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 دهه شصت 

با آن  های دهه شصت شمسی یعنی دوران کودکی من،سالخاطرات 

را ن و ما بخش مهمی از امروزم ،ایماژها ونمادهای یگانه وتاثیرگذارش

نسالن من رشد کرده و بزرگ ها نیز با همگویی آن سال ساخته است.

رفته و حواس عمومی نسبت به آن سال  ها کنار. بخشی از پردهشده اند

بعد از تابستان سال هشتاد وهشت این شک بیها تغییر کرده است. 

تر، میراث ما تغییرات سرعت بیشتری به خود گرفت. اما از همه مهم

سوال از آن دهه هرچه باشد قطعا یک چیز است: مردگانِ آن دهه. 

 ردیم؟اساسی این است که ما با قربانیان دهه شصت چه ک
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نزاعی که امروز بر سر محتوای دهه شصت وعناصرش مثل آیت هلل 

ها، همبستگی اجتماعی مردم، مقاومت عمومی مردم در خمینی، اعدام

هشت سال جنگ، عزل آیت هلل منتظری، پایان جنگ وغیره در میان 

گران سیاسی دموکراسی خواه درگرفته است، فرصت مناسبی است کنش

این بازگشت نقشی حیاتی برای آینده بازی  گردیم.که به این دوران باز

ت پوشی نیست .عجیب نیسکند. پیوستگی گذشته با آینده قابل چشممی

های دیروز را پیش هایی ازاعدامهای امروز، پرسشکه واقعیت اعدام

کشند؛ وجریانات سیاسی برای نقد یا اثبات وضعیت اکنون، مدام، می

 .گردندیصندوقچه خاطرات دهه شصت را م

ایم. کودکی یا جوانی ماست. دهه شصت، تاریخی است که تجربه کرده

نویس را درباره این تجربه ملموس وشخصی است که داوری تاریخ وتاریخ

توانند ازخودشان چیزی درباره زند. افراد گوناگون میاین دوران پس می

بان چیزی که به ما دربرابر تاریخ دهه شصت زاین دوران بگویند. آن

دهد، خاطرات ماست. درواقع رنگ خاطرات ونوع تجربه زیسته ما از می

کند، آن دوران است که با هرنوع تاریخی که آن دوران را روایت می

شود. دهه شصت دوران سلسله سامانیان یا ملی شدن وارد نزاع می

بتواند دوری ونزدیکی  "علم"صنعت نفت نیست که تاریخ به مثابه 

اقعیت را بسنجد. فردی که دردهه شصت پدر یا برادرش روایت ما به و
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توان با روایتی از تاریخ قانع توسط نظام سیاسی اعدام شده را نمی

پذیرند. دقیقا شدگان جنگ آن را میخواهر یکی ازکشته و ساخت که مادر

پیوند بین این دهه و تجربیات شخصی وخاطرات ماست که ما را در دهه 

هزاروسیصدوهشتادوهشت.  ت. دهه شصتِانداخته اس شصت، گیر

 .ماست شبح آن دوران هنوز با

)سرایت دهه شصت به امروز( بیش از هرچیزی وامدار  این سرایت

دوران، ماالمال از رنج و غم  آناست.  "فاجعه"ند این دوران با پیو

را شان و یا خانه و کشور و جوانیعزیزشان یا هایی که است. غم انسان

هایی که ایدئولوژی، آن را پنهان کرد وتا امروز باقی رنجازدست دادند. 

درون بازی زبانی مسلط تعریف  ها درمنطق حاکم وگذاشت. کشته شده

هایی بودند که پیش از دفن، داغ خوردند. ها تنشدند: شهید. آن

های خود پر کرد، سپس به مادرانشان ها را از نشانهایدئولوژی ابتدا آن

ها گم شدند. این سرنوشت ا درهیاهوی ایدئولوژیهتحویل داد. رنج

تمامی قربانیان بود. ستایش از مادری که بر جنازه فرزندش نه گریست، 

مان را درآن دوران گذراندیم. تصویرآشنایی برای ماست که کودکی

چرا "دهد: و او پاسخ می "کنی؟مادر چرا گریه نمی"پرسد: مجری می

. خاطرات خانواده های "اما فدای ....کردهفرزندم ر خوشحالم. گریه کنم؟
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زندانیان دهه شصت را نگاه کنید، پر است از تصاویری این چنینی؛ فقط 

 .کندمحتوای آن قسمت خالی ونقطه چین فرق می

 ای که رخشدگانمان وفاجعهشاید بتوان به جرات گفت که ما برای کشته

سوگواری "ت عنوان ای تحایم. فروید در مقالهنکرده "سوگواری"داد، 

کند که با کنش سوگواری است که فرد این نکته را مطرح می 1"ومالیخولیا

ای تدریجی تواند خود را از انسان یا موضوع از دست رفته به گونهمی

جدا کرده و نفس آسیب دیده خود را به سبب این فقدان بازسازی کند. 

