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 مقدمه
هاي اخیر ها نقشی محوري داشته است، اما در دههبا اینکه فرهنگ همواره در زندگی انسان

مروزه در مدیریت جوامع یا زندگی روزمره تر شده است. ااي پررنگاهمیت آن به طور فزاینده
 توان یافت که با فرهنگ پیوند نداشته یا اینکه، فارغ از مبانیاي را میها کمتر موضوع یا مسئلهانسان

ت رفت از معضالهاي جوامع در برونها و شکستفرهنگی، بتوان آن را تحلیل و حل کرد. موفقیت
کنند که در همه آن .. نیز مکرراً این اصل را یادآوري میهاي مختلف اقتصاد، دین، سالمت و.حوزه

هاي فرهنگی را مد نظر قرار داده و تجویزهاي مدیریتی و راهبردي را بر آن اساس موارد باید زمینه
ز هاي آن نیریزيتدوین نمود چراکه به هر اندازه که حکمرانی در هماهنگی با فرهنگ باشد، برنامه

 تحقق خواهد یافت. شده و تر پذیرفتهسهل
و حقوق  توان تصدیق کرد که امروزه فرهنگها میرسانه يهابا تأملی در اخبار و گزارش

هاي فرهنگی نزد افکار عمومی نیز به موضوعی بسیار مهم تبدیل شده و مطالبات فرهنگی نزد گروه
ها را مختلف اجتماعی در سطوح مختلف فروملی، ملی و فراملی، بخش قابل توجهی از خواسته

اي سیاسی ههاي انتخاباتی، مواضع و بیانیهطوري که بسیاري از تبلیغات و وعدهدهد، بهتشکیل می
 ).82: 1381گوردن و ماندي، (و... محتوایی فرهنگی دارند 

هویت فرهنگی بخشی از هویت اجتماعی است که بر تمایزات و تشابهات فرهنگی استوار 
هاي ها، رخدادهاي مهم تاریخی و آداب و رسوم از مؤلفهها، باورها، سنتشود. ارزشمی

اي بسیاري از محققان از هویت فرهنگی به عنوان مؤلفهروند. شمار میدهنده هویت فرهنگی بهشکل
تواند رفتارهاي اجتماعی انسان را تبیین نماید. هویت فرهنگی اگرچه با هویت اند که مینام برده

هویت ملی  تر از هویت ملی در نظر گرفت.تر و شاململی در ارتباط است، اما باید آن را جامع
شود، حال آنکه، هویت فرهنگی شته و مبناي آن محسوب میدا» ملت -دولت«ارتباط وثیقی با 

تواند با نشستن بر بال زبان یا آداب و رسوم مشترك، از مرزهاي سرزمینی گذر کند (محسنی، می
که از مهمترین -هاي فرهنگی و خاطرات جمعی رمایه). دقیقاً به همین خاطر است که س1386

از طریق حفظ و تقویت حافظه تاریخی، میان  -رونددهنده هویت فرهنگی به شمار میعناصر شکل
هاي ها و دورهگذشته و اکنون و آینده پیوند برقرار کرده و استمرار تمدنی و فرهنگی میان نسل
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کند، فرد به انسانی اشاره می» بی در کجا«سازند. همانطور که ادوارد سعید در تاریخی را ممکن می
توان اي در خاك، ناخود زندگی کند یا در غربت، از یافتن ریشهشود که خواه در سرزمین تبدیل می

وضعیت اگرچه ممکن است در رویکردي فردي، قابل تحمل یا حتی  ). این1382است (سعید، 
ود. هویت زا خواهد بملت، بسیار آسیب -تقابل انتخاب باشد، اما از رویکرد حکمرانی مبتنی بر دول

 قدرت و ملی، امنیت وفاق و لی در ایجاد و تقویت انسجامبدیفرهنگی در گستره ملی، نقش بی
ز شدن را خنثی نموده و اتواند با تقویت حس تعلق ملی، پیامدهاي منفی جهانیملی داشته و می

عنوان جلوگیري نماید. انسجام اجتماعی و وفاق ملی، به نخبگان هایی نظیر مهاجرتآسیب
هی شود. بدیرهنگ و احساسات مشترك استوار میف ـ ملت، بر هویت،دولت ترین مؤلفهضروري

 1است که با تضعیف احساسات مشترك و هویت جمعی، جامعه نیز در معرض آشفتگی اجتماعی
 شود. اجتماعی دچار می قرار گرفته و در صورت عدم بهبود وضعیت، به فروپاشی

 توان هویتنمیداند، دیگر گرایی که هویت را امري ازلی میامروزه برخالف رویکرد ذات
لی از نسلی به نس پایدار و ساخته، موروثیصورت پیشسرراست دانست که به ايرا مقوله ملی

اند، ) اشاره کرده1391پردازان (مثالً ترنر، ملی، چنانکه بسیاري از نظریه شود. هویتدیگر منتقل می
صورت فرایندها و ساختارها بهاکنون یک برساخت پیچیده اجتماعی است که در قالب ترکیبی از 

نی، رابطه شده کنوکند. در جامعه جهانیاي از سیالیت را حفظ میپویا ایجاد شده و همواره درجه
شود؛ چیزي که دیوید هاروي از آن تحت عنوان تر میروز ضعیفبهمیان فرهنگ و مکان روز

نین برد. در چنام می» ان و زمانگذاري میان مکفاصله«و آنتونی گیدنز تحت عنوان » فشردگی زمان«
ي اهاي بیگانه، به نحو فزایندهشرایطی، نگهداري از فرهنگ خودي و مقاومت در برابر فرهنگ

نیز در حال تحمیل فرهنگ غرب به کل » امپریالیسم فرهنگی«شود. همزمان، نوعی از دشوارتر می
شدن روزافزون فرهنگی و همگن اش را در قالب اشاعه نمادهاي فرهنگی غربجهان است که نتیجه

داري جهانی از طریق تولید و پخش محصوالت مختلفی نظیر فیلم، سریال و بینیم. نظام سرمایهمی
هاي محلی و ملی را تضعیف هاي جهانی را تکثیر کرده و الجرم هویتهاي کامپیوتري دیدگاهگیم
د، شوکس این روند نیز مشاهده میهاي تغذیه یا پوشش، عکند. اگرچه در مواردي همانند سبکمی

1. social anomie 
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شوند و آنچه اما قابل کتمان نیست که این موارد غالباً استثنا بوده و نهایتاً در فرهنگ غربی هضم می
وان تغربی است. در چنین رویکردي، می ، کلیت فرهنگیابدکه به طور عمومی در جهان رواج می

شناختی یک ملت به شمار هستی ز امنیتعناصري ا مثابه تاریخی و خاطره جمعی را به حافظه
آینده  تواناي است که میآورد. به همان ترتیب، وضعیت هویت فرهنگی یک جامعه یا گروه، آیینه

 آن گروه را در آن مشاهده کرد. 
هاي سرمایه فرهنگی هستند که به مثابه از مهمترین مؤلفه 2و خاطره جمعی 1حافظه تاریخی

یابد هاي تمدنی یک ملت در آنها بازتاب میبینی و ریشهزندگی، جهانیک لوح و شناسنامه، سبک 
گذاران است که میراث فرهنگی مذکور، و صیانت از آنها نیز از آن رو نیازمند حساسیت سیاست

 هاي حافظه تاریخی درباشد. توجه و تقویت مؤلفهگیري هویت اجتماعی و ملی میمبناي شکل
که فرهنگ و اعتالي فرهنگی جامعه، یکی ی دارد، چراهمیت مضاعفنظام جمهوري اسالمی ایران ا

از مهمترین اهداف نظام جمهوري اسالمی ایران بوده است. بنابراین، تضعیف میراث فرهنگی و 
هاي هویت ملی، خدشه به گفتمان انقالب اسالمی نیز حافظه تاریخی ایرانیان، در کنار تضعیف پایه

 شود. محسوب می
 3، حفظ، تقویت و ترمیم حافظه یا خاطره جمعی، که در قالب سیاست حافظهبا این اوصاف

که شهروندانی که اکنون به واسطه کند، چراپیدا میدر دنیاي مدرن اهمیتی مضاعف  ،یابدتجلی می
هاي فرهنگی سایر جوامع قرار دارند، در صورت ناآشنایی با هاي جمعی، در معرض مؤلفهرسانه

هاي دیگر را وام گرفته و به رنگ آنها ها و نمادهاي فرهنگالجرم ارزشفرهنگ سرزمین خود، 
هاي تواند از جمله راههاي هویت محلی و ملی میدرخواهند آمد. برعکس، آشنایی و تکیه بر مؤلفه

 مقاومت در برابر این هجمه فراگیر باشد. 
هاي اقلیمی و دشواري اند) اشاره کرده1380) یا مقصودي (1379محققانی نظیر آبراهامیان (

هاي متنوع جمعیتی باعث شده است که هویت فرهنگی ایرانیان ترکیبی بسیار متنوع و پیچیده ویژگی
 هاي همهبه خود بگیرد. چرخش تاریخی قدرت در دست اقوام مختلف نیز زمینه بسط فرهنگ

توان ان قرار دارد. میاي را فراهم آورده است که فراتر از مرزهاي کنونی ملی ایراقوام در گستره

1. historical memory 
2. collective memory  
3. memory policy  
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اسالمی و  -گفت امتزاج فرهنگی منحصر به فرد ایرانیان، ترکیبی از فرهنگ باستانی، فرهنگ دینی
 هاي محلی است. فرهنگ

توان روندهایی هاي اخیر، میها و رخدادهاي جامعه ایرانی در دههبا درنگی در سیاستگذاري
مشاهده  ار هاي فرهنگی در کشورنسلی سرمایهال بینزا در حوزه نگهداشت و انتقمل و آسیبأقابل ت

 گیرند. آسیب مذکور، اغلبتدبیري، تحریف و انکار جاي میتوجهی، بیکرد که در طیفی از بی
گري رخدادهاي تاریخی یا معاصر هاي سرمایه فرهنگی و حافظه تاریخی، اعم از روایتحوزه

سی و آموزشی)، تغییر نام شهرها، اماکن و (خواه در سپهر عمومی جامعه و خواه در متون در
محالت و...، نحوه مواجهه و حفاظت از میراث فرهنگی و... قابل مشاهده است. در مقاله حاضر، 
ضمن مرور اجمالی ادبیات نظري و تجربی موجود درباره سرمایه فرهنگی و سیاست حافظه و 

زا در این حوزه وندهاي آسیباهمیت آن براي حفظ و تقویت هویت و امنیت ملی، برخی از ر
د. تر ارائه خواهد شصورت موردي بررسی شده و سپس راهبردهایی براي سیاستگذاري مطلوببه

 نایرا در تاریخی و فرهنگی هايسرمایه از حفاظت وضعیتپرسش اصلی مقاله این است که 
 هستند؟ هاکدام آن هايچالش و رویکردها و بوده چگونه

 بررسی رايب بنیادداده شناختیروش الگوي از و بوده کیفی تحقیق، این شناختیروش رویکرد
 یماادپار و استقرایی رویکرد نوعی روش، این. شد خواهد استفاده هایافته کردنفرموله و موضوع
 و ردآوريگ بین مستمر تعامل با و یابدمی توسعه تحقیق خالل در که شودمی محسوب تفسیري

 راهبرد، این در. آیندمی دست به »کل به جزء« راهبرد یک در هایافته. است همراه هاداده تحلیل
 گرفته کار هب تحقیق موضوع درباره اتکا قابل نظري درك به دستیابی براي متنوع و متعدد هايداده
 و كمدار و اسناد ها،گزارش خبرگان، با گفتگو مشاهده، نظیر مختلف طرق از نیز هاداده. شوندمی

 رایطش اي،زمینه شرایط ی،علّ شرایط تبیین براي و شده گردآوري پژوهشگر شخصی تأمالت
 .گیرندقرارمی تحلیل مورد پیامدها و گرمداخله
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 پیشینه موضوع  الف)
هاي فرهنگی و مدیریت حافظه جمعی و تاریخی و نقش درباره اهمیت نگهداشت سرمایه

هاي امنیت ملی در حوزه عمومی و دانشگاهی آثار مختلفی منتشر مستقیم یا غیرمستقیم آن در مؤلفه
هاي فراوان تاریخی، نظیر نقل قول منتسب به وینستون چرچیل مبنی بر شده است. در کنار گفته

ه روسیه تازگی در حمل، اهمیت مدیریت حافظه جمعی به»شوداریخ توسط فاتحان نوشته میت«اینکه 
هاي راهبردي جنگ اوکراین با اشاره به . جوزف ناي در بررسی درسشدبه اوکراین مشخص 

یت روا«، به »پیروز ارتش«مدرن، عالوه بر  هايجنگ کند که نتایجمی تأکید، 1هاي جان آرکیالگفته
ها وایتها یا جنگ رهاي اخیر تحت عنوان نبرد گفتمانیز بستگی دارد؛ مفهومی که در سالن» پیروز

 ظامین هاياز سوي ایاالت متحده درباره برنامه اطالعات دقیق مورد توجه قرار گرفته است. افشاي
 هروسیه، ضمن اینکه اعتبار روایات روسیه را پیشاپیش نزد جهانیان تضعیف کرد، پس از آغاز حمل

ها غربی ستگیگیري همبایاالت متحده منطبق بود، در شکل شدههاي اعالمبینیتقریباً با پیش نیز، که
 .)Nye, 2022اشت (گذزیادي  تأثیر

پیش از آن، تحقیقات موردي بسیاري درباره حافظه تاریخی و سیاست حافظه ملی در کشورها 
 ،)Schudson, 1992( »آمریکایی حافظه رد واترگیت«توان به منتشر شده بود که از آن جمله می

: فرهنگی و محدودیت جمعی حافظه«و ) Schwartz, 2000( »ملی حافظه ساختن و لینکلن آبراهام«
اشاره کرد. از  )Olick and Levy, 1997( »آلمانی سیاست در عقالنیت و اسطوره هولوکاست

 بودیاد بناي مربوط به ساخت هايبه بررسی توانمرتبط با هولوکاست، همچنین می هاينمونه
 .اشاره کرد که با وجود برخی اعتراضات، حامیان بسیاري داشت برلین نقطه مرکزي در هولوکاست

نیز تبلوري دیگر از سیاست تاریخ در آلمان بود  2000افتتاح موزه هولوکاست در برلین در سال 
). Cowell, 1997د جلب کرد (که بحث بر سر محتواي آن موزه، موافقان و مخالفان زیادي به خو

کار به جایی رسید که برخی از مخالفان ساخت موزه، موضوعات دیگري نظیر اهمیت یکسان سایر 
باز) را پیش کشیدند تا شاید ایجاد موزه هولوکاست را به ها (همانند مردان همجنسقربانیان نازي

ویدئویی از بازماندگان یهودي  هزار مصاحبه 40). گردآوري Goldhagen, 1997تعویق بیاندازند (

1. John Arquilla 
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) خود شاهد دیگري بر اهمیت این Cohen, 1998جنگ جهانی دوم توسط استیون اسپیلبرگ (
 گذاران بوده است. موضوع نزد سیاست

