نغلتيم 
به مفاهيم مجرد خير و شر و بدل نشويم به مقوالت جامعه شناسي. الزم اند تا معلوم شود آدمها  
چگونه ايده ها را زندگي مي کنند و يا برعکس ايده ها چگونه انساني مي شوند.  الزم اند تا معلوم 
شودکه ما چگونه ما مي شويم : ”اَمَسيُت ُکردياً و اَصبحُت عربياً.“ الزم اند تا وجه انساني آگاهي 
تاريخي لحاظ شود. الزم اند تا  ديگري بداند و رنج در ميان گذاشته شود. الزم اند تا از حسرت و 
چرخيدن بر محور ديروز بدل شوند به يادآوري براي فردا. الزم اند تا با يادآوري امکان فراموش 
شدنشان  ميسر شود،  مجلس عزايي و ختمي. الزم اند تا مسووليت ها برگردن گرفته شوند. به 
همه داليل مي توان ابراز خوشحالي کرد از اينکه باالخره ما امروز داريم به ياد مي آوريم. از اينکه 
باالخـره  در کنـار تاريخ ايده ها جا دارد براي تاريخ آدمها هم باز مي شـود. از اينکه دور، دورِ 
”پروست ” است و زمانهاي از دست رفته اش. به ياد مي آوريم تاريخچه ها و قصه هاي فردي را. 

اما اينها تاريخ نيست.  

با يکي از رفرميست هاي  مذهبي امروز و انقالبيون تندروي مذهبي سابق صحبت مي کردم 
مي گفت : ما در بسياري از حوزه ها تحت تاثير چپ  و فرهنگ چپي بوديم و هيچ ارتباطي به 
نگاه مذهبي نداشت. مثالً  نگاه توتاليتاريستي، حزب انگاري، سيستم سازي هاي نظري ، نفرت هاي 
طبقاتي و مستضعف پرستي و... با يکي از انقالبيون چپ (فدائي)سابق و رفرميست هاي الئيک 
امروزصحبت مي کردم مي گفت :  ما در بسياري حوزه ها تحت تاثير فرهنگ مذهبي بوديم که 
هيچ ارتباطي واقعاً به مارکسيسم نداشت : زندگي ستيزي، بي اعتنايي به لذت و شادماني ، تقوي  
و در يک کلمه فرهنگ شهادت. فنا محوري،... تاريخ ما کجاست ؟ در ميانه اين دوخاطره. همان 

چيزي که هيچ کدام از اکتورها حاضر نيستند بر عهده بگيرند. 

يادداشِت ماه
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