این  آورد. اگردادگی را فراهم میجدا کردنی که امکان درک ازدست

شود. فردِ مالیخولیایی جدایی صورت نگیرد، فرد به مالیخولیا دچارمی

العاده در کسی است که درمواجهه با فاجعه به نوعی تنزل و کاستیِ فوق

ای شود. درواقع برخالف سوگواری که اشارهمی حس احترام به نفس دچار

نفسِ فرد  است بر فقیر و تهی گشتن جهان؛ در مالیخولیا، خود یا

ارزش، شود. فردِ بیمار نفسِ خویش را به عنوانِ نفسی بیتضعیف می

عاجز از هرگونه موفقیت و به لحاظ اخالقی منفور می بیند. این بیماری، 

فردمالیخولیایی را به طرد مطلق وتنفراز فردیا موضوع از دست رفته 

د. اهمیت تواند به آنچه از دست داده است فکرکندیگرنمی کشاند. اومی

سوگواری در این است که با وجود جدایی، رابطه فرد با ابژه ازدست 

                                                           
  1 مقاله ماتم و مالیخولیا / ترجمه مراد فرهادپور/ مجله ارغنون/ شماره 21
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 ترشود. درواقع عزا، آشتی با ازدست رفته و درمعنایی کلیرفته حفظ می

 .پذیرش ازدست رفتگی است

ایدئولوژی، از سوگواری ما نسبت به فاجعه دهه شصت، جلوگیری کرد و 

 دگانمان همواره به چیزیشکشته کسی به معنای واقعی نه گریست.

ها نتوانستیم جدا از آن شدند. به جای عزا بازتولید کردیم. "تقدیم"

شدگان جنگ ودیگر ها بیندیشیم. خاطره جمعی ما از کشتهشویم و به آن

کشته شدگان مالیخولیایی است؛ زیرا که امکان درک وفهم از دست 

موشی خود از دست رفتگان را نداشتیم. این عدم ارتباط، منجر به فرا

رفتگان و باقی ماندن زخم از دست دادن آنها شده است. زخم ما از 

خاطره جمعی آن دوران به سبب همین نیندیشیدن، پابرجا باقی مانده 

توانند ای هستیم که زخم دیدگانش متنفرند ونمیاست. درجامعه

دید هبه آینده فکرکنند. شبح گذشته آینده ما رات ببخشند، مصالحه کنند و

خواهان برچهره هم ایم که چرا دموکراسیپرسیده کند. آیا ازخودمی

اند. دیدگان دوران فاجعهای زخمها هریک به گونهاندازند؟ آنچنگ می

دورانی که برای آن سوگواری نکردند. کنش امروزشان تصعید خاطرات 

 .کودکی است

خواهی شک مالیخولیای ما نسبت به دهه شصت ، پروژه دموکراسیبی

خواهان امروزمان را تضعیف کرده است. هیچیک از دموکراسی
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روزها جدا شده وبه فاجعه بیندیشند. شدگان آنتوانند از کشتهنمی

تکرار خاطرات وتجربیات شخصی آن دوران، اندیشیدن به آن نیست؛ 

 .بیشتر، فراهم کردن اسباب دیگری سازی وتنفر است

توانیم از زخم خاطرات خود جدا ه میگوید که چگونپل ریکور به ما می

شویم )سوگواری( وبه مدد این کار امکان اندیشیدن به آن دوره را فراهم 

ای که آمیخته با خاطرات کنیم. ازنظر ریکور الزمه اندیشیدن به گذشته

ماست، تالش برای بیرون رفتن از آن به مثابه یک تجربه شخصی وفاصله 

هم کردن اسباب نگرش انتقادی به درواقع فرا 2گرفتن از آن است.

برداشتی از گذشته که ریشه در خاطره شخصی دارد. پیدا کردن نوعی 

ای متفاوت است. این توانایی است توانایی بازگوکردن رویدادها به گونه

های دیگر امکان شنیدن روایت که از اجباربه تکرار ما را رها ساخته و

شود: جا ساخته میعی همینسازد. خاطره جماز گذشته را فراهم می

وند توانیم پیدیالوگ بین خاطرات. با اندیشیدن دیگرگون به گذشته می

یی به خود را با چیزهای از دست داده قطع کنیم و بر نگاه مالیخولیا

نگاه مالیخولیایی که اعتمادبه نفس ما رابرای ها فایق شویم. ازدست داده

 .درفاجعه زایل می کندمواجه شدن با گذشته وپذیرفتن سهم مان 

                                                           
  2 مقاله خاطره، تاریخ و فراموشی / مجله گفتگو / شماره هشت
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 بازفتح خرمشهر

1 

و مادران ما را خواند:{ پدران .}سقراط وصیت نامه شهدا را می…"