مله موارد از ج فرانسوي شهیر نویسنده سلین، فردینان لوئی آثار مجدد پرونده نافرجام انتشار
، قرار بود براي اولین بار پس از جنگ جهانی 2018سال  بارز اهمیت سیاست حافظه است. در

منتشر  داًفرانسوي مجد تباریهودي نویسرمان و گرمقدمه یک تحلیل دوم، برخی آثار این نویسنده با
، با انتشار این آثار نقد و تفسیر شرح، شرط هم اعالم کرده بود که به فرانسه وزیرشود. حتی نخست

هاي انتقادي و هجوآمیز این نویسنده را حال، محافل یهودي که دیدگاه آنها موافق است. با این
رانسه را ف این تصمیم شدیداً اعتراض کردند و دادستان در قبالکردند، ارزیابی می »یهودستیزانه«

لزم آثار، آن را م این مجدد درباره پیامدهاي انتشار گالیمار انتشارات به هشدار وادار کردند که ضمن
 براي الزم شرایط فقدان«زمان منتشر کند. نهایتاً ناشر به بهانه را نیز هم اثر این نقد و شرح سازد که

 ,Euronews( شد مذکور منصرف آثار مجدد انتشار از »شناسانه آثار این نویسندهروش مرور

2018/01/12 .( 
 فدرال دادگستري انتوان به مخالفت دیوترین موارد، میعنوان یکی از تازهدر همین ارتباط و به

 ینا شرق در کلیسایی در وسطی قرون از اشاره کرد که مجسمه یک با درخواست برچیدن آلمان
نام  »جهودها خوك«نگاري دیواري است، است. این مجسمه که یک برجسته مانده جاي به کشور
ر را مذکو نگاريحقوقی، برجسته کشمکش سال پس از پنج آلمان قضایی نهاد ترینعالی .دارد

 هکرد در ،این اثر را که به ثبت جهانی رسیده است براي برچیدن درخواست دانست اما آمیزتوهین
صب شده ن هولوکاست همین اثر به یاد قربانیان مقابل در یادبود پالك و صرفاً یادآور شدند که یک

 ). Euronews, 2022/06/15است (
شدت شوروي به جماهیر تاریخ در زمان اتحادشدن موضوع تمرکز بر حافظه تاریخی و سیاسی

 برابر در ملی گذشته از دفاع«دولت روسیه به منظور  ،2000 دهه اما در دوره جدید، در مطرح بود،
به عنوان نخستین گام در دفاع از تاریخ، در . این کشور را آغاز کرد در تاریخ تجدیدنظر ،»مفتریان

ی شود، کمیسیونروسیه انجام می منافع ضرر به یخی کهتار هايمقابله با جعل ، براي2009سال 
 ,Koposovتشکیل و جنگ جهانی دوم را به عنوان موضوع اصلی سیاست جدید تاریخ تعیین کرد (

 هاي فرهنگی واي و هنري، کلیساي ارتودکس و شخصیتاز ابزار مختلف رسانههمچنین ). 2011
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بخشی به دولت و اعتبارزدایی از مشروعیتمتفکرین مشهور براي تدوین تاریخ جدید روسیه، 
 یک بناي تاریخی (مجسمه ). در همین راستا، برداشتنWijermars, 2019شود (مخالفان استفاده می

 ماتبرانگیخت؛ به نحوي که مقا را روسیه شدید واکنش پایتخت استونی، از شوروي) سرباز دوران
ند. نازیسم دانست مقدسات و تجلیل به توهین منزله آن را به در روسیه مکرراً هرگونه دستکاري

 کرده یا اعمال استونی علیه را هاییتحریم این کشور خواستند جمهوررئیس نیز از روسیه مجلسین
 .)Myers, 2007کند ( قطع را کشور این با روابط

روند. در متون شمار میمتون آموزشی مدارس از جمله ابزار مدیریت حافظه تاریخی به
پراکنی یا شدن نفرتتوان موارد مختلفی از برجستهکشورهاي درگیر تخاصم، میآموزشی 
ن فلسطین اشغالی که تا کنو ـ مشاهده کرد. درها را ـحتی تاریخ جنگاز سایر ملت زداییمشروعیت

بازتابی از منازعه بوده است. در  درسی هايکتاب اند محتوايجان خود را از دست داده نفر هزاران
یشتر ها را بفلسطینی تبلیغات و آموزش وقت اسرائیل، خطر وزیرنخست شارون، آریل 2005سال 

را از نظام  »آمیزتحریک«و از محمود عباس درخواست کرد سریعاً متون  آنها دانست هاياز سالح
 ها حذف کند. البته عباس نیز در مقابل بر لزوم تغییر متون نظام آموزشیآموزشی فلسطینی

لسطین، در مدارس ف کودك میلیون یک از ادوان با اشاره به وجود بیش کرد. سامی تأکیدها اسرائیلی
) در 2004). فایرر و عدوان (Firer & Adwan, 2004( کندمی تأکیدبر قدرت مدارس و آموزش 

ازعه ه منن نتیجه رسیدند کبه ای رژیم صهیونیستیها و فلسطینی زمان خود از کتب درسیمطالعه هم
هاي خود مشغول بوده و صرفاً به تدریس آموزه طرفکه هر دو چرا شودورتر میروز شعلهروزبه
 رفطمل اینکه، عموماً در کتب درسی هر دو أنکته قابل ت. کننداقدامی نمی مقابل طرف درك براي

 ر متوند ثال،م عنوان شده از آن متفاوت است. بهبه رویدادهاي تاریخی اشاره شده، اما تفسیر ارائه
 »مشروع«کند، سرزمین یهودي در فلسطین را اعالم می تأسیسکه  )1917( بالفور اعالمیه اسرائیلی،

 »ربغ استعمار«اي از نشانه و »نامشروع« فلسطینی متون حال اینکه، همان اعالمیه در شده، تلقی
ین ا متون در ،1948 سال در رژیم صهیونیستی و هاعرب عنوان شده است. به همان ترتیب، جنگ

ه عنوان ب فلسطینی متون در حالی که این رویداد در ،شده توصیف» استقالل جنگ« عنوان به رژیم
ه مرزهاي کچراشده است. کتب درسی جغرافیا نیز از این قاعده مستثنا نیست،  گذارينام» نکبت«

ها، نامی رسی فلسطینیها همواره در حال تغییر بوده است. در اغلب کتب دترسیمی در این کتاب
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 ن رژیمایهاي کتب درسی شود. به طور مشابه، در نقشهها دیده نمیدر نقشه رژیم صهیونیستیاز 
ترسیم شده است، اما در آن سوي خط، اثري از قلمرو فسلطینی دیده  1967نیز با اینکه خط سبز 

ین ا ستند و در کتب درسیها به عربی هتمام نام ها،فلسطینی هاي کتب درسینقشه شود. درنمی
اند. به طریق مشابه، در متون هر دو طرف برخی اطالعات ها از تورات انتخاب شده، همه نامرژیم

رنگ یا حذف شده و درد کم همزیستی و صلح هايطوري که دورهاند، بهو رویدادها حذف شده
 مورخین« ،1990 دهه از اواخرجنگ هم نادیده گرفته شده است. محققان دریافتند که  و رنج قربانیان

اند، شیدهک چالش ها را بهروایت ، برخیرژیم صهیونیستی با انتقاد از متون درسی »تجدیدنظرطلب
 ها بر متون اضافهفلسطینی از رنج هايمتون درسی چاپ شده، داستان در 48هاي از عرب شعرهایی

ان یک عنوبه با تصور خود تا شده خواسته هاي اشغالیساکن در سرزمین شده و بعضاً از کودکان
 برنامه هب بازگشت به دوم، تمایل فلسطینی، احساس خود را بنویسند. در هر حال، از آغاز انتفاضه

ـ با درسی ). بازتاب Wagner, 2005ـ افزایش یافته است ( صهیونیسم و هولوکاست بر تمرکز سنتی 
مثال،  خورد. به عنوانچشم میها نیز بهملتاختالفات سرزمینی در متون درسی تاریخ در میان سایر 

 نگخالل ج در توکیو تطهیر جنایاتزیرا آن را  کنندانتقاد می ژاپنی درسی هايها از کتابچینی
را درباره بازتاب غیرواقعی از  چین درسی هاينیز کتاب ها. در مقابل، ژاپنیدانندمی دوم جهانی

 دهند.مورد انتقاد قرار می این کشور کمونیستی تاریخچه
) از حذف مطالب ضدیهودي در کتب 2021توان به بررسی دادوش (در همین ارتباط می

 وجود تبلیغات علیه دلیل به هاي گذشتهدرسی عربستان سعودي اشاره کرد. این کشور در دهه
طلبی و اعدام شهادتاسالم و بعضاً شیعیان، و حمایت از  از غیر آزادي زنان، یهودیان، ادیان

. مطالب متون سپتامبر شدت گرفت 11ز حمالت این انتقادات پس ا .بود انتقاد بازان موردهمجنس
هاي کلی، بخش ، با انجام بازنگري2021تدریج تعدیل شد و در پاییز هاي اخیر بهدرسی در سال

شد، نهادهاي می بینیزیادي از مطالب ضدیهود از متون درسی حذف گردید. همانطور که پیش
با استقبال از این تغییرات، خواستار حذف بقیه مطالب ناخوشایندشان از متون  رژیم صهیونیستی

هاي آنها بعضاً شامل متونی درباره یهودیان یا مسیحیان هستند درسی عربستان شدند. درخواست
 افیایی مندرج در متونهاي جغراند. آنها همچنین خواهان تغییر نقشهکه از آیات قرانی گرفته شده

 ها اضافه بشود. نیز به آن نقشه» اسرائیل«اي که گونهدرسی هستند به
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الملل نیز اهمیت روزافزونی حفاظت از عناصر حافظه تاریخی و خاطره جمعی، در نظام بین
هاي بامیان هاي دوگانه بودا در دل کوه، مجسمه1379یافته است. هنگامی که طالبان در اسفند 

، اي در میان جهانیان برانگیخت. اگرچه در آن هنگامانستان را تخریب کرد، واکنش بسیار گستردهافغ
اي و دیپلماتیک محدود ماند، اما اکنون روندي آغاز شده است که ها به اعتراض رسانهواکنش

توان می ،کند. در این خصوص، به عنوان مثالانگاري میالمللی جرمگونه اقدامات را در سپهر بیناین
) اشاره کرد که 2012هاي قبیله طوارق در منطقه تیمبوتکو در کشور مالی (سال به تخریب زیارتگاه

، یکی از 2016پس از تشکیل پرونده در دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی در الهه در سال 
در سال  .)France 24, 2020/07/14سال زندان محکوم شد ( نُهنظامیان دخیل در این اقدام، به شبه

 International Criminalنظامیان به جریان افتاد (اي براي یکی دیگر از آن شبهنیز پرونده 2021

Court, 2022هاي فرهنگی، عالوه بر اینکه بخشی از توان گفت که سرمایه). به این ترتیب، می
ا نگهداري ی تدبیري درروند، بیتجهیزات زرادخانه دیپلماسی فرهنگی هر کشور به شمار می

تواند به عاملی سلبی در جهت تضعیف دیپلماسی فرهنگی هرگونه اقدام براي تخریب آنها می
 تبدیل شود. 

 ویژهاست، اما به ههاي فرهنگی و تاریخی همواره براي جوامع اهمیت داشتبا اینکه سرمایه
هاي بحران هنگامههاي دو جنگ جهانی، در قبال تخریب یا غارت اموال فرهنگی در پس از خرابی

) و آنها 1399ها ایجاد شد (فروغی و همکاران، هاي قابل توجهی براي دولتو جنگ، مسئولیت
، در آنها تاریخی این بناها جلوگیري کرده و ضمن حفظ اصالت شدید متعهد شدند از فرسایش

هاي کنوانسیون اي مغایر با اصولمنطقه و شهري هايطرح و هامحدوده این میراث، از انجام پروژه
مربوطه خودداري کنند. ایران از جمله نخستین کشورهایی است که پیش از افزایش توجهات جهانی 

 ییهانهادها و سازمان ،1945 سال ونسکو دری سازمان تأسیسبه حفظ میراث فرهنگی و تاریخی و 
ایجاد  »ملی آثار انجمن«، 1301در سال به عنوان نمونه کرده بود.  دایر فرهنگی راثیم حفظ براي

ضو کرد. ایران همچنین عفرهنگی فعالیت می راثیحفظ م نهیبود و در زم دولتیمهین شد که نهادي
 بیتصو ) به1351( 1972 سال است که در »جهان طبیعی و فرهنگی میراث حفظ کنوانسیون«

ظت ن محافخودشا طبیعی و تاریخی فرهنگی، آثار کند که ازمی موظف را عضو هايو دولت دهیرس
 همه میراث شدید فقر موجب طبیعی و فرهنگی میراث از قسمت هر انهدام یا ویرانی«که کنند، چرا
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) در برنامه 1371( 1992هم، ایران از سال  1در مقوله میراث فرهنگی ناملموس .»شودمی جهان ملل
 انوندر ق فرهنگی و حافظه تاریخی راثیمشارکت داشته است. توجه به اهمیت م» حافظه جهانی«

 حفاظت و پژوهش موضوع ) بروز یافته که در خاللش،1360 (دهه یفرهنگ راثیم سازمان لیتشک
شناختی مورد عناصر مردم و هاشیگو و هاعناوینی نظیر زبان تحت رملموسیغ راثیم یمعرف و

 میراث از حراست کنوانسیون«)، عضو 1384( 2003توجه قرار گرفته است. ایران همچنین از سال 
بر  المللیاست که حراست از میراث فرهنگی ناملموس را در سطح ملی و بین» ناملموس فرهنگی

 ها گذاشته است. عهده دولت
، و تاریخیهاي فرهنگی هاي مختلف براي حفاظت از سرمایهنامهرغم وجود قوانین و آیینبه

 ها و اشخاص،اه برخی گروهدگیاز د .توجهی در این خصوص وجود دارداختالفات رویکردي قابل
 کهنه محسوب ایییها یا اشـ ویرانهکم بخشی از آنهاکشور ـیا دست تاریخی و فرهنگی راثیم

شوند که بعضاً به دوران جاهلیت ایرانیان تعلق داشته و اگر هم شایسته نابودي نباشند، عاري از می
ت بوده است که برخی محققان در گونه نظرادر پاسخ به این هرگونه ارزش مادي و معنوي هستند.

ال، اند. به عنوان مثهاي فرهنگی و تاریخی برآمدهپی واکاوي مبانی دینی براي حفاظت از سرمایه
 تأکید ، بر این نکته»تاریخی آثار از صیانت لزوم فقهی مبانی«با عنوان ) در مقاله خود 1396( عزیزي

الواح، نقوش،  ها،هبناها، مکاتبات، تعهدنامهر قالبی که باشند ( در تاریخی کند که میراثمی
در  که کندبیان می اخبار، و روایات و هستند. وي با استناد بر آیات ها و...) بازتاب تاریخمجسمه
وان در تتاریخی را می میراث از صیانت توجه زیادي شده و ضرورت تاریخ مفهوم به اسالم دیانت
یه به و توص پادشاهان تاریخی آموزي از آثارو حکمت سیر و سفر جایگاه روایت، و کتابت سنت

 و صحابه ایشان در نگهداشت میراث (ص)ود. وي با اشاره به رفتار پیامبرتبرك مشاهده نم و زیارت
 هیچ دامانه و تخریب ها، بهشود که ایشان به استثناي بتهاي صدر اسالم یادآور میمغلوبان جنگ

در  سال هابه مدت ده رومی و ایرانی منقوش هايستفاده از سکها نداده و حتی دستور تاریخی اثر
 رایج بود.  شام و مصر عراق، مدینه، بازارهاي مکه،

1. intangible heritage  
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 ترینهمانطور که در موارد مربوط به سایر کشورها مشاهده شد، آموزش رسمی، یکی از رایج
ا، ویژه کتب تاریخ و جغرافیهاي درسی، بههاي انتقال حافظه تاریخی و جمعی است و کتابشیوه

شوند. در ایران نیز در ها براي بررسی سیاست حافظه در هر کشور محسوب میبارزترین نمونه
ي اخیر تحقیقات متعددي براي بررسی این موضوع انجام شده است. به عنوان مثال، کریمی هاسال

بل از ق تاریخ درسی هايکتاب محتواي بر سیاسی تحوالت تأثیر) در تحقیق خود 1389قهی (
 ران،ای تاریخ کند که کتب درسیانقالب اسالمی و پس از آن را بررسی کرده است. وي اشاره می

 میان در قدرت جاییهجاب و ایران علیه عراق جنگ اسالمی، انقالب مهم تحول سه تأثیر تحت
 بر وژیکایدئول و سیاسی نگرش غلبه« به توانشوند که از آن جمله میمی تغییر دستخوش احزاب،
 هايدگاهدی تبیین جهت در تاریخی وقایع تحریف یا کتمان معاصر، تاریخ کتب درسی محتواي
 ها،یتحاکم و هاشخصیت برخی به نسبت منفی نگرش حاکم، سیاسی جریان ارزشی و سیاسی
 »تاریخی حوادث بررسی در جامع نگاهی فقدان و تاریخی رخدادهاي درباره سویهیک هايداوري

 یک ،1386 سال متوسطه سوم سال تاریخ کتاب دهد که دراشاره کرد. به عنوان مثال، وي نشان می
میل به ایران تح استعماري هايقدرت سوي پرداخته است که از بررسی امتیازاتی بـه کامل درس
مسکوت گذاشته شده است. در همین  روسیه به واگذارشده اند؛ اما در این درس، امتیازاتشده

 و والیتی اکبر علی نوشته ،)1391 چاپ( متوسطه دوره سوم معاصر تاریخ توان به کتابارتباط می
ر تقریباً د است که شده ذکر دلیلی عراق، با جنگ ادامه لتع دیگران اشاره کرد که در توضیح

جنگ و مقامات سیاسی نیامده است. در این کتاب  کدام از فرماندهانها و خاطرات هیچروایت
 که جهانی دوم و اول هايجنگ هايسال مانند بود ممکن«جنگ  پایان صورت در آمده است که

 هم هاشوروي کردند،می حمله شمال از هم هاروس جنوب، از انگلیسی نیروهاي هجوم بهانه به
) هم 1399( نظري فهیمه .»کنند تصرف را ایران شمال خود، جنوبی مرزهاي امنیت حفظ بهانه به

 هاي وارده به آثارو آسیب وضعیت از گزارشی »هاتمدن سرزمین در جنگ«در مقاله خود با عنوان 
ور دو کش با ایران ارائه کرده و برخی از ادعاهاي عراق تحمیلی جنگ سال در خالل هشت باستانی

 را بررسی کرده است.  یکدیگر فرهنگی میراث درباره تخریب
 انتقال و ) در بررسی خود از نقش آموزش و پرورش در حفظ1399و همکاران ( يپورشکر

پرداخته و میزان بازتاب  متوسطه اول دوره یاجتماع مطالعات ، به مطالعه کتبیفرهنگ راثیم
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اند. خلیلی و مهربان هاي میراث فرهنگی در کتب درسی مذکور را احصا کردههرکدام از مؤلفه
) نیز در پژوهش خود درباره سیاست هویت در متون آموزشی مدارس، در بخشی که به 1400(

 لباس و پوشش، هاي محلی،نام ...، زبان، و هاها و سوگوارياي هویت (جشنبررسی بعد جامعه
ها) مربوط بوده مذهبی و تاریخی، سالگرد وقایع و رخدادها، مشاهیر و شخصیت و دینی اماکن

 ق، کتبهاي تحقیاند. طبقه یافتهسیاست هویتی با سیاست حافظه را نشان داده پوشانیاست، هم
ارائه  هویتی مختلف هايگرایش و ابعاد به توجه از نامتوازن و نامتناسب تصویري بررسی مورد

د رون این که گیري منفی دارنداي و اقلیت جهتهاي حاشیههاي هویتی گروهداده و درباره مؤلفه
 هدیدت نهایت و در ملی هویت آموزان، موجب تضعیفدانش چندگانه هاينهایتاً با تضعیف هویت

 شود. می ملی امنیت
هاي مهم حفظ تاریخی، از جمله شیوهثبت و انتشار روایات کنشگران و ناظران رخدادهاي 

، آن را به »دا«) در پژوهش خود درباره کتاب 1392و صحفی ( یگانه خاطره جمعی است. جوادي
اند. آنها ضمن اشاره به فضاي غالب جنگ تحمیلی مورد بررسی قرار داده از زنانه عنوان روایتی

تمان، گف با استفاده از روش تحلیل مردانه در روایات مربوط به دفاع مقدس، متن کتاب مذکور را
در  طمسل رسند که روایت مذکور، در مسیري متفاوت از گفتمانکاوش کرده و به این نتیجه می

حمیلی، ت جنگ در زنان بر نقش تأکیدعالوه بر  مسلط سنتی، گفتمان خالف خلق شده و بر جامعه
 جنگ خاطرات تبادل کمبود علل«نوان اي دیگر تحت عدر مقاله کند.را برسازي می زنانه نوعی زبان

) با اشاره به اهمیت 1391و قنبریان ( یگانه ، جوادي»تهران شهر غیررسمی محافل در عراق و ایران
هاي مردمی ها، فقدان یا ضعف پویایی در روایتحفظ و روایت خاطرات جنگ توسط همه ملت

هاي غیررسمی از محققان مذکور، روایتاند. از نظر و غیررسمی از جنگ را مورد بررسی قرار داده
بخشی به روایات رسمی، در تکمیل تصویر توانند با تعدیل و توازنآن رو اهمیت دارند که می
دمی روایت مر زمینۀ در ایران کنند که درمی تأکیدثر باشند. محققان ؤرویدادهاي جنگ تحمیلی م

 نچو اند که عواملیگران نتیجه گرفتهپژوهش. نوعی رکود و انفعال وجود دارد جنگ، از خاطرات
بخشی ستقد رزمندگان، به موجود سیاسی فضاي انتساب مشکالت اعطایی به رزمندگان، امتیازهاي
 و جنگ زا صحبت دردناکی جنگ، موضوع به نسبت مخاطبان انگیزگیبی ریا، از پرهیز به جنگ،
 افلمح گویی از جنگ دراطرهخ کمبود علل اصلی غیررسمی، محافل در گفتگو کمبود در نهایت
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) نیز در تحقیق خود درباره کتاب خاطره ـ داستان 1399و همکاران ( اکبري .خصوصی است
 ساز دینی، ملی و قومی را در این متن جستجو کرده و نقشهویت هاي، مؤلفه»ایران پسر نورالدین«

اب هاي کتشخصیت دوستیوطنو  طلبیشهادت دینی، گیري و تقویت نمادهايآنها را در شکل
 اند. بررسی کرده

 ) بحث مفهومی و نظريب
 محور. فرهنگ؛ پایه امنیت ملی جامعه1

در تعریف سنتی، امنیت به معناي نبود تهدید براي ثبات سیاسی و دوام دولت بود. از همین 
ین حال، در هاي مختلف توان نظامی خود بودند. با اها همواره به دنبال تقویت جنبهرو، دولت

منیت کننده اتأمینهاي اخیر با افزایش پیچیدگی مخاطرات و تهدیدهاي امنیتی، عوامل و مراجع دهه
تلف ... را در سطوح مخ، سیاسی واي از عوامل سرزمینی، اجتماعیتر شده و طیف گستردهنیز متنوع

 اي خود به امنیتمحور جامنیت دولت ،فروملی، ملی و فراملی شامل شده است. در تعریف موسع
 محور داده است. محور یا جامعهانسان

هاي متقابل هم که جهان را حاصل کنش» انگارانهسازه«یا  1گرایانههاي برساختنظریه
صورت اجتماعی و لزوماً از طریق تواند بهامنیت می«دانند، بر این باور هستند که کنشگران می

هاي ). به این ترتیب، مؤلفه16: 1400(کالینز، » ودسازوکارهاي نظامی سنتی ایجاد و ساخته ش
. در یابندها در برسازي امنیت نقش بیشتري میها، معانی مشترك و هویتاجتماعی نظیر ارزش

 گرایی: رویکرد برساخت
 ي فکري و ارزشی در مقایسه با ساختارهاي مادي اهمیت بیشتري دارند؛ هاساختار -
ها و باورها از آنها نشات اهمیتی محوري دارند و ارزش هاگیري کنشها در شکلهویت -

 گیرند؛ می
 گذارند. طور متقابل بر کنش یکدیگر اثر میساختار و کارگزار به -

1. constructuralism  
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وجه قومی مورد ت -هاي ملیمحور، حفظ هویتبر امنیت جامعه تأکیددر مکتب کپنهاگ نیز با 
و  گراییمکتب که معتقد بود رویکردهاي واقعبنیانگذار این  )1396قرار گرفته است. باري بوزان (

عمیق الملل محدودیت دارند، با گسترش و تگرایی براي توصیف و تبیین مسائل امنیت بیننوواقع
را مطرح ساخت. در  1»محورامنیت جامعه«، »ها و هراسمردم، دولت«این مفهوم در کتاب 

تخوش تغییرات مستمري شده است، چارچوب نظري وي که البته از هنگام طرح آن تا کنون دس
ع عنوان یک مرجشود، خود نیز بهامنیت اجتماعی ضمن اینکه بخشی از امنیت دولت محسوب می

یت هاي تهدیدکننده حاکمبه این معنا همانطور که در امنیت دولتی، به مؤلفه .امنیت مطرح شده است
شود که مهمترین آنها ه توجه میشود، در امنیت اجتماعی، به عوامل تهدیدکننده جامعتوجه می

شمار هویت است. با این وصف، هر تهدیدي براي هویت ملی، الجرم براي امنیت ملی نیز تهدید به
رود. این تهدیدها ممکن است در قالب ایجاد تردید و تضعیف، حذف یا ممانعت از بازتولید می

زبان، اسامی  منوعیت استفاده از) م43 :1993نمادهاي هویتی جامعه مفروض بروز یابند. بوزان (
 کند. ... را در رده این تهدیدها ارزیابی میخاص، لباس، آموزش و

) 1395(دال پردازانی نظیر میگالبته باید توجه داشت که بوزان در مکتب امنیتی کپنهاگ و نظریه
اند که هویت قوي در در بحث خود درباره رابطه دولت و جامعه قوي به این موضوع توجه داشته

هایی از تواند زمینههایی از جامعه، در صورت فقدان ظرفیت در سمت حکمرانی، میمیان بخش
بوزان هنگامی که شهروندان میان وفاداري به کلیت  از نگاهزدایی را در خود داشته باشد. امنیت

دهنده آن سرگردان بشوند، امکان تضعیف دولت وجود ولت و وفاداري به بخشی از ارکان تشکیلد
دهد و از دیدگاه محور بخشی از امنیت دولت را تشکیل میخواهد داشت. با این حال، امنیت جامعه

محور و تقویت امنیت دولت امري پردازان هویت جمعی براي حفظ امنیت جامعههمه این نظریه
 زند. الملل و امنیت فردي را به یکدیگر پیوند میري است. این نگرش در واقع امنیت بینضرو

 سرمایه فرهنگی و هویت ملی   .2
اي همه کننده قائل بوده و فرهنگ را زیربنپردازان براي فرهنگ، نقشی بسیار تعیینبرخی نظریه

 پردازي دانست که براين نظریهتریدانند. شاید بتوان ماکس وبر را برجستهنهادهاي اجتماع می

1. community-based security  
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ی و اخالق پروتستان«کننده قائل است. به عنوان مثال، وي در اثر مشهورش فرهنگ نقشی تعیین
داند که گر میپروتستان را عامل تسهیل مذهب یاخالق يهاهنجارها و ارزش» داريروح سرمایه

کرده و نهایتاً آنها را در مسیر این مذهب تقویت  روانیرا در میان پ ینیکارآفر هیپشتکار و روح
 دهد. پیشرفت اقتصادي قرار می

دهی هاي نمادین و نمادها شهروندان را در تعریف، برساخت و شکلمیراث فرهنگی، سرمایه
دهند. بدون نمادها جامعه چیزي جز افراد مجزا نخواهد به مفهوم خود، جامعه و ملیت یاري می

اي بسیار گونهتوانند بهها از طریق نمادها میکند انسانشاره می) ا2010( 1بود. همانطور که چارون
دهند که شان ایجاد کرده و سامان بدهند. نمادها به انسان اجازه میکارامد جهان بیرون را در ذهن

درباره نحوه زندگی در گذشته یا آینده تخیل کرده و نیز با گذرکردن از شخص خود، جهان را از 
جامعه تصور بکنند. از این طریق است که مهمترین مؤلفه زندگی اجتماعی، یعنی نگاه سایر اعضاي 

 شود. میسر می 2کنش متقابل نمادین
و  سازي، انطباقبخشی، شخصیتاگر کارکردهاي فرهنگ را در چهار مقوله انسجام

ند هکم دو مورد از آنها براي حافظه جمعی نیز قابل کاربست خوابخشی خالصه بکنیم، دستهویت
م، یپردازانی نظیر دورکترین کارکردهاي فرهنگ است که نظریهیکی از عمده یبخشبود. انسجام

 هر خاص يباورها و هاارزش از يافرهنگ را مجموعه پارسونز، اند.و... به آن اشاره کرده پارسونز
 اشته و دررا بر عهده د» حفظ و تداوم الگو«داند. از نظر وي، سیستم فرهنگ کارکرد می جامعه

اي فرهنگ همچنین با نگهداشت مجموعه. به عهده دارد یاتیح استمرار سیستم اجتماعی نقشی
رسوم، ایجاد و حفظ هویت گروهی و اجتماعی  و آداب باورها، ها و رویکردها،هماهنگ از ارزش