تحمل کنند.  ید تا مصیبتِ مرگ ما را با بردباردهی یاند تسلاگر زنده

در ناله و شیون با آنها هم آواز نشوید، زیرا سرنوشت آنان را به 

است و الزم نیست شما بر آن بیافزایید،  اندازة کافی اندوهگین ساخته

 گرا پس …شان را تسکین دهدبلکه به آنان سخنانی بگویید که اندوه

و در  بپردازند ما فرزندان و زنان غمگساریِ به شیون و گریه جای به
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تربیتِ آنها بکوشند هم مصیبت خود را از یاد خواهند برد و هم چنان 

خواهیم که برای م. از دولت نیز میخواهند زیست که از آنان چشم داری

ارى از ما، در تربیتِ فرزندان ما بکوشد و به پدران و مادران زگسپاس

           "ما یاری کند تا در پیرى رنج نکشند.

 رساله منگسنوس یا در رثای شهیدان افالطون، 

 

ترین دستاوردهای سیاسی جمعى پس از انتخابات شک یکی از مهمبی

ش سبز، فتح دوباره خرمشهر بود. در خالل جنبش سبز، و جنب ٨٨سال 

دیدگان و معترضین غالباً جوان به نسل پدران خود یعنى همان آسیب

هاى پس از شدگان جنگ پیوند خوردند. حکمرانان در طى سالکشته

شدگان جنگ را به تسخیر خویش درآورده و جنگ توانسته بودند، کشته

طبقه متوسط برپا کنند، تاجایى که  شکاف جدى و عمیقى میان آنان و

؛ ین نمادهاى طبقه حاکم تبدیل شدندشدگان، به یکى از مهمترکشته

دانستند که آنها از جمله خیل جمعیت عادى و ساده درحالیکه همگان مى

سو و از مردم بودند. جنبش سبز به میانجى گفتمان رهبران آن از یک

شدگان، هاى کشتهنوادهسوى دیگر فاش شدن نارضایتى بسیارى از خا

گاه هاى نمادین حاکم فراخواند و به خواستها را از سطح قبرستانمُرده
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هاى خود را از ترین سرمایهشان بازگرداند. حاکم یکى از مهممردمى

دست داد. در واقع یک جنبش سیاسى و اجتماعى با بازتعریف گذشته، 

آن تنها در اشباح و نمادهایى را به یارى گرفت که تا پیش از 

شک این بى پروپاگانداى حاکم، عروسک خیمه شب بازى بودند ؛ و

توان با یک نگاه ساده و سرپایى دستاورد بزرگى بود. به عنوان نمونه مى

به فضاى مجازى تفاوت بین سالگرد فتح خرمشهر در پیش و پس از 

گاه تا این حد سالگرد فتح خرمشهر و جنبش سبز را تشخیص داد. هیچ

وع جنگ ایران وعراق در بین بدنه سکوالر وطبقه متوسط جامعه موض

ها از قاب تلویزیون و معابر به صفحات شدهانعکاس نداشته است.کشته

هاى طبقه متوسط جهیدند و ها و فیلمها و موسیقىها و وبالگسایت

 اسمشان در بازتفسیرى سیاسى و انتقادى تکرارشد.

کنندگان جدیدش )شخص حاکم( لگیری خرمشهر)جنگ( از اشغابازپس

با ایجاد یک شکاف گفتمانی بین آپاراتوس رسمی و بدنه اجتماعی ممکن 

 شدگان جنگشد. به واسطه یک جنبش سیاسى، امروزه ما می توانیم کشته

اند، جدا های آنها چرخیدهها بر دور جنازههایی که سالرا از کرکس

. مالکیت سیستم بر اجساد، کنیم. این اتفاق در خرد جمعی رخ داده است

ها به درون خیابان شدگان از پشت ویترینشده و کشتهمخدوش

اند.البته همچنان سنگرهایی دیگر باقی مانده است. این فرایند بازگشته
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 شدگان باید ادامه پیدا کند؛تا خلع سالح گفتمانی حاکم درباره تمام کشته

 مثال دیگر کشته شدگان دهه شصت.

 نیازمند( تاریخ اجساد بر شده حک هایمارک) هایبلل سازیپاک 

 هن باراین را تاریخ است الزم. است تاریخ از بدیل هایروایت بازگویی

شدگان تهکش خود محوریت با که دربار نویسیتاریخ محوریت با

بازنویسی کنیم. درواقع تاریخ باید بر مبنای سرگذشت قربانیان روایت 

تفکر، از آن رو هنوز ضرورت دارد که " ورنوشود. به تعبیر تئودورآد

خاطره رنج قربانیان، اساسى ترین حقیقت تاریخ انسان را بازتاب 

این همان فرایند خلع سالح هژمونیک کردن حاکم است که  3 "دهد.می

پس از گذشت چهار سال و فراخ شدن سرکوب و جمع شدن اعتراضات 

است. هرچه بیشتر نظامى خیابانى همچنان ادامه دارد و توقف نکرده 

شدن حاکم، راوى خالى تر شدن دست او از نمادهاى تاریخى و استعمار 

 گذشته است.