زمینه تمایز و بازنمایی شده  ها و نمادهاها در هر جامعه توسط نشانهسازد. این مؤلفهرا میسر می
 سازند. ها را فراهم میآن گروه و جامعه با سایر گروه يفرهنگی و هویتی اعضا
کنند که در جهان مدرن و پس از آن، هویت فردي اهمیت می تأکیدپردازان، بسیاري از نظریه

هاي اخالقی و فردي را نه هستند که ارزش 3خودبنیاد فرد زیادي یافته و جوامع مدرن شاهد تولد

1. Joel M. Charon 
2. symbolic interaction  
3. self-autonomous  
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کنند. با این حال، در بسیاري از جوامع، ، بلکه به انتخاب خودشان تعیین می1ر اساس هویت جمعیب
شود. این تعیین می 2هنوز رویکردها و رفتارهاي افراد تا حدود زیادي بر پایه هویت اجتماعی

که چرا ندمؤثر، حتی در تعریف امنیت هم »جامعه«دهی به ، عالوه بر شکلههاي برساختهویت
 :2002( 3شود. به عنوان مثال، فیرکهصورت اجتماعی برساخته می، خود مفهومی است که به»امنیت«

نطقی ، مکند که عملیات انتحاري ممکن است از نگاه یک فرد یا گروه، کنشی معقول) اشاره می342
 يبراي کسانی که قربانی عملیات انتحار نششود، در حالی که همان کیا حتی ایثارگرانه تلقی 

روشنی اقدامی ضدامنیتی است. بنابراین، هویت، مفاهیمی نظیر دوست، دشمن، رقیب شوند، بهمی
کند. هویت همچنین منافع فردي و گروهی را نیز و... را تعریف کرده و مصادیق آن را تعیین می

خطر در دست یک شود سالحی کمهاي متفاوت هستند که باعث میکند. این هویتتعیین می
) بر Berger, 1996: 318مهمتر از سالح اتمی کشوري دیگر به نظر بیاید. هنگامی که برگر ( کشور،

روي اقدامات ضد میلیتاریستی کشورهاي آلمان و ژاپن در دوره پس از جنگ جهانی دوم مطالعه 
 -هاديهاي ندفاعی این دو کشور، زمینه -هاي نظامیکرد، به این نتیجه رسید که در فهم سیاستمی

فرهنگ  کنندگی دارند چراکه اینالملل قدرت تبیینرهنگی بیشتر از ساختار و سازوکار نظام بینف
و اجماع کنشگران سیاسی و اجتماعی این دو کشور بود که پس از تجربه شکست در جنگ، 

ا هفرهنگ ملت تأثیر) نیز بر 49 :1996رویکرد آنها را در استفاده از نیروهاي نظامی تغییر داد. ونت (
 هاي دفاعی و نظامی صحه گذاشتهبر کنشگران سیاسی و اجتماعی و الجرم در رویکردها و سیاست

 اي دیگر از اهمیتها نیز نشانهبرانگیز هانتینگتون درباره برخورد فرهنگاست. نظرات جنجال
 یروزيها، از پها و نظریهالملل است. در بسیاري از تحلیلفرهنگ در امنیت ملی کشور و نظام بین

 تولید رتقد بر که نبردي اند؛یاد کرده درگیري بدون غالب، تحت عنوان پیروزي مبتنی بر روایت
توان به راهبردهاي این خصوص می در. است استوار ايبرداري رسانهبراي بهره روایت و معنا

 ,Usbeckنزد افکار عمومی اشاره کرد ( »هاروایت« و »هاایده« جنگ در زمینه مختلف پنتاگون

هاي تروای شود که در زمانه کنونی، کسی پیروز است که بتواندمی تأکید). در این راهبردها 2015
 ). Dimitriu, 2012مطلوب خود را ساخته و تثبیت کند (

1. collective identity  
2. social identity  
3. Fierke 
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کدام هیچ و برخوردار هستند وطنیجهان و ملی قومی، هايهویت از زمانجامعه، هم ياعضا
رایند هاي فرهنگی در ف. سرمایهسایر آنها نیستکننده فی یا تضعیفمذکور، نا جمعی هویت از ابعاد
 رهنگیف سرمایهضمن اینکه د. نکننده دارنقشی تعیین هویتی بازاندیشی یابی و قابلیتهویت

 را تعدیل نماید (محمدي، قومی را تقویت کرده و هویت وطنیهویت جهان و ملی تواند هویتمی
زاده، ؛ حسین1386؛ نیازي، 1381فر، پور و خوشبرخی تحقیقات (به عنوان مثال: شارع). 1397
) بیانگر رابطه مثبت میان برخورداري از 1394؛ نساج و همکاران، 1389؛ ابراهیمی و بهنوئی، 1388

سرمایه فرهنگی و تقویت هویت جمعی در مقوالت هویت ملی و هویت جهانی، هویت دینی و 
 حلی و قومی بوده است. تضعیف هویت م

 اعضاي جامعه، ساختار جمعی هايکردن زمینه تعلق و وفاداريجمعی با فراهم هویت
کند. البته زمان تعهدات اجتماعی و انسجام آن جامعه را تضمین میاجتماعی را شکل داده و هم

تعدد منابع اند که در دنیاي امروز، به خاطر ) اشاره کرده1394شناسانی نظیر گیدنز (جامعه
ساز، هویت جمعی ماهیتی چندوجهی، متکثر، پیچیده و سیال یافته است. اعضاي جامعه هویت

. هاي گروهی آنها نیز متنوع شده استزمان تعلقات هویتی مختلفی یافته و به تبع آن، وفاداريهم
نوعی  یدارشدنپد در هاي مدام هویتی است که نتیجه آن نیزیکی از پیامدهاي این روند، بازاندیشی
هاي جمعی محلی و هاي جمعی عام و تضعیف هویتاز شهروندي فراگیر، پذیرش هویت

 -هاي جمعی سرزمینی و مبتنی بر ملتاست. در این شرایط، اگر هویت بروز داشتهگرا خاص
در مقابل منابع هویتی و گروهی متعدد و نوپدید قرار بگیرند، با چالش مواجه شده و به  دولت

کند که در دوره می تأکید) نیز 1998کرایب ( ). یانKivisto, 2008: 20تضعیف خواهند شد (تدریج 
ر و تقویت هاي متکثهاي هویتی مطرح نیست بلکه باید به برسازي و پذیرش هویتکنونی، تقابل

 هاي جمعی همسو پرداخت. هویت
 تأکید داند ومی دوسویه و دیالکتیکی ویژه در جهان امروزي، فراینديیابی را بهجنکینز هویت

هویت مقاومت کرده و به  اي و تخصیص آمرانهبخشی کلیشهکند که افراد در مقابل هویتمی
قومی و  هاياقلیت مقاومت توان بهدهی بازاندیشانه هویت تمایل دارند که از آن جمله میشکل

کند می تأکید ). جنکینزJenkins, 2000هاي هویتی اشاره کرد (بنديبرابر مقوله در زنان دینی و نیز
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 گیسرمایه فرهن آنها از برخورداري میزان هویتی افراد به بازاندیشی قابلیت و مقاومت که توان
 ).289: 1381 بستگی دارد (جنکینز،

 حافظه جمعی . 3
بیش از یک  1شناختی توسط هالبواشحافظه جمعی به حوزه مطالعات جامعه از ورود مفهوم

) حافظه ماهیتی اجتماعی دارد و هر گروهی داراي 82 :1992نظر هالبواش ( گذرد. ازقرن می
سازند. از همین گروه، هویت خود را از طریق آن برجسته و خاص می ياي است که اعضاحافظه

ه شان نیز بآن گروه معنا دارد و اهمیت حافظه جمعی يرو، استمرار حافظه یک گروه، تا هنگام بقا
اه و منزلت اجتماعی گروه (خانواده، جمعیت مذهبی یا سیاسی، طبقه یا قدرت اجتماعی، جایگ

ها، حافظه جمعی وجود دارد. پذیرش این ملت) وابسته است. از نظر هالبواش، به تعداد گروه
تواند ماهیتی دوگانه به حافظه جمعی ببخشد. به این معنا که حافظه جمعی را پیوستاري رویکرد می

یک سوي آن، حافظه فردي، سپس حافظه جمعی حاصل از گروه اجتماعی در نظر بگیریم که در 
هاي جمعی از حافظه 2یواقع تجمیعتر قرار دارد که در و نهایتاً حافظه برخاسته از اجتماع بزرگ

روز هاي زندگی بها، میراث تاریخی و سبکها بوده و در قالب نمادهاي یادبود، آیینمتعلق به گروه
 یابد. می

اي حافظه جمعی باعث شده است که تعریف مشترك و دقیقی از این رشتهاهیت بینالبته م
مفهوم در دست نباشد و بسیاري از اصطالحات و مفاهیم با آن عجین بشوند. به عنوان مثال، فابیان 

توان حافظه جمعی را از مفاهیمی نظیر هویت، سختی می) بر این نظر است که امروزه به51 :1999(
) حافظه جمعی را خاستگاه هویت 1 :2003( 3ها تفکیک کرد. میزتالسطوره یا آیینفرهنگ، ا

) حافظه جمعی اکنون به بخشی از دستگاه معناساز 17 :2000( 4داند و از نظر شوارتزاجتماعی می
در دوره مدرن و  حافظه ها تبدیل شده است. کتل و کلیمو هم، بحرانها و رابط میان نسلفرهنگ

ها و شدن بسیاري از روند. جهانی)297: 1384 کلیمو، و کتل(اند مورد توجه قرارداده پسامدرن را
 هایی برايشوند که برخی موضوعات به دغدغهاي باعث میي رسانههاگردش اطالعات و بازنمایی

1. Maurice Halbwachs 
2. collected memory  
3. Misztal 
4. Schwartz 
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شکل بگیرد. در این میان، برخی  1وطنیشهروندان همه کشورها تبدیل شده و حافظه جهان
کردند با استفاده از مفاهیم دیگري نظیر حافظه تاریخی، حافظه عمومی، حافظه  پژوهشگران تالش

رسمی و... از گستردگی و فراگیري مفهوم حافظه جمعی بکاهند اما در عمل تعداد دیگري از 
 اصطالحات مبهم را به این حوزه اضافه کردند.

 ر چارچوبی از معنا وشود که در خالل آن و دجمعی به فرایندي دیالکتیکی گفته می حافظه
دهد. فراموشی و بازآفرینی رخ می تفسیر برخاسته از جامعه و ذهن کنشگران، ترکیبی از یادآوري،

تواند با تطبیق خود با تحوالت جاري، هویت خود را حفظ، ترمیم و به این ترتیب، جامعه می
ها و مشترکی از ارزشتواند فصل کند. حافظه جمعی می حفظ را هویتش و تعدیل کرده و ثبات

هنجارها را در اختیار شهروندانی قرار بدهد که هر کدام از خانواده، قشر، طبقه و قوم خاصی 
شناختی و هاي جامعهطور فراگیر در پژوهشبه این سو به 1980 اند. این اصطالح از دههبرخاسته

 ). Berliner, 2005(شناسی مورد استفاده قرار گرفت ممرد
مختلفی در مطالعات مربوط به حافظه جمعی وجود دارد که از مهمترین آنها رویکردهاي 

پردازانی نظیر دورکیم یا گرا، مردمی و پویا اشاره کرد. نظریهتوان به رویکرد کالسیک، حالمی
دانند که در مثابه تصور مشترکی از گذشته میحافظه جمعی را به، کالسیک يرویکردبا هالبواش، 

اجتماعی و تداوم همبستگی گروهی و اجتماعی نقشی اساسی دارد. این کار با  گیري هویتشکل
که  2گراشود. در رویکرد حالها انجام میها و آرمانسازي ارزشیادآوري گذشته از طریق نمادین

دهی به از پیشروان آن هستند، شکل 6و آندرسون 5، اسمیت4و رنجر 3اندیشمندانی نظیر هابسبام
بررسی شده است. این روند با  مسلط جامعه ساختارهاي گذشته توسط ان ازشهروند تصورات

 ولتی،د هاي یادبود و بزرگداشتآیین طریق هدف تقویت مشروعیت قدرت و کنترل اجتماعی و از
 شود. این رویکرد، مدیریترسمی انجام می هاينگاري جمعی و تاریخ هايآموزش رسمی، رسانه

دو دهد که براي ایجاد حافظه جمعی رسمی و در قالب قرار میحافظه را مورد تحلیل  رسمی

1. cosmopolitan memory  
2. presentist  
3. Eric Hobsbawm 
4. Terence Ranger 
5. Anthony Smith 
6. Benedict Anderson  
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دازان پرشود. برخی از نظریهانجام می فراموشییادآوري/ یا تجلیلشده سانسور/دهیراهکار سازمان
کنند تا جبرگرایی دورکیمی در رویکرد یاد می 1از حافظه جمعی تحت عنوان حافظه اجتماعی

بر  تأکید)، بر این نظر هستند که 1992( 3و وبکهام 2مثال، فنترس هالبواش را خنثی کنند. به عنوان
گیري حافظه جمعی است. برخی در شکل ییانگاري نقش آگاهی فردي و پویا، عامل نادیده»جمع«

). رویکرد حافظه مردمی Wortch, 2002دهند (نیز با همین استدالل، یادآوري جمعی را ترجیح می
گرا قرار دارد گیرد، تا حدودي در مقابل رویکرد حالذیل آن قرار مینظرات فوکو در از که برخی 

کند که تحت عنوان ضد ها را بررسی میها و شخصیتگروه با خاطرات هژمونیک و تقابل نظم
شوند. در این رویکرد، غیررسمی خلق می یا حافظه خاطره تقابلی، مردمی، حافظه خاطره، خاطره

 با محوریت کنشگران فراموشی و یادآوري هايباال یا شیوه به ینپای از حافظه ساخت امکان بر
ه مردم شود کشود. در این رویکرد، به این موضوع پرداخته میمی تأکیدمحلی، غیرملی، غیر رسمی 

ه گذشته را ب از نخبگان سیاسی هايخاطره، روایت مختص خود را خلق کرده و برساخته با ضد
مثابه فرایند جمعی به اي هم، حافظهظه جمعی پویا یا مذاکرهکشند. در رویکرد حافچالش می

اجتماعی در نظر گرفته  هاي حال و گذشته در سطوح مختلفروایت گفتگو میان مستمري از
رفته و گطوري که حتی هویت ملی نیز امري پویا بوده و در فرایندي از گفتگو شکلشود، بهمی

 تحول را دارد. مان ثبات و أشود و کارکرد توتثبیت می

 سیاست حافظه .4
کارگزاران سیاسی که در  توسط خاطره جمعی عبارت است از سازماندهی 4حافظه سیاست
وند و شمی سپرده خاطر است که از طریق آن، برخی وقایع، ثبت شده و به سیاسی واقع ابزاري

نیز  تاریخ سیاست یا سیاست را تاریخ حافظه توان سیاستمی. شوندمی گذاشته برخی دیگر کنار
 سیاست« اصطالح. کندایفا می تاریخ انتقال و نگارش کننده در نحوهنامید چرا که نقشی تعیین