شدگان به ابزاری برای ای آمد. تصاویر، سرودها و عکس کشتهصدای تازه

سیاست مردمی تبدیل شدند؛ از بیژن جزنى تا ابراهیم همت، حتی در 

ای را امه داد. هر جنازهباید ادترین وضعیت امید جمعی. میسخت

                                                           
ىتئودور آدورنو/چرا هنوز فلسفه/ ترجمه مجتبی گل محمد  3  
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جانش یافت. خطوطی که امکان ای را در بدن بیبیدار کرد و خطوط تازه

شدگان جنگ بهتر زیستن را فراهم سازند. سال ها حاکم، اجساد کشته

ها را احضار و هایی برای تزیین اتاق خواب خود تبدیل وآنرا به الشه

ربهی حاکم را تبلیغ با آنها در هر مکان و گذرگاهی، مرگ مردم و ف

ها زندگی دهند. آناند و باج نمىکرد. اجساد، چندى است قیام کردهمی

ای جدید گذاری شده، به گونههای کدها و تنزنند. خاطرهرا فریاد می

 شوند.مقدس می

 

2 

 یک تصویری بنام فرشته نو (،Paul Klee) نقاش سوئیسی، پل کله"

(Angelus Novus)  است. این فرشته به یک چیزی را نقاشی کرده

خواهد خودش را از رسد که او )فرشته( میخیره شده است و بنظر می

های فرشته به حد زیادی بازند. فرشته دهان خود را آن دور کند. چشم

بایست های خود را گشوده است. فرشته تاریخ میباز نگه داشته و بال

سوی گذشته یک چنین سیمایی داشته باشد. فرشته روی خود را ب

برگردانده است. اگر گذشته برای ما به معنی یک سری اتفاقاتی هستند 

وقفه اند، برای فرشته این گذشته فقط یک فاجعه است که بیکه پیش آمده
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اندازد. فرشته تاریخ کند و جلوی پای او میخرابه بر خرابه انباشته می

ا و نابودشدگان ر قصد تامل دارد تا بتواند به قتل رسیدگان را زنده کند

دوباره به زندگی برگرداند. اما یک توفان شدیدی از بهشت به حرکت 

های خود را ببندد و در جای خود گذارد که فرشته بالآید و نمیدر می

شوند توفان های گذشته افزوده میبماند. در حالی که بر انبوه خرابه

ه او پشتش را ای کبهشت فرشته را، برخالف خواسته خود، بسوی آینده

ای که اسم آن را ما به آن کرده است مجبور به پرواز می کند. آن پدیده

  "ایم همین توفان بهشت است.پیشرفت گذاشته

 تاریخ فلسفه درباب والتربنیامین/ تزهایی

 

گذشته، نگذشته است؛ بلکه همچون حبابی درخشان و زنده در برابرمان 

گذشته و سپری شده است، دیگر شناور است، در هوای زمان حال. آنچه 

ای تمام شده و فرجام یافته نیست، برعکس، در اکنونِ متعلق به گذشته

چیز دوباره در ها دوباره باز شده است. همهسیاسی، پرونده همه آن

توان به بدل دادن، حادث شدن، و مردن است. به طوری که میحال رخ

تصویر »امید داشت. ها به پیروزی و زنده کردن مردگان ساختنِ شکست

گذرد. گذشته را فقط در هیأت تصویری حقیقیِ گذشته تیزوتند می
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توان بازش شناخت، توان به چنگ آورد که در آن لحظه که میمی

 از تصویری هر…شوددرخشان گردد و از آن پس دیگر هرگز دیده ن

زمانِ حال به منزله یکی از مسائل امروز بازشناخته  سوی از که گذشته

اتفاقى که هر روز چه در  4 ".رود تا برای همیشه ناپدید گردد، مینشود

همان چیزى است که  ؛دهدسطح فردى و چه در سطح جمعى روى مى

 ایم.گذاشته "گذشته"نامش را 

ای که ی استثناست. سوژهی رویداد تاریخی همان لحظهاین لحظه

، خنثی، "محقق"ای بناست در تاریخ تعمق کند و آن را بشناسد، سوژه

فرصت، ه بتواند تاریخ را، سرِو برکنار از سیاستِ زمان حال نیست ک

بفهمد و بنگارد، آنطور که مثالً یک  "گونه که واقعاً بوده استهمان"

شناس کند، یا یک جامعهبندی میهای جانوری را طبقهشناس گونهزیست

 کس: کنند؛ بلکه برعو قوم نگار جوامع و اقوام را تحلیل و ثبت می

سوژه معرفت تاریخى، خودِ طبقه مبارز و ستمدیده است. در اندیشه "

مارکس، این طبقه درمقام آخرین به بند کشیده شده، درمقام آن انتقام 

                                                           
  4 تز پنجم
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شمار های بیهایی را، به نام نسلشود که رسالتاى ظاهر میگیرنده

 5 "رساند.شدگان، به انجام مییمالپا

خوانند، به اند که گذشته را فرا مىدههاى ستمدیاین خود همین آدم

کنند که اى روایت مىبار آن را به گونهشوند و اینچشمانش خیره مى

اى است در خدمت اکنون. این پروژه برایشان خالق امید و زندگى باشد.

 "اکنون"تاریخ، فرآیندی است که در آن یک کنش رهایی بخش، 

یست که افالطون، در رثاى تواند آفریده شود؛ فقط اکنون. بیراه نمی

هایى که پس کند، آنشهیدان، بیش از هرچیز به بازماندگان توجه مى

اند که اند. از نظر افالطون، شهدا از آنرو قابل ستایشاز فاجعه زنده

ها بر خالف اند. آنتر زندگى را فراهم کردهامکان زیستن و از آن مهم

 دیگر مردگان، یادآور زندگى باید باشند.

 

 

 

 

                                                           
  5 تز دوازدهم
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3 

بینیم. هیچ نبی و پیشگویی باقی ای نمیما دیگر بیش از این نشانه"

نمانده است، دیگر کسی باقی نمانده که از او بپرسیم: چه قدر باقی 

 ۴4:۹مزامیر  "مانده؟

سالگرد آغاز و پایان جنگ یا یک فتح بزرگ در آن، چنانچه هر پیامی 

دیس مرگ جز نفی هرگونه جنگ داشته باشد، هیچ معنایی جز تق

نخواهد داشت. در واقع بازتولید خوانش مسلط از گذشته است؛ گذشته 

جاست که برخى، از نوعی جنگ برای اى براى ستایش مرگ. جالب این

چاله های نظام سیاسی و  رهایی مردم دفاع می کنند. آنها معموال سیاه

حتی آمار قربانیان تصادفات جاده ای را پیش می کشند تا بگویند در 

این همه ستم و خون، بگذارید یک جنگ کار را یکسره کند. باالخص  بین

گیرد. اینان شاید امیدى جمعى دکّان این صداها رونق مىپس از یک نا

دانند که هر رویدادى فرجام خود را با خود دارد. فرجام جنگ در نمی

گونه که تا به حال وجود خود جنگ به روشنی قابل رویت است. همان

اش را فاش هیچ برهانی به اندازه خود جنگ ماهیت داشته است.

سازد. فراموشی یک توانایی انسانی برای بیرون آمدن از تروماها نمی

تواند مرگ و و مصایب و بازگشت به زندگی است اما همین توانایی می

 مصیبت را پیش بکشد.
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های جنگ ها و رنجاند که کشته شدهحامیان علنی ودر خفای جنگ آنانی

کنند. یک منجى جدید شبه دینی فراموش می "وعده"قبلی را به نفع یک 

 که قرار است آینده را در ازاى نابود کردن حال، بهشت کند.

تاریخ به این معنا چیزی نیست جز تلنبار شدن فراموشی ها به نفع 

ه محقق نشده. مساله اما توجه به این نکته است که هر های هیچگاوعده

دوره تاریخی، امکان نجاتی را در درون خود پنهان کرده است. این 

ای دور و دراز و خارج از اراده و توان، امکان، اعتبار خود را نه از آینده

آورد. محوّل کردن هر بلکه از درون همین مناسبات زندگی بدست می

یرویی بیرونی و فرهمندانه، معلق کردن رهایی و گونه رهایی به ن

مکانیزمی است برای باز فراموشی آن. به جای امید بستن به فرّایزدی 

جدید و سر دادن ناله پشت میکروفون های بین المللی، باید امکان نجاتِ 

 پنهان را یافت.

توان جستجو و محقق کرد زیرا یوتوپیاهایمان را تنها در زمان حال می

هایی اند. آنها راههدا، هر زمانی را به زمانِ پایان مبدل ساختهکه ش

 از باراین –را  "خرمشهر"اند که بتوان در هر مقطع تاریخی را گشوده

 .گرفت پس باز ، -مدیریت هاىاتاق در اشغاصبان دست

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها-جهان آرا

های تهران نوشتند: روزنامهخبری بهانه این نوشته است. 