کهل، مورد  وقت آلمان، هلموت صدراعظم و توسط 1980 دهه هم نخستین بار در اواخر »تاریخ
اي این ي رویدادهاي درباره نحوه ثبت و یادسپاراستفاده قرار گرفت. در آن هنگام، مباحث گسترده

1. social memory  
2. James Fentress  
3. Chris Wickham 
4. politics of memory 
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در  تاریخ ). سیاستKoposov, 2011دوم راه افتاده بود ( جهانی جنگ و هاکشور در دوره نازي
سوي  از معموالً که است تاریخی موضوعات بررسی یا بازنمایی بر واقع بازتاب اثرات سیاسی

ده ارائه ش ختاری شود تصویر خاصی ازشود که طی آن، تالش میخواه انجام میهاي تمامیتدولت
 که این اصطالح البته باید توجه داشت. )Stobiecki, 2008بدیل حذف شود ( و هرگونه دیدگاه

فرهنگ  نظیر-نیز  هاي فرهنگیمؤلفه .شودتعریف دقیق آن در متن مشخص می بوده و مناقشه مورد
برساخت  خاطره جمعی همچنین با. در خاطره جمعی اثرگذار هستند -عامه یا هنجارهاي اجتماعی

 .)Nasrallah, 2005ارتباط وثیقی دارد ( نیز هویت
 ها براي برسازي یا تعدیل حافظهکند که دولتهاي مختلفی اشاره میاین اصطالح به شیوه

در آن موقع، بحث بر سر این بود که رویدادهاي . برندملی به کار می هايتدوین روایت و ملی
توان هم به عنوان می را 1945 سال در نازي لمانآ شرط و قیدجنگ جهانی دوم و تسلیم بی

کردن هر کدام از این بدیهی است که برجسته. »رهایی«به خاطر سپرد و هم به عنوان  »شکست«
وجوه، براي هر ملتی، متضمن پیامدهاي راهبردي متفاوتی خواهد بود. به عنوان مثال، نوع مواجهه 

سش اهمیتی کلیدي داشته است که آیا ارتش این دوم در پاسخ به این پر جهانی با نتایج جنگ
هداف ا تأمینتواند براي یا اینکه می فعالیت کند صلح و حفظ کشور صرفاً با رویکرد دفاعی

 .)Huyssen, 2003: 73پیشگیرانه هم دست بزند ( بشردوستانه حتی به حمالت
ف خاص، در زمان کند که در سیاست حافظه، گذشته با اهدااولیک به این موضوع اشاره می

کند ، اشاره می2در برابر حافظه تاریخی 1شود. وي با مقایسه حافظه خودنگارانهحال بازسازي می
که یادآوري در حافظه خودنگارانه، بالواسطه و شخصی است؛ حال اینکه یادآوري در حافظه 

. به دهد.. رخ میها، بناها و.تاریخی غیرمستقیم بوده و از طریق خواندن، شنیدن یا تماشاي آیین
اي دهشوند. تاریخ، پدیعبارت دیگر، حافظه تاریخی توسط نهادهاي اجتماعی بازسازي و آموخته می

داري با گروه یا جامعه، ارتباط جان ياي زنده است. اعضاجان است اما حافظه جمعی، پدیدهبی
جامعه زنده بوده و به هویت آنها شکل  يتاریخ ندارند، حال اینکه، حافظه جمعی در اذهان اعضا

شده از روایت تاریخی است که دهد. تاریخ یک کل است، اما حافظه جمعی، بخشی گزینشمی

1. autobiographical memory 
2. historical memory 
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آن کمتر مورد  تاریخی مشروعیت، صحت و قدرت الزامات هویت، تأمینممکن است در راستاي 
 .)Olick, 1999: 335توجه باشد (

به  1اصطالح حافظه گزینشی. دارد وجود مهمی تقابلبین منازعات و خاطره جمعی روابط م
حالتی اشاره دارد که در آن، افراد درگیر منازعه تمایل دارند برخی رویدادها را در خاطر نگه داشته 

کند که منازعه ) اشاره میBakshi, 2012و برخی دیگر را فراموش نمایند. به عنوان مثال، بخشی (
 ینب ور (نیکوزیا) را به همراه داشت، ساختارهاي ذهنی و رابطهقبرس که تقسیم پایتخت آن کش در

کرده و آنها را در معرض ترکیب گوناگونی از  مختل در میان شهروندان قبرسی را حافظه و مکان
طرفین درگیري در این کشور، درباره  قرار داد. -یادآوري و نوستالژي نظیر فراموشی،- احساسات

نها با آ. آورندبه یاد می متضادي و این جزیره شد، خاطرات متفاوت رویدادهایی که منجر به تجزیه
هاي مابین و خشونتهاي تاریخی و یادآوري مکرر نقاط اوج تنش، اختالفات فیاجتناب از شباهت

 ). Papadakis, 2008کنند هویت ملی متفاوتی براي خود ایجاد نمایند (طرف مقابل تالش می
یافته وسط کورنی مورد استفاده قرار گرفت و به اقداماتی سازماننخستین بار ت 2حافظه پروژه

شوند. به عنوان مثال، دهی خاطره یا خاطراتی از یک رویداد انجام میاشاره دارد که براي شکل
شد، در اتحاد جماهیر شوري انجام می 1917 اکتبر و بزرگداشت انقالب مراسمی که براي یادبود

براي  انقالبی شد روایتیشود. در خالل این مراسم، تالش میشناخته می حافظه پروژه عنوان یکبه
ایجاد شود. براي این کار، نهادي تحت  شوروي مردم درباره حکومت تاریخی دهی به حافظهشکل

ها ایجاد شده بود تا زمینه گردآوري و انتشار عمومی خاطرات انقالبیون و گروه 3عنوان ایستپارت
 ). Corney, 2003هاي خاطره فراهم نماید (تلفی نظیر شبرا در قالب مراسم مخ

 رسمی توضیح داده شود. تاریخ و شخصی طور مختصر درباره خاطراتدر اینجا الزم است به
 شعر، شخصی، خاطرات چون مختلفی اشکال در معاصر گوناگون رخدادهاي از روایت اگرچه
 امري نیز کشور مهم رویدادهاي رسمی تاریخ تدوین آنها، کنار در اما شود،می انجام... و مقاله رمان،
 داده شسفار تاریخ سوژه خود توسط که است تاریخی اثري رسمی، تاریخ. است ضروري بسیار
 عضیب است ممکن اما شودمی تهیه هادولت سفارش به عموماً رسمی تاریخ. شودمی تصدیق و شده

1. selective memory 
2. memory project  
3. Istpart  
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 طوربه رسمی تاریخ تدوین. نمایند تدوین رسمی تاریخ خودشان براي هم اشخاص یا هاشرکت
 کمدست مدرن، صورتبه اما داشته وجود قبل سال هزاران از پادشاهی هايسلسله براي محدود

. اندبوده امپیشگ امر این در دانمارك و انگلیس ایتالیا، چین، نظیر کشورهایی و دارد سابقه سال 500
 هايدسترسی وي انحصاري منابع به سوژه، حمایت دلیل به رسمی تاریخ نویسندگان

 حال، ینا با باشند؛ محروم آنها از محققین و نویسندگان سایر است ممکن که دارند ايدستانهگشاده
 کی به را نهایی محصول و کرده ایجاد را هاییسوگیري زمینه تواندمی سوژه حمایت و سفارش

 تاریخ گارشن در طرفیبی حفظ و علمی روش به وفاداري رو، همین از. نماید تبلیغ تبلیغاتی کاالي
). Grey, 2003; Higham, 1970( است دشوار میزان همان به اگرچه حیاتی، بسیار امري رسمی

دانیم، جنگی که متعاقب حمله عراق به ایران شکل گرفت، با اسامی عنوان مثال، همانطور که میبه
شود که هرکدام از خوانده می» عراق و ایران جنگ«یا  »تحمیلی جنگ«مقدس،  دفاع«مختلفی نظیر 

 جنگ نیز هنوز هاداوري باشد. بسیاري از ژاپنیتواند بازتابی از یک ارزشها میگذارياین نام
 .خوانندمی بزرگ شکست بلکه بزرگ، جنگ نه را دوم جهانی

 در هظحاف ها از سیاستدستانه حکومتگیري گشادهبا این حال، باید توجه داشت که بهره
 هايروهگ توجهی بهکم و قدرت مراتب ویژه اگر صرفاً مبتنی بر سلسلههاي گوناگون، بهقالب

گونه نهاي ایمنجر بشود. از جمله آسیب فرهنگی و تواند به اختالالت ارتباطیباشد، می مختلف
 نگاه فظه،حا رادیکال شدن، سیاسی)نسلی حافظه( ارتباطی حافظۀ توان به تضعیفها میسیاست

گران، از اشاره کرد. بسیاري از تحلیل فرهنگی همگرایی در تاریخ و اختالل بعدي بهتک
 و انگاري، انکار و سرکوب حافظه تاریخی و هویتی ایرانیان در خالل پروژه مدرنیزاسیوننادیده
ر، هاي اخیسال کنند. درپهلوي به عنوان یکی از عوامل وقوع انقالب اسالمی یاد می سازيملت
 و شده متحول سرعتبه نیز ایرانیان ارتباطی حافظۀ دیجیتال، ارتباطی هايرسانه زمان با رشدهم

 افزایش داده است.  را اشتراك وجوه و امیدها تروماها، هویت مشترك، از هاخودآگاهی

 نویسی دفاع مقدس هاي موردي: سیاست حافظه در تاریخبررسی ج)
اي مهم در ترسیم روندها و ثبت دقیق رخدادها در دنیاي معاصر، عالوه بر اینکه مؤلفه

د. آفرین باشتواند در تحوالت اجتماعی نیز نقشآید، میدهی به حافظه عمومی به شمار میشکل
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 هاي جایگزیندر مقابل، اگر در ثبت این رخدادها، نقصانی صورت پذیرد، جامعه در معرض روایت
واهد گرفت که لزوماً صادق نخواهند بود. مقام معظم رهبري در یکی از دیدارهایی که با قرار خ

، ره)(عکس منتشره از بیعت همافران با امام خمینیافسران نیروهاي هوایی ارتش داشتند، با اشاره به 
اري ذعامل ماندگاري و اثرگگري دانسته و و روایت کار تبیینبدیل و درست از بیاي را نمونه آن

). ایشان در دیداري دیگر با پرستاران 19/11/1400رهبري،  معظم خواندند (مقاماز سآن حادثه تاریخ
ها را فشانیها و جان، آن برهه19و کادر درمان، با یادآوري زحمات آنها در مقابله با بیماري کووید

 هنري تروای زمینه مبود درو سرمایه عظیم فرهنگی دانسته و با اشاره به ک سازنشانه هویت، هویت
 میدان ها واردکردن این رشادتخواستند که براي ثبت و دراماتیزه حوادث، از هنرمندان گونهاین

ر ه کردند که اگر حقایق جامعه و انقالب توسط خودمان روایت نشود، دشمن تأکیدایشان . بشوند
). اهتمام مقام معظم رهبري 21/09/1400طور که بخواهد روایت خواهد کرد (مقام معظم رهبري، 

ها و خاطرات انقالب و جنگ، در برخورد ایشان با انتشار خاطرات مرحوم به ثبت دقیق روایت
هاشمی رفسنجانی به بهترین شکل بازتاب یافته است. با اینکه خاطرات مزبور پیش از انتشار از 

رها حتی با هدف اجتناب از تفسی گذرد، اما تا کنون گزارش نشده است که ایشانله نیز مینظر معظم
اي دیگر از اهتمام به حقیقت، در تغییر و تعبیرهاي مغرضانه چیزي از آنها حذف کرده باشند. نمونه

 . سنگ مزار شهید سپهبد قاسم سلیمانی مشاهده گردید
 طوالنی جنگ عنوان دومینگري رویدادهاي مرتبط با دفاع مقدس، بهثبت رخدادها و روایت

بیستم، از مهمترین مقوالت حوزه حافظه جمعی است که گستردگی و اهمیت آن  قرن در جهان
یکی از وظایف معمول  نگاريعملیات یا گريهایی را برانگیخته است. روایتهمواره حساسیت
» جدول حوادث«و » یگانی تاریخچه«نیز، تحت عنوان  بوده که حتی در زمان صلح فرماندهان ارتش

اي از جنگ آغاز شد و نسخه آغاز از تحمیلی نیز، چند ماه بعد کار در جنگ شود. اینانجام می
 بودند، در دانشکده عملیاتی هاينقشه و اسناد قراردادها، ها،طرح عمدتاً که جنگ مدارك و اسناد

 در میان نیروهاي سپاه ین اقدام). ا1399شده است (بختیاري،  ستاد ارتش نگهداري و فرماندهی
 نویسی وانجام شد، اگرچه برخی ارتشیان، تلویحاً گزارش» راویان«برنامه  قالب در، پاسداران

تصویربرداري حین جنگ را مورد انتقاد قرار داده و آن را نوعی غفلت از وظیفه اصلی رزمندگان 
 وظیفه ثبت راوي، 200تحمیلی، بیش از  جنگ سال طول هشت ). در1393اند (صمدي، دانسته
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بایست همواره در کنار فرماندهان ارشد حضور داشته و داشتند. راویان می هدهع بر را جنگ تاریخ
 ابتدایی هايها را ثبت نمایند. این کار با ابتکار دفتر سیاسی سپاه، از ماهطور مرتب رخدادها و گفتهبه

 سطح ویژه دربه جنگ، هايروایت جامع و شروع شد و هدف از آن، گردآوري مدون 1360 سال
 خود به راحتی تحمل نزدجنگ، حضور راویان را  نفرماندهااز با اینکه برخی  .عالی بود فرماندهان

ه، در یک عملیات یا جلس که اگر ايگونه بهتدریج با مقبولیت همراه شد اقدام بهکردند، این نمی
 د (رشید،کردنآن اقدام را جدي نگرفته و انحرافی تلقی می حضور نداشتند، فرماندهان راویان
 توانیم جمله آن از که اندکرده نیز به این کار مبادرت متعددي ). البته به موازات راویان، مراکز1399

 فترد اسالمی، تبلیغات سازمان هنري حوزه در مقاومت هنر و ادبیات دفتر انتشارات و هاتالش به
 را آن توانمی حرکت، این نوپابودن رغم به که کرد اشاره... و هنري حوزه اسالمی انقالب ادبیات

 .کرد تلقی نویسیخاطره نهضت نوعی مثابه به منتشره، آثار تعداد و گستره نظر از
اي نظیر مستند تلویزیونی روایت فتح یا انتشار خاطرات هاي برجستهبرنامهدر کنار ساخت تک

 أسیستاز دو برنامه راهیان نور و  افراد و نیز اقداماتی نظیر ساخت مزار شهداي گمنام، شاید بتوان
دهی حافظه جمعی درباره دفاع مقدس عنوان مهمترین اقدامات براي شکلهاي دفاع مقدس بهموزه