های ابتدایی جنگ، پس مدجهان آرا فرمانده خرمشهر در سالمادرمح"

 "ها ابتال به بیماری آلزایمر فوت کرد.از سال

در روایت رسمی از این خبر، نامی از حسن جهان آرا فرزند دیگر این  

های تابستان سال شصت وهفت است، وجودندارد. مادر که جزو اعدامی

آرا مُرد. ر محمد وحسن جهانپس الزم است خبر را بازسازی کنیم: ماد

این فرایند حذف و ادغام حسن ومحمد توسط حاکم چگونه شکل گرفته 
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این مادر چگونه متعلق به محمد شده است تا  است؟ سوال اینجاست:

 "محمد"و "حسن"حسن؟ دقت در این مساله شاید به ما کمک کند که 

دهه شصت( دراینجا مان را با تاریخ )نشانه و نسبت را به مثابه یک

 .بازشناسی کنیم

 

1 

توانیم می 6"انسان مقدس"با الهام از تفسیر جورجیو آگامبن در کتاب 

آرا مواجه هستیم: بگوییم که در درون حاکمیت سیاسی ما با دو جهان

 Homo)رو دیگری قربانی )محمد(. هوموساک یکی هوموساکر )حسن(

Sacer)  ود، اما در عین حال تواند کشته شاشاره دارد که می یبه انسان

تواند قربانی شود. طبق قوانین رومی، هوموساکرفرد مجرمی بوده نمی

شده است. او قابل کشتن که از جامعه طرد و از تمام حقوقش محروم می

آمده است. قربانی کسی است که در خالل بوده اما قربانی به حساب نمی

انی قرب ته شدن وشود. او در واقع صالحیت کشیک مراسم آیینی کشته می

پس از طی  کند. او در جلوی دیدگان شاه و مردم وشدن را پیدا می

میرد؛ اما منزلت هوموساکر در روم باستان به کسانی تعلق مراسمی می

                                                           
  6 در کتاب قانون وخشونت/جورجیو آگامبن/ترجمه مرادفرهادپور و دیگران/انتشارات رخدادنو



20 

 

داشت که فاقد هر گونه منزلتی بودند. کسانی که محاکمه یا قربانی 

ان شکردنشان به هیچ وجه جایز نبود، زیرا نه قانون بشری شامل حال

ها را بکشد، توانست آنمی شد و نه قانون الهی. هر شهروند عادی می

که بدین سبب مرتکب جرمی گردد. برای فرد حاکم )در وضعیت آنبی

واند به هومو ساکر یا حیات برهنه تبدیل استثنایی( هر شهروندی 

تواند نقش حاکم شود، در حالی که برای هومو ساکر هر شهروندی می

کند. اما باید توجه کرد موضوع به سادگی حذف تعدادی توسط را بازی 

ادغام تعدادی دیگر نیست. مسأله اینجاست که حاکم از روم باستان  حاکم و

 هرشکند که الزمه تشکیل هر دولتتا به امروز از منطقی یگانه پیروی می

(Polic) است: کنار گذاشتن، حذف یا بیرون گذاشتن (exclude) 

آن چیز؛ یا در (include) مور همزمان گنجاندن یا ادغاطچیزی اما به

جاست که جهان ادغام حذفی. مساله مهم این/ادغامی حذف  واقع

 چه. ادغامی حذف مکانیزم دادن نشان برای هستند خوبی نمونه  آراها

 خاوران در حتی که او چه و شود می بازنمایی مدام ونامش تصاویر که او

 .است حاکمیت اِعمال یکسان ممکانیز مهم. ندارد سنگی

منطق حذف ادغامی برای هوموساکرازطریق ادغام او با حاکم صورت  

آید(، اسمی ها می«مگر»های قانون )جایی که گیرد. ابتدا در تبصرهمی

وسپس حذف  -مثال معاندین ومحاربین با نظام -از او آورده می شود
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. حاکم برای حذف شود چون پیشترادغام شده استشود. او حذف میمی

با کشاندن او به درون کند )کردن، ابتدا فرد را در خود ادغام می

های قانون(. این در واقع منطق حذف ادغامی حسن است. حسن تبصره

نیزهمچون محمد درسیستم ادغام شده است. اما او هوموساکر است. 

وضعیت اضطراری که  در قربانی نیست. او بدون محاکمه و با خشونت و

آن را تعلیق کرده است، در خفا کشته  کم بیرون از قانون آمده وحا

شود. درواقع حاکم از خشونت درون قانون استفاده کرده او را به می

 .اندازد(کند )بیرون میکشد )ادغام می کند( وحذف میدرون می

شود؟ او در خالل یک مراسم پرطمطراق به میدان قربانی چگونه کشته می 

کند. مساله این است که ارزشی واال جان خود را فدا میبرای  رود ومی

آید. او پس به کار می جانش بیشترخالف هوموساکر، تن بیقربانی بر

مقدس  شدن وشود )ادغام حذفی(. همین ادغاماز حذف شدن ادغام می

دهد. تن شدن است که به چهره قربانی جذابیتی فوق العاده می

شود. او بیرون و متعلق به حاکم می شوداش به درون کشیده میمرده

شود )ادغام شود( وبه درون کشانده میشود )حذف میانداخته می

 .شود(می

شدن مقدس برادرهم خون، در فرایند طرد یکی و بینیم که چگونه دومی

شان غیب و هر نوع پیوندی میان دیگری توسط امرحاکم، حتی هم خونی
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شود. در نهایت ، نادیده گرفته میشان بودهاین دو که در زندگی طبیعی

د. مادراین دو درجایی ویژه نشسته شومی محمد، ادغام  حسن، حذف و

ای قربانی به گونه و هوموساکر آراها درواقع، مادراست. مادر جهان

اش شاید اینجا بیشتر توامان است. مادرحذف ادغامی. بیماری فراموشی

های رمانده خرمشهر در سالآرا، فبه چشم بیاید. او مادر محمد جهان

 ابتدایی جنگ بود یا مادر حسن جهان آرا، اعدامی تابستان شصت و

 -یگانگی یا-هفت؟ فراموشی، راهی برای رهایی ازاین دوگانگی 

 تروماهای و هارنج موزه توانمی را او. بود واروسیزیف تروماتیک

. توامان ایهگون به وقربانی هوموساکر از پر ایجامعه. دانست مانجامعه

نیز  . اوبود کسهیچ به متعلق ها سال وهفت، شصت از بعد او

سرنوشتی توامان داشت: یک ادغامی حذف شده یا یک حذفی ادغام شده. 

های آخر تنی که با وجود مادر شهید بودن، برهنه بود. آلزایمر در سال

 روایت جز چیزی. …به داد این تن پاره پاره رسید. ممد نبودی ببینی

 .نیست سرگردان جامعه یک شدن رهنهب
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2 

هایی که کشته شدند. دهه شصت پر است از حذف و ادغام. پُر ازانسان

گذاری های حاکم گویی قابل شناسایی هایی که بیرون از نشانهکشته

نیستند. این گذشته ماست. در واقع بخش مهمی از خاطره جمعی ما را 

است. مرگ مادر جهان آراها نوای پرطنین مرگ به خود اختصاص داده 

 .کشدمواجهه ما با تاریخ را دوباره پیش می

ما حک های هایی هستند که در لوح خاطرهسرشت جهان هستی روایت

هاست. از خاطره ، همان جهانِعبارت دیگر جهان انسانی اند. بهشده

آن توان با مداخله در، میجا که این جهان پدیداری، مخلوق ماستآن

ای دیگر آن را بازسازی کرد. آگاهی از این موضوع به ما کمک به گونه

های زخمی را درمان کرده و به این روند رنج بار خواهد کرد تا خاطره

هایی اندیشی، پایان دهیم. میراث دهه شصت برای ما خاطرهمرگ

 به را مردم حاکم،. هستند زاآسیب و آوررنج اغلب که  است

 دامها امروز تا که ایبندیتقسیم کرد؛ بندیتقسیم وقربانیان هوموساکرها

نابرابری نخستین از طریق  بندی وها. این تقسیمها و محمدد: حسندار

شود. سوال مانده است و مدام بازتولید میها باقیهایی در خاطرهروایت

ها چگونه باید باشد؟ چگونه جاست که مواجهه ما با این خاطرهاین

 نیم از شرّ شبح دهه شصت خالص شویم؟توامی
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ما همگی تجربیات امروزمان را در قالب ساختار نامرئی، اما مأنوس و 

آشنای خاطرات جمعی، پیکربندی، بازروایت و به نسل آینده منتقل 

کنیم. در واقع سرایت دهه شصت با میانجی خاطرات مشترک، به می

مل اخالقی اینجاست: شائبه است. دقیقا عهای شخصی و جمعی، بیکنش

ها است که به خود و به نسل آینده خدمت یا در بازروایی این خاطره

یا بازگویی خاطره یک کنش است و ما در برابر  کنیم؛ زیرا روایتخیانت 

آن مسئولیم. گذشته موضوعی پایان یافته نیست. مدام هست. چیستی 

کنند. اینجاست که مان را تعیین میهای امروز وامیدهایگذشته، کنش

اهمیت نوعی پروژه رهاسازی معلوم می شود. برای رهایی از شبح 

تن حاکم را به  دهد ودهه شصت که در راهروهای امروز جوالن می

آورد، راهی نیست جزبازخوانی های زندگی ما میترین الیهخصوصی

 ما به  انتقادی خاطرات جمعی )خاطرات مشترک(. این نوع بازخوانی

ولوژیک )روایت اعظم( که ایدئ و رسمی تاریخ برضد که دهدمی امکان

ای رادیکال بشوریم، و از چیزی نیست جز تخیالت شخص حاکم ، به گونه

هم که شده از نگاه قربانیان و  بارسوی دیگر تاریخ را برای یک

 .بندی اخالقی از تاریخ دست یابیمهوموساکرها فهم کرده و به صورت
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ه دوم از مجموعه مقاالت تامالت نابهنگام، تحت فردریش نیچه در مقال

به موضوع نسبت  ۴ "درباب فواید ومضارتاریخ برای زندگی "عنوان 

خواهد نشان پردازد. در واقع نیچه میانسان با خاطره وفراموشی می

دهد که تاریخ در چه صورتی برای زندگی مفید است. به باور نیچه این 

قدر جدی است که افراط کند، همانی اصل که تاریخ به زندگی خدمت م

 در آن دشمن زندگی است. 