حاضران اغلب اهدافی معنوي و زیارتی دارند و به همین دلیل،  نور، هاي راهیانبرنامه یاد کرد. در
، شود. در مقابلاستفاده می براي روایت جنگ حماسی ها از محتوا و لحنی عاطفی ودر این برنامه

ز تر اسازي برخی فضاها، تصویري غیراحساسیها با استفاده از اسناد و مدارك و شبیهموزه
هاي خاطره و مراسم گذارند. برگزاري شبرخدادهاي جنگ در اختیار بازدیدکنندگان می

 روند. ها به شمار میهبزرگداشت شهدا در مناطق مختلف کشور نیز از جمله این برنام
اند. رغم اثرگذاري زیاد در میان ایرانیان، با برخی انتقادها نیز مواجه بودهبههاي مذکور برنامه

اي با این هاي معنوي یا برخورد کلیشهآمیز جنبهکردن اغراقنظران، برجستهبرخی صاحب
اند آمیز ارزیابی کردهمبالغها اندکی ها رنماییگونه تقدسموضوعات را مورد انتقاد قرار داده و این

هید ش عنوان مثال، سردارمند و انتقادي ببندد. بهتدریج ممکن است راه را براي مطالعات روشکه به
ناجات هاي عبادي و متحریف واقعیات و تمرکز بر جنبه سلیمانی در گفتگویی در این خصوص، از

اي بر» حاجی«کند که استفاده از عناوینی نظیر گویی از جنگ انتقاد کرده و اشاره میدر خاطره
هم کاربرد زیادي نداشت، بلکه همه » برادر«افتاد و حتی اصطالح فرماندهان و... به ندرت اتفاق می
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). اختالل در مطالعات انتقادي جنگ 1385(سلیمانی و رشید، کردند از اسم کوچک استفاده می
اي جدي بوده است که بسیاري از سرداران و فرماندهان جنگ، براي راهگشایی در این اندازهبه

ی که مدت مقدس دفاع دوران در پاسداران سپاه ارشد انفرماندهیکی از اند. مثالً خصوص اقدام کرده
 مقدس دفاع کند که تقدسمی تأکیدنیز بوده است بر این نکته  ملی تامنی عالی شوراي طوالنی دبیر

 قرار چرایی و بازپرسی بازخوانی، آن پیچیده شود و مورد دور نور از ايبه این معنا نیست که هاله
ها، مورد غفلت هاي آن، در خالل بازخوانیها و حماسهنگیرد، بلکه بدان معناست که ایثارگري

هاي نادقیق یا غلوآمیز که عموماً به خاطر ). البته گذر از برخی گزارش1393، واقع نشود (شمخانی
 نوانع بر است. بهمالحظات نظامی و تاکتیکی زمان جنگ صورت گرفته است، کاري دشوار و زمان

رسانی اي درباره اطالعطی نامه ،(ع)سیدالشهدا 10 لشکر از فرماندهان برخی ،1363 سال در نمونه
 ن تبلیغاتکردن نکته اشاره کردند که ادعاهاي تبلیغاتی و بعضاً غیرواقعی براي خنثیجنگ، به ای

 هاآن ذهن در و کرده گیج را مردم بلکه دهدمی عکس نتیجه تنها نه« مردم، روحیه و حفظ خارجیان
 ». کندمی ایجاد الؤس

اغلب  توان سکوتهاي جبهه و جنگ به این موارد محدود نیست و میکاستی در روایت
ه بازتاب توجهی بخاطرات درباره پیوستن برخی اسراي جنگی به اردوي دشمن یا منافقین و نیز کم

هاي مذهبی و قومی در دفاع مقدس را در این مقوله فهرست حضور برخی اقشار اجتماعی، اقلیت
اشته د مدت کارکردهاییتوجهی به حضور اقشار مختلف اگر هم در کوتاهگرفتن یا کمکرد. نادیده

هاي بدیل، زمینه تردید در همه روایات پیشین را مدت و درازمدت با انتشار روایتباشند، در میان
کند. فراهم خواهد ساخت؛ ضمن اینکه وحدت ملی و انسجام اجتماعی را نیز مخدوش می

این حوزه  هاينیز از جمله آسیب جنگ برخی تصاویر و پوسترهاي تاریخ در فتوشاپی کاريدست
 کتاب لدج مربوط به فتح خرمشهر بر روي توان به تغییر فتوشاپی عکسست که از آن جمله میا

هایی که مخاطبان محدودي دارند، دقتی یا تحریف در مجالس و جمعاشاره کرد. بی دبستان ششم
اگرچه امري صواب نیست، اما آسیب چندانی هم به دنبال ندارد. در مقابل، تحریف صریح یا ضمنی 

که مخاطبان  ییهاها یا رماننویسیها، خاطرهها و سریالحصوالتی نظیر کتب درسی، فیلمدر م
گري تواند پیامدهایی دیرپا به همراه داشته باشد. در ادامه برخی ژانرهاي روایتپرشماري دارند، می

 گیرد. گویی حوزه دفاع مقدس به اجمال مورد بررسی انتقادي قرار میو خاطره
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 نور   راهیان. 1
 شدهخراب شهر چند یا یک از دیدگاه بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران، ضروري است ترکیب

 فاعد قدرت دادننشان و کشورمان و انقالب علیه دشمنان تجاوز علنی ترسیم« منظور به جنگ در
 ). در همین راستا بود159: 21ج.  امام، شود (صحیفه نگهداري و حفظ» ملت قهرمانانه مقاومت و

که چندین سال پس از پایان جنگ تحمیلی و متعاقب حضور خودجوش برخی رزمندگان در این 
مقام معظم  هاي محدودي براي بازدید گروهی از این مناطق اجرا شد. پس از سفرمناطق، برنامه

شان ای ابالغ تشکیل شد و با راهیان نور هماهنگی منطقه شلمچه، ستاد به )1378 (فروردین رهبري
ها نفر از گردید که ساالنه بازدید میلیون تأسیس 1384 سال در راهیان نور مرکزي ستاد )1383(

کند. مقام معظم رهبري اهمیت این موضوع را در بازدیدهاي ریزي و اجرا میاین مناطق را برنامه
ان شکنندگان راهیان نور نمتعدد از مناطق عملیاتی و نیز دیدارهاي متعدد با مسئوالن و شرکت

رکت داشتند، این ح نور اندرکاران راهیانعنوان مثال ایشان در بیاناتی که در دیدار با دستاند. بهداده
 و هاشدن ارزشفراموش دفاع مقدس دانستند تا از طالي معدن از استفاده فناوري براي را یک
ردند ک تأکیدقدس، گري دفاع مجلوگیري شود. ایشان با اشاره به اهمیت روایت آن دوران هايدرس
 قدس، بایدم دفاع دوران برجسته نقاط معرفت و حقایق، بیان و این کار ضمن توجه به تبیین که در

 اوانفر قوت نقاط و هاموفقیت کنار در هاناکامی برخی و هادشواري«اجتناب کرده و  گوییاغراق از
کرده  تأکید). پیش از آن نیز، ایشان 16/12/1395(مقام معظم رهبري، » شود بیان مقدس دفاع دوران

 در حماسه دفاع مقدس، باید زمینه »تحریف« و »فراموشی« آسیب دو از بودند که براي پیشگیري
اي و استفاده از رسانه مؤثرایجاد شود که راهکار آن نیز، تولید محصوالت  »معرفت با زیارت«

 راویان راهیان نور است. عنوان رزمندگان به
پیدا کرد و  ن آموزشیأنور در نظام آموزش و پرورش نیز ش راهیان هاي، اردو1390 سال از

. شدتلقی  دبیرستان دفاعی آمادگی درس عملی دوره عنوانآموزان در این اردوها، بهحضور دانش
 رنش و آثار حفظ بنیاد که پس از تهیه و تدوین در» سند ملی راهیان نور کشور«انداز در چشم

 ،مسلح تصویب و ابالغ شده نیروهاي کل توسط ستاد 1397مقدس، در فروردین  دفاع هايارزش
 هايارزش و انقالبی گاه فرهنگو تجلی فرهنگی کشور جریان عنوان مهمترینبه نور راهیان
 هاد،ج مقدس، دفاع فرهنگ سازيکه کارویژه آن نهادینه قلمداد شده است مقدس دفاع بخشتعالی
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 از صیانت و مقدس دفاع هايارزش اجتماعی، نشر سرمایه يارتقا شهادت، و ایثار مقاومت،
 ). 1397آن است (ستاد کل نیروهاي مسلح،  دستاوردهاي

ریزي سفرهاي راهیان نور، بعضاً با حوادث رانندگی و فوت هاي اولیه در برنامهنظمیبرخی بی
، یکی نظر از این نکتهانتقاداتی را متوجه این برنامه کرده است. صرفکنندگان همراه بوده و شرکت

آموزان به حضور هاي این برنامه، اختصاص بخشی از نمره آموزش دفاعی دانشاز مهمترین چالش
آموزان براي حضور در این به معناي الزام تلویحی دانشتواند میدر این سفرها است. این امر 

، هاي باالدستیمسئوالن آموزش و پرورش با استناد به دستورالعملچند هر. برداشت شوداردوها 
ابهام درباره  .دانندآموزان در اردوهاي راهیان نور را مشروط به رضایت والدین میحضور دانش

نحوه جبران بخشی از نمره آموزش دفاعی و نیز اعمال سلیقه مدیران مدارس و نواحی آموزش و 
آموزان براي شود که به خاطر عدم تمایل عده معدودي از دانشث میپرورش در این خصوص، باع

ـ فلسفه وجودي حضور در این برنامه راهیان «ها ـ که آن هم عموماً دالیل موجه و غیرشخصی دارد 
ا چهارم آنها رها نفر ـ که بیش از سهدر معرض انتقاد قرار بگیرد؛ حال آنکه ساالنه میلیون» نور

) ـ با طیب خاطر و هزینه شخصی در این برنامه 1397 دهند (ادیبی،می تشکیل 30 تا 15جوانان 
 یابند. حضور می

 تصویر زنان در جنگ  . 2
مقدس  از شهیدان دفاع نفر 428و  هزار ششایثارگران، بالغ بر  امور و شهید طبق آمارهاي بنیاد

ها و حمالت موشکی بمباراندهند. عامل شهادت اکثریت این جمعیت، را زنان ایرانی تشکیل می
راغ آنها س به باشند، جبهه نرفته عراق بوده است. رقم مزبور بدان معناست که اگر هم زنان به جبهه

 زانجانبا کل اند. تعداداز زنان نیز در کسوت رزمنده به شهادت رسیده تن 500آمده است، گو اینکه، 
تن از زنان  171منابع از اسارت  ه، برخیاعالم شده است. ضمن اینک تن 735 و هزار پنجنیز  زن

روزي کننده در پیدر دست اشغالگران بعثی خبر داده است. زنان متعاقب اثرگذاري تعیین ایرانی
 اي داشتند. آنها در روزهايکنندهاسالمی، در جنگ تحمیلی و دفاع از میهن نیز نقش تعیین انقالب

 هیهت ساخت سنگر و پناهگاه،هایی نظیر فعالیت بانقاط درگیري با اشغالگران،  آغازین جنگ، در
). برخی 1399غذا، مداواي مجروحان، حفاظت و حمل مهمات به یاري مردان شتافتند (راهیان نور، 

نیز حضور داشتند. برخی  مقدم خط بودند، در را گذرانده ابتدایی نظامیهاي از آنها که آموزش
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ان بودند و برخی دیگر در داخل مناطق مسکونی ضرباتی را هاي چریکی رزمندگزنان عضو گروه
 به اشغالگران وارد کردند. 

ه کافی اي توجدفاع مقدس در تولیدات فرهنگی و رسانه در و غیرمستقیم زنان مستقیم نقش
نگ ها و خاطرات جهاي آنها نیز در روایتترین فعالیتبه خود جلب نکرده و بعضاً حتی برجسته

توان به فعالیت تعدادي از زنان اهوازي به سرپرستی شهید عنوان نمونه میافته است. بهبازتاب نی
شده هاي خونی یا پارهزدن لباسالهدي اشاره کرد که در آن، زنان براي جلوگیري از آتشحسین علم

ا بر ر هاآن لباس وصله و رفو و حتی رنگرزي مجدد رزمندگان، با احداث پایگاهی کار شستشو،
 جمهوراي گسترده و اثرگذار بوده است که رئیساندازهفعالیت این دسته از زنان به گیرند.هده میع

تشکر، به دیدار آنها رفته و با مشاهده فعالیت آنها دریغ  براي اي، شخصاًخامنه اهللاوقت، آیت
هاي سالتواند در چنان پایگاهی خدمت نماید. با این حال، تا خورد که همسر خودشان نمیمی

ات بخش در روایشان رفته است، هیچ اثري از این فعالیت الهاماخیر که یک مستندساز به سراغ
ده تبدیل ش هاي فراوان، پایگاه مذکور به رستورانرغم تالشبه طوري کهجنگ وجود نداشت، به

). نکته قابل 1391(عرب،  یافته است تغییر »هویزه بهشت« به الهديعلم شهید و نامش از پایگاه
زمندگان ر شیمیایی هايتر اینکه، برخی از زنان این پایگاه که ناخواسته و ندانسته با لباسملأت

جه شده و موا مسئولین توجهیاند، بعضاً با بیدیرپا شده پوستی تماس پیدا کرده و دچار عوارض
د رسانبازان شیمیایی به جایی نمیهاي معمول جشان براي قرارگرفتن برخورداري از درماناقدام

 ).1392(مهرنیوز، 
ولیدات رغم تبههمانطور که گفته شد، با توجه به گستردگی حضور زنان در جنگ تحمیلی و 

 ویرکنند. تصفرهنگی مرتبط با زنان، برخی ناظران روایت جنگ را هنوز روایتی مردانه تلقی می
شود و در حالی که د در فضاهاي عمومی دیده نمیانها شهید شدهدر جبهه که چندانی از زنانی
توان نامی از شهداي زن در اند به ندرت میها و معابر به نام شهدا نامگذاري شدهبسیاري از کوچه

ها و شوراي شهر تهران برخی کوچه 1398. در سال )1397پرس،  میان آنها مشاهده کرد (دفاع
، شوراي شهر مشهد 1400. پس از آن، در اردیبهشت معابر تهران را به نام شهداي زن مزین کرد

معبر به نام شهداي زن را تصویب کرد. با این حال، در این خصوص اقدام پایدار و  42نامگذاري 
اي در کشور صورت نگرفته است و در بسیاري از شهرهاي کشور هیچ نامی از شهداي زن گسترده
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ویژه در مناطقی که بیشترین شهداي زن را روند به شود. اینبر معابر و بناهاي عمومی مشاهده نمی
شهید زن  1600تر است. در استان خوزستان که با وجود نزدیک به ملأقابل ت ،اندتقدیم کشور کرده

خورد. این در صدر آمار قرار دارد، اثري از نام زنان شهید بر معابر و بناهاي عمومی به چشم نمی
را در کشور به خود اختصاص  دوم رتبه زن، شهید 970 کند که بانیز صدق می امر درباره کرمانشاه
 ). 1400داده است (عباسی، 

ها و خاطرات و گزارش مقامات و مسئولین گريها، در اغلب روایتصرف نظر از نامگذاري
 هاپوسترها، عکس .شودمی تأکید هاجبهه در پاسداشت نقش زنان، صرفاً به خدمات آنها در پشت

اي، نقش زنان در بدرقه دارند و در تولیدات رسانه مردانه ايها چهرهاي مربوط به جبهههفیلم و
ر شود. این امر دها و استقبال از شهدا ترسیم میرزمندگان، مشارکت در تدارکات مربوط به جبهه

 دشود که به یادبوکند و کمتر یادمانی در کشور مشاهده میها نیز صدق میمورد بناها و یادمان
شهداي زن یا براي بزرگداشت نقش آنان در دفاع مقدس ساخته شده باشد. از همین رو بوده است 

 مقدس، مقام معظم دفاع در زنان مشارکت هايارزش و آثار حفظ سازمان که طبق گفته معاون
ود ش ساخته هایییادمان داشتند،در جنگ  زیادي نقش زنان که هاییمکان در اندداده رهبري دستور

  .)1401(اشکیان، 
برخی رخدادها  همچون هاي دفاع مقدسموازات سایر عرصهرسد بهدر سویه دیگر، به نظر می

شان، معموالً تمایلی براي یادآوري آنها وجود ندارد، رغم اهمیتبهکه  1هاي ناموفقنظیر عملیات
هاي ستدر چارچوب سیا ،اي ترومایی و حیثیتی دارندبرخی رویدادهاي مرتبط با زنان نیز که صبغه

توان به جنایت اشغالگران عراقی عنوان نمونه میاند. در این خصوص، بهحافظه جمعی قرار نگرفته
ها به خاطر عصبانیت از مقاومت شدید مردم حمیدیه، تعدادي در نزدیکی هویزه اشاره کرد. بعثی

ز آنها را زنده به گور کردند از زنان و دختران آن خطه را به اسارت برده و پس از شکنجه و تجاو
رغم به). 21/10/1360که آن مکان به مزار خواهران گمنام معروف شده بود (روزنامه اطالعات، 

هاي اخیر انعکاس گسترده این جنایت هولناك در روزهاي جنگ، برخی راویان جنگ در سال

توان به برخی رخدادهاي شته است میاي دیگر از موضوعاتی که ظاهراً تمایل چندانی براي طرح آنها وجود نداعنوان نمونهبه .1
ها ایترو اشاره کرد که در جنگ آخر ماه چند هاي اسارت انبوه ایرانیان درناخوشایند مرتبط با پناهندگی اسراي ایرانی و یا زمینه

 .شودبه آنها پرداخته می و خاطرات کمتر
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ادي، اند (داودآبتقاد کردهنسبت به سکوت درباره این رخداد و فقدان یادمان شایسته در آن مکان ان
). بدیهی است که چنین خاطراتی، اگرچه دردناك هستند اما ثبت و بازتاب آنها، نقشی غیرقابل 1392

انکار در ترسیم سبعیت تجاوزگران داشته و شفقت رزمندگان ایرانی در برخورد با اسراي عراقی را 
 گذارد. دو چندان به نمایش می

 ان  روایت جنگ؛ رقابت راوی .3
هاي موازي از جنگ را حضور انبوه مردمی و نیز تنوع سازمانی رزمندگان زمینه ارائه روایت

 ایجاد هايمهمترین زمینه از را واقعی دنیاي فعالیت موازي در بتوان فراهم ساخته است. شاید
شرایط انقالبی جامعه ایران . دانست رویدادهاي دفاع مقدس از -متناقض گاه و- مختلف خاطرات

هاي گوناگون نهادهایی جمهوري اسالمی در ایران، در عرصه تأسیسباعث شد که از اولین روزهاي 
 هنگام متعاقباً نهادها این از کدام هر است به موازات نهادهاي موجود شکل بگیرد. بدیهی

 انتخاب شانروایت يبرا را خودشان نهادي و شخصی دید زاویه گویی،خاطره و نویسیتاریخ
 نهاد یک دیدگاه از که حتی ممکن است اقدامی. نیست همخوان دیگران دیدگاه با لزوماً کنند کهمی

ضوع این مو .باشد بوده خدمت براي دیگر نهاد برنامه تر،کالن طرحی درون شود،می تلقی خیانت
کند و عرصه روایت جنگ، در درباره نهادهاي درگیر در دفاع مقدس نیز تا حدودي صدق می

اند هاي فردي یا سازمانی بوده است که آگاهانه یا ناخودآگاه تالش کردهبرخی موارد شاهد رقابت
 قامات ارشداي جدي بوده است که مدهند. این امر تا اندازهتر نشان ش خود را در جنگ برجستهنق

 تحریف و نظران نسبت به آن هشدار داده و روایت هنرمندانه و بدوننظامی در کنار سایر صاحب
 تادس عنوان مثال، رئیساند. بههاي رزمندگان دانستهرا تنها راه جلوگیري از فراموشی رشادت اغراق

اب از مقدس، بر اجتن دفاع وقایع رویکرد فراملی در تبیین اهمیت به اشاره با مسلح نیروهاي کل
کند یم تأکید مقدس دفاع هايارزش نشر و آثار حفظ هاي بنیاددیدگاه سازمانی و قومی در فعالیت

ري گگرفتن این اصل باعث شده است که عرصه روایتگاه نادیده). با این حال، گه1400 (باقري،
  .وجودي خود فاصله بگیردآلود سازمانی و صنفی افتاده و از فلسفه دفاع مقدس در فضاي جدال

 صداوسیما، مرکزي هایی بوده است که واحداز جمله برنامه» مقدس دفاع«قسمتی  19مستند 
تولید و در شهریور و مهر همان سال از  مسلح نیروهاي کل ستاد همکاري با و 1387 سال در

 پاهس فرماندهانمسئوالن و  مستند به همان میزانی که از طرف این. هاي مختلف پخش کردشبکه
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 یاسیس یدتیعق طوري که سازمانمورد نقد واقع شد؛ به گرفت، از طرف ارتشیان مورد تقدیر قرار
مورد  ارتش نشکسوتایپ و فرماندهان حضور کارگروهی تخصصی تشکیل داد تا این مستند با ارتش

 ارتش حساس نقش«شدن رنگنسبت به کم شکسوتانیپ و قرار بگیرد. فرماندهان بررسی و نقد
 انتقاد داشتند. آنها بر» مستند نیا در یلیتحم جنگ سال هشت دوران در رانیا یاسالم يجمهور

 »ياهوگریه و يغوغاساالر از زیپره و قوا کل معظم یفرمانده از يفرمانبر و صالبت نجابت،«
مواردي ) اما نسبت به 1387، يکردند (واحدرا رد می یخواهداشته هرگونه سهم تأکیدارتشیان 

ان، ارتشی جز به هاجبهه در اقشار همه گسترده نظیر عدم اشاره به شهداي ارتشی، نمایش حضور
به ارتش  هاي مربوطکردن شکستکننده ارتش در برخی عملیات، برجستهعدم اشاره به نقش تعیین

 عنویت ازجو و بدون خالقیت و مها، ارائه تصویري ناکارامد، بهانهدادن موفقیترنگ نشانو کم
ساب ها به حنیروهاي ارتشی و... انتقاد داشتند. آنها اشاره کرده بودند که در سریال مذکور پیروزي

ل هاي بزرگ حاصنسبت داده شده است یا شکست نحوي به ارتش ها بهنهادهاي دیگر و شکست
پخش  ، صداوسیما با1393 از عملکرد سایر نهادهاي نظامی، مسکوت گذاشته شده است. در مهر

که با حضور فرماندهان ارتشی و سپاهی تهیه شده بود، فضاي بررسی » ناخوانده سطرهاي« برنامه
 تر از کارنامه نظامیان را فراهم ساخت. منصافانه
گري دفاع توان به یکی از کتب حوزه روایتاي دیگر در این خصوص، میعنوان نمونهبه

مورد نقد فرماندهان ارتش قرارگرفت. این در که ) اشاره کرد 1394(حسینی، » دا«مقدس به نام 
گرفته ها مورد تقدیر و پشتیبانی قرارحالی بود که کتاب مذکور از سوي بسیاري از نهادها و شخصیت

رسیده است. با این حال، برخی ناظران و برخی  159و در زمان نگارش مقاله حاضر به چاپ 
از نقش تکاوران ارتش در دفاع از خرمشهر منتقد بوده انگاري این کتاب فرماندهان ارتش، به نادیده

آن  از اند کههاي جنگی دانستهاي از ناآشنایی راوي از سالحهاي آن را نشانهو حتی بعضی روایت
). البته انتشار 1397توسط دختران اشاره کرد (صمدي،  »106 تفنگ«توان به روایت حمل جمله می

ا سایرین، جایی براي اعمال تبعیض سیستماتیک نگذاشته هاي بدیل توسط همان ناشر یروایت
گونه تولیدات دان با ارائه برخی قرائن، وجود ترجیحات سازمانی در ایننتقاست، اما کماکان م

 اند. اي را بررسی کردهفرهنگی و رسانه
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کرد  اشاره 1394تلویزیون در سال  از »کیمیا«طوالنی  سریال توان به پخشها میاز دیگر نمونه
 مایه خود قرار داده بود. برخیموضوع اشغال خرمشهر و مقاومت در برابر متجاوزان را دست که

 ردانگ اعتراض کردند و فرمانده سریال این در ارتش بودن نقشرنگکم به ارتش نسبت فرماندهان
 از دفاع از نیروهاي گردان تحت امرش در نفر 732خرمشهر طی یادداشتی، با اشاره به شهادت  دژ

 مدافعان میان در ارتش سرباز نفر 10 تنها«مزبور گویی  کرد که طبق داستان سریال تأکیدخرمشهر 
 نیست. این سریال در» کماندوها و سبزها کاله«) و اثري از 1394(قمري، » دارند حضور خرمشهر

 با ارتش کنندههماهنگ معاون ، بخشی از گفتگوي1399 در رخدادي دیگر، در خرداد
 تولیدات رد ارتش نقش شدنگرفته ایرنا منتشر شد که در خالل آن، وي نسبت به نادیده رگزاريخب

کرده بود که در  تأکیدانتقاد کرده بود. وي  مقدس دفاع حوزه در تلویزیونی و سینمایی
 از بسیاري تبلیغاتی نبوده و در هايبرنامه اي ارتش، جاي چندانی برايهاي حرفهدستورالعمل

. متعاقب بازتاب گسترده این )1399 جلسات حضور دوربین ممنوع است (سیاري، و هاموقعیت
ر با اشاره به تقطیع و تفسی ارتش عمومی ها و فضاي مجازي، روابطگفتگوي انتقادي در رسانه

 مهوريج مقدس نظام ارکان سایر و مسلح هاينیرو بین افزاییهم و همدلی«مغرضانه این گفتگو، بر 
 در تشار و سپاه ناپذیرتزلزل اخوت و وحدت«نمود. سخنگوي سپاه نیز بر  تأکید» ایران میاسال

نتشار ا از پس روز کرد. با این حال، به فاصله چند تأکید »کشور ملی منافع و امنیت از صیانت
 در حیفال مذکور، که یکی از فرازهاي آن به انتقاد از تصویرسازي از تیمسار بخشی از مصاحبه

رد. البته ک را براي چندمین بار پخش سیما همان فیلم سه شبکه شد،مربوط می »چ« سینمایی فیلم
منتشر شد که در ارتباط با » 110اوج « نام با سینمایی چند ماه بعد نیز اخباري از تولید یک فیلم

 روي پرده رفت و» منصور«بود و مدتی بعد با عنوان جدید  ارتش هوایی نیروي هايمجاهدت
 مورد استقبال عمومی نیز قرار گرفت. 

هاي ضمنی یا آشکار سازمانی در ثبت رویدادها و خاطرات جنگ، گذشته از برخی رقابت
هایی از رخدادهاي مشابه نیز گهگاه مخاطبان را دچار سردرگمی کرده و چالش متعدد هايروایت

از این موارد بارز، روایاتی  کند. یکیدهی به حافظه جمعی در این خصوص ایجاد میرا براي شکل
مختلف  هايروایت چهار منتشر شده است. با اینکه انتشار کربالي است که به تازگی درباره عملیات

 ،دباش مربوط حساس رویدادي به که موارد بعضی در اما است، بخشآگاهی عموماً رویداد، یک از
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وقت  ، دبیر1397در دي  نمونه، عنوانبه. دآورمی دنبال به را عمومی اعتماديبی و سرگشتگی
 در رود،می شمار به مقدس دفاع ارشد فرماندهان از یکی که نظام مصلحت تشخیص مجمع

 دفاع حوزه محقق یک نوشته به واکنشی در و چهار کربالي عملیات انجام سالروز ودومینسی
 عملیات، آن در ایرانی نیروهاي به وارده تلفات میزان خصوص در موجود ابهامات درباره مقدس

 دشمن هب مزبور عملیات با که معنا این به نامید؛ »فریب عملیات« را آن توئیتري، اظهار نظري طی
 اصلی عملیات دشمن، غافلگیري با سپس تا است بوده همین تنها ایران ساالنه عملیات شد وانمود
 وئیتت. کرد متهم نکته این فهم عدم به را مزبور گرتحلیل خود، توئیت پایان در وي. شود انجام

 کثراًا که داشت دنبال به ايگسترده هايواکنش اجتماعی هايشبکه و ايرسانه فضاي در مزبور،
 از رخیب. کردندمی خاطرنشان را فریب عملیات با آن تفاوت و نامیده »لو رفته« را مزبور عملیات
 ینب کوشیدند دیگر برخی و نامیدند اصلی عملیات بلکه فریب، عملیات نه را آن جنگ سرداران

 آثار حفظ نیادب مسئولین از یکی چنانک کنند؛ پیدا اشتراکی نقطه بعدي، انتقادهاي و اولیه نظر اظهار
 که نمود تأکید و دانسته »برداشت سوء« را اولیه ادعاي به هاواکنش مقدس، دفاع هايارزش نشر و

 به دهایجادش فرصت از استفاده با ایرانی نیروهاي ،چهارکربالي  عملیات لورفتن از پس روز 10
 برخی .دادند انجام موفقیت با را پنج کربالي عملیات نقطه همان در عراقی، نیروهاي مرخصی دلیل

 هک ساختند خاطرنشان عملیات، این مفقودین و شهدا تعداد به اشاره با هارسانه و کارشناسان
 لفاتت نیز آن متعاقب عملیات اینکه ضمن داشت،می تلفات همه آن بایستنمی فریب عملیات
 را مزبور عملیات گذشته، دهه سه هايروایت اغلب آنکه، ترتأمل قابل. داشت همراه به زیادي

. بود فاوتمت نیز وي خود پیشین هايروایت با حتی مزبور، توئیت مدعاي و بودند نامیده »رفتهلو«
 یک ات دشمن غافلگیري میزان فرماندهان، ارزیابی اساس بر که بود کرده اذعان دیگر جایی در وي

 یافت کاهش میزان این عملیات شب تا بعد به آن از اما بود، درصد 80 حدود عملیات از قبل هفته
 ). 175: 1390 رضایی،( رسید درصد 50 حدود به عملیات شب در که جایی تا

 مینهز که دالیلی است از رویدادها ملی و کالن جنبه به توجه غلبه فرهنگ مقصریابی و عدم
 تاریخ در کندوکاو هنگام هارسانه و افراد از بسیاري. سازدمی را فراهم خاطرات روایت در انحراف

 یمقصریاب دنبال به ها،عملیات و رویدادها درباره علمی داوري و بررسی جاي به تحمیلی، جنگ
 آن به هوابست هايشخصیت یا نهادها است بدیهی. هستند انقالبی نهاد آن یا نظامی نهاد این میان از
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. دکننخودداري می هازنیبراي این اتهام از ایجاد زمینه شانخاطرات روایت در تدریجبه نیز نهادها
 ار دیگر هايچالش زمینه خود نیز وضعیت این به دهیسامان براي هاتالش بعضی میان، این در

 این زا یکی »مقدس دفاع تاریخی و ادبی آثار نشر و تولید بر نظارت نامهآیین. «سازندمی فراهم
 در علمی رویکرد و نوآوري تواندمی ارزنده، هاییراهنمایی از برخورداري رغمبه که هاستنمونه

 را شدهتولید آثار با ايسلیقه برخورد زمینه و کرده محدود را مقدس دفاع هايفرازونشیب بررسی
 دفاع فرازهاي برخی به نسبت انتقادي رویکردهاي بعضی است ممکن مثال، عنوان به. کند فراهم

 مهوريج پیروزي بردنسؤال زیر« مثابه به فرماندهان، یا هاارگان از بعضی مقطعی عملکرد یا مقدس
 نامهینآی این بندهاي از یکی در عیناً که شود تلقی »مقدس دفاع و تحمیلی جنگ در ایران اسالمی

 زج چیزي واقع در مقدس، دفاع حوزه در منتشره آثار است ممکن ترتیب، این به. است شده منع
 این از حاصل تجارب از را کشور و نظام و نبوده نظامی فرماندهان و نیروها عملکرد از دفاع

 .کند محروم هانویسیخاطره

 گیري نتیجه
فراهم کرده و وضعیتی هاي جمعی را هاي روزافزون در جامعه، زمینه تضعیف حافظهفردگرایی

معاصر نام برد. سرعت باالي  جوامع توان از آن تحت عنوان بحران حافظه درکند که میرا ایجاد می
ن رفتهاي مرجع و ازبینهاي مختلف زندگی اجتماعی از یک طرف و تنوع رسانهتحوالت در حوزه

ن درباره خاطرات جمعی و مل و بازاندیشی شهرونداأهاي حاکمیتی از سوي دیگر، تانحصار رسانه
 تواند حافظه و هویتشان را به امري دیریاب تبدیل کرده است؛ وضعیتی که به مرور میهویت

 ها را به نقطه صفر نزدیک سازد. جمعی ملت
مهمترین هدف آنچه که در ادبیات معاصر دانشگاهی تحت عنوان سیاست حافظه شناخته 

ه جمعی و هویت جوامع است. این امر در کشورمان نیز شود، ثبت، تقویت و نگهداري از حافظمی
ترین رهیافت درباره آن، استفاده مقام معظم تحت عناوین گوناگون مورد توجه بوده است که تازه

است قطعی سیکنند که می تأکیدبراي بیان ضرورت و فوریت آن است. این » جهاد تبیین«رهبري از 
آنها براي اجراي این است و اي حرفه هايدروغاستفاده از  ها باتحریف واقعیت، هاي معاندرسانه

و  هاو خیانتو ساواك را بزك کرده چهره زشت و فاسد رژیم طاغوت کنند تالش میسیاست، 
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را مخدوش کرده،  (ره)چهره انقالب و امامکنند ها را بپوشانند؛ ضمن اینکه، تالش میي آنهاجنایت
). از همین 19/11/1400رهبري،  معظم برجسته سازند (مقامنقاط ضعف را را کتمان و  هاپیشرفت

اند که داشته تأکیدها و خاطرات درباره رخدادهاي مهم کشور رو ایشان بر ثبت دقیق و نشر روایت
 به مواردي از آنها در خالل مطلب نیز اشاره شد. 

اي هاي قابل مالحظهر کاستیبا این حال، مرور سیاست حافظه در جمهوري اسالمی ایران بیانگ
است که نیازمند توجه و اقدام هستند. در پژوهش حاضر با بررسی اجمالی سیاست حافظه درباره 

شوند. هاي دیگر نیز مشاهده میها احصا گردید که عموماً در حوزهدفاع مقدس، بعضی کاستی
تواند یاند که توجه به آنها مهایی ارائه شدهبرپایه تحقیقی که صورت گرفت، در ادامه مطلب توصیه

 باشد.  مؤثرهاي مرتبط با حافظه جمعی در کشور در بهبود سیاست
 ي هاها نه تنها جاي بسیاري از عملیاتها و جنگ روایتدر دنیاي کنونی نبرد گفتمان

گیرد. هاي نظامی هم، پیروزي به روایت غالب تعلق میاند، بلکه در جنگجنگی را گرفته
ها، اگرچه ممکن است در ل باید توجه داشت که برخورد گزینشی با روایتبا این حا

مدت ما را پیروز گرداند، اما در درازمدت به خاطر دوري از حقیقت، فرو خواهد کوتاه
 پاشید. از این رو، در سیاست حافظه، پایبندي حداکثري به حقیقت، امري حیاتی است. 

 ها و خاطرات همانند بت و نشر روایتزدگی، رویکرد صنفی و گروهی در ثسیاست
ها از خاطرات، ها یا گروهکند. حذف برخی نامسمی کشنده براي سیاست حافظه عمل می

هاي بدیل اي کوتاه به روایتممکن است براي امروز مفید باشد، اما جامعه، در فاصله
ه در ک د خواهد کرد. در روایت دفاع مقدسدست یافته و در کلیت روایت پیشین تردی

ایران همکاري کردند و در فضاي دوقطبی جهان آن روز،  علیه» متحدین و متفقین«آن، 
تک شهروندان را ثبت شد، باید حضور تکهاي شرقی و غربی به عراق ارسال میسالح
بعضی خاطرات، در صدد حذف بخش قابل توجهی از نیروهاي رسد به نظر میکرد؛ 

) نیز اشاره Lowenthal, 2012همانطور که الونتهال (آیند. در این صورت، نظامی برمی
شوند که حامل هیچ آگاهی معنا تبدیل میکند، سالگردها و خاطرات به رخدادهایی بیمی

 تاریخی یا معرفت جمعی نیستند. 
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 ز هایی اتواند بخشهاي فرهنگی و نمادین، میانگاري سرمایهسیاست حذفی یا نادیده
که این شهروندان نه تنها بازتابی از هویت اسی نیز جدا سازد، چرااز نظام سیشهروندان را 

شان را در معرض نابودي بینند، بلکه هویتشان را در سیاست رسمی نمیفرهنگی
یابند. هنگام بروز تهدیدهاي فرهنگی و هویتی، اگر جامعه نتواند از نظام سیاسی می

به سمت خودیاري امنیتی خواهد موجود براي دفاع از هویت خود استفاده کند، الجرم 
ترین و فراگیرترین رویکرد ایدئولوژیک، رفت. از همین رو، سیاست حافظه نیازمند شامل

 سازمانی، نسلی، مذهبی، قومی و جنسیتی است. 

  گذار بر صحت سیاست حافظه هستند. راویان و تأثیررهبران جامعه از مهمترین عوامل
هاي رهبران جامعه را دانند که مالحظات و خواستهپژوهشگران عموماً خود را ملزم می

در کار خود رعایت نمایند. در صورتی که آن رهبران یا مقامات به دنبال تحریف 
 هايآمیز دادهها و تفسیر تحریفواژه کارياي جز دستها باشند، راویان نیز چارهواقعیت
شده، نه تنها دستکاري هاينخواهند داشت. باید توجه داشت که این روایت تاریخی

تحریف در آنها آشکار  -دیر یا زود-ماهیتاً ارزشی ندارند، بلکه از جهت عملکردي نیز 
 گشته و عاري از اثرگذاري خواهند شد. 

 د مرز مشخص دهی به حافظه جمعی در ایران، نبویکی از مسائل موجود در زمینه شکل
 از دهه چهار از بیش گذشت امردمی و تاریخ رسمی است. بهاي شخصی، بین روایت

 زا خویش روایت نشر و ثبت صدد در نهادها و هاشخصیت از بسیاري اسالمی، انقالب
 ستا ضروري بسیار ،آینده هاينسل گیريبهره براي اگرچه اقدام این. آیندبرمی رخدادها

 را زمینه اجتماعی، بهره فقدان بر عالوه است ممکن آن، نابسامان انجام صورت در اما
رچه اگ. کند ها فراهمهمه روایت به نسبت اعتماديبی و جمعی حافظه کردنمتزلزل براي

اقداماتی براي تدوین تاریخ رسمی صورت گرفته است، اما در خالل همان اقدامات نیز 
 بعضاً مرز بین روایت شخصی و رسمی مخدوش شده است. 

 نظر برخوردار هستند، اما به اي، از اطالعات دست اول وقایعاگرچه کنشگران هر حوزه
که در آن صورت ید به کنشگران آن حوزه سپرد، چرارسد کار تدوین تاریخ را نبامی

انگاري یا اغراق هاي مختلفی چون نادیدهزمینه براي تحریف فردي و سازمانی در قالب
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ن نیقدرتان و... ایجاد خواهد شد. در چبرخی رویدادها یا جوانب، مقصریابی از میان بی
ها و نهادها براي تدوین تاریخ مطلوب و وضعیتی، ممکن است هر کدام از سازمان

آوري و نشر خاطرات باشند؛ رخدادي سسات و مراکز جمعؤم تأسیسدرست، به دنبال 
 شود.که اکنون در کشورمان مشاهده می

  هاي بدیلروایت، زمینه براي طرح »زاویه دید«در روایت رخدادها باید با پذیرش اهمیت 
وده، ها نبها، به معناي تکذیب سایر روایتفراهم باشد. باید توجه داشت که این روایت
کنند. بدیهی است که روایت کسی که در بلکه رخدادها را از دیدگاه راوي مطرح می

جنگیده و روایت قرارگاه فرماندهی حضور داشته با روایت کسی که در خط مقدم می
ت نیروي تدارکات یا توپخانه تفاوت داشته باشد. با ایجاد فرصت براي این دو با روای

توان به تصویري کامل از رخدادها طرح و انتشار روایات بدیل و نقد و بررسی آنها می
هاي تاعتباري روایدست یافت. تناقض یا انتقاد به روایت اشخاص نباید به معناي بی

انسوري باشد؛ چراکه نظام و کشور را از رسمی یا امتناع اشخاص از روایت یا خودس
 سازد.خاطرات این دسته از افراد محروم می

 رغم صبغه تحمیلی دفاع مقدس و نیز بر خالف مواضع مکرر بسیاري از فرماندهان به
ائه از جنگ ار اي، تصویري ترویجیدر بعضی تولیدات رسانه جنگ در تقبیح جنگ،

 شنیز تال پایان جنگ است. بعضاً خاطر به ديمنشود که تلویحاً حاوي نوعی سوگمی
 بر فزودنا ها بافیلم تکنیکی هايکاستی روایی آثار ادبی و فرهنگی یا هايشود ضعفمی

رسد در ممیزي این دسته از آثار نظر میشود. به جبران ایدئولوژیک و عاطفی جوانب
 فرهنگی و هنري باید به این نکته نیز توجه نمود. 

 هاي دفاع از خاك یت راهبردي برنامه راهیان نور در انتقال تاریخچه و ارزشبا توجه اهم
ها به توان آن را به همه مناطقی گسترش داد که ایرانیان روزگاري در آن مکانمیهن، می

نظر از اینکه در آنها پیروز شده و یا شکست خورده اند، صرفمقابله با اشغالگران پرداخته
 باشند. 

 هاي ههنگامگري رخدادها نباید با استناد به تبلیغات رسمی در روایت نویسی وتاریخ
که در آن شرایط، ممکن است برخی اخبار و اطالعات براي بحران صورت گیرد، چرا
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شر شده منتمدیریت بحران و تقویت روحیه عموم مردم، به صورت گزینشی یا تحریف
 شده باشد. 

 دارند، تسمیه جنگ تحمیلی به  تأکیددگان نیز همانطور که بسیاري از فرماندهان و رزمن
بخشی به کارنامه جنگ نیست. از این رو الزم است به دفاع مقدس، به معناي تقدس

هاي رزمندگان و ملت ایران، عملکرد افراد ها و حماسهپرهیز از خلط مبحث در ایثارگري
روزي و شکست هاي پیگرفته و درسقرار هاي دخیل در جنگ مورد ارزیابی و سازمان

 هاي آتی مورد بررسی قرار بگیرد. براي موقعیت

 و هامصاحبه و آمارها جلسات، آرشیو به نهادها و هاسازمان دسترسی رانت بردنبین از 
 که است کارهاییراه از شفاهی، تاریخ از موارد این به عمومی دسترسی تسهیل نیز
 گزند از را جمعی حافظه و رسانده حداقل به را متناقض هايروایت انتشار تواندمی

 بعضی ویژهبه خصوص این در. نگهدارد امان در هاسازمان و اشخاص ايسلیقه برخورد
 و تهیه با توانندمی دارند، سروکار حساس هايداده با که عالی شوراهاي یا هاسازمان
 و تابوسازي از حداکثري پرهیز ضمن خاطرات، و اسناد انتشار هاينامهآیین تدوین

 .نمایند اتخاذ حوزه این به دهیسامان براي روشنی و دقیق سازوکار اطالعات، سانسور
 ديبنرتبه نیز و محرمانه اطالعات عمومی انتشار براي مشخص زمانی دوره مانند مواردي
 از آنها خاطرات عمومی انتشار براي معین مدت تعیین و مناصب و مقامات روشن

 .بود خواهد مزبور هاينامهآیین فرازهاي مهمترین
 ار طرفیبی اصل حداکثري رعایت و علمی مواجهه ضرورت خاطرات، گسترده انتشار 

 عضیب کنارگذاشتن مستلزم موارد برخی در طرفیبی این اگر حتی کند،می خاطرنشان
 در تنها. دانشده تبدیل تابو به مرور به که باشد نظام رسمی گفتمان در جاافتاده روایات

 را عمومی اذهان در رسمی هايروایت اعتبار و مرجعیت توانمی که است صورت این
 ردنکحاکم براي تالش هرگونه که شود توجه است الزم. کرد تقویت و حفظ حدودي تا

 و ازيسکلیشه گویی،کلی خودسانسوري، جز حاصلی نویسیخاطره بر رسمی گفتمان
 دنخواه آوريتاب بدیل هايروایت مقابل در قطعاً زمان طول در و نداشته زدگیسیاست
 .داشت
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