اگر عصری بیش از حد از تاریخ اشباع گردد، این امر زندگی را به خطر 

آورد که اکنون بیش از هر زمان اندازد و این توهّم را به وجود میمی

دیگری برخوردار ازعدالت است. این باور، مقدمات کلبی مسلکی، 

سازد. از دیدگاه او، رستی شخصی وجمعی را فراهم میکنشی وخودپبی

 ترکردن و به بیان فرهیختهتوانایی فراموش"بشری در  سعادت

کسی  یابد هر آنغیرتاریخی زیستن است. در حالی که زندگی ادامه می

ای ای فارغ از تمام گذشته بایستد، و بر قلهی لحظهکه نتواند بر آستانه

گاه معنای خوشبختی را نخواهد روز قرار گیرد، هیچی پیچون یک االهه

کردن دیگران نیزعاجز خواهد ماند. یافت؛ و بدتر از آن از خوشبخت 

ماند خواهد با حافظه تاریخی کامل زندگی کند به کسی میفردی که می

                                                           
  7 درباب فواید و مضار تاریخ برای زندگی/ فصلنامه ارغنون/ شماره سوم
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که با اجبار نتواند بخوابد یا شبیه حیوانی است که با نشخوارکردن و 

 ".دگی نمایدصرفا نشخوارکردن زن

خواند. فرا می (Active forgetting) فعال نیچه ما را به فراموشی 

است، اما زمانی که پیوند با گذشته ما را به هبوط و گذشته برای ما مهم 

پرستان و گورکنان سرد  در مقام عتیقه"دهد، نباید فروماندگی سوق می

زندگی،  . هدف"مروح حیات، آنان را در خاطره خویش تداوم بخشیو بی 

باید سعادت و شادمانی باشد، نه بازتولیدِ مرگ و احساس عذاب، شکنجه 

تاریخی را که از طریق تولید مرگ و انتقام  و انتقام؛ بنابراین خاطره ای

کنند، باید فراموش کرد . اما مساله اینجاست که ما را اسیر گذشته می

خاطرات جمعی در  گیرد.شک به سادگی صورت نمیاین فراموشی بی

گردد. فراموشی فعال نیچه اینجا معنا کلیت خود از ذهن ما محو نمی

ها را به باید در مقام یادآوری، خاطرهکند. او معتقد است که میپیدا می

ای آگاهانه گزینش کرد و آن چیزی را نوشت که در خدمت زندگی گونه

تاریخ "ما  بیان دیگر سازد. بهرا فراهم میاست و امکان زندگی شادمانه 

، نه به خاطر فرار خواهیمرا برای زندگی و فعالیتِ مشحون از نشاط می

آور و رفع و رجوع به یک بار از زندگی و فرار از فعالیت نشاطنخوت

جایی ما در خدمت تاریخ زندگی متکبرانه و اعمال زشت بزدالنه. فقط آن

 "که تاریخ به زندگی خدمت نماید. هستیم
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ها به اعدام وضجه وخاوران، و یا یادآوری روایت تقلیل چیستی حسن 

هایی از او که در نهایت تنها بیانگرقدرت تام دستگاه حاکم است و نیز 

روایت محمدها براساس عناصر زیباشناختی حاکم )که درواقع  باز

باشد( در واقع فرایند بازتولید زیباشناسی کردن مرگ=شهید می

 .دهدبه ما هشدار میچیزی است که نیچه 

نکته اینجاست که فراموشی تنها با ابزارتاریخ ممکن است. خوانش  

گشاید که بگوییم گذشته، گذشته انتقادی تاریخ است که این امکان را می

است. در واقع تنها یادآوری بخشی از تاریخ است که به فراموشی 

تنها  تاریخ می تواند منجرشود. در یادآوری، موضوع از بخشی دیگر

ساختن پیوندی میان کردن گذشته نیست. مساله توانایی برقرار بازگو

هایی بیرون از خاطره و تاریخ از طریق خلق یک روایت است. روایت

هایی با محوریت محکومین. درحقیقت، ساختن روایت رسمی، روایت

میدان نبرد بین روایت های متکثرمحکومین با روایت حاکم است. 

ل. قات شود نه به قتل وه حیات برهنه مقتولین خیره میهایی که بروایت

اینکاربا بازگوکردن انتقادی رویداد تاریخی و تفسیر آن ممکن است. در 

شود و راوی، تاریخ جا است که تفسیرهای متفاوت ومتنوعی خلق میاین

آفریند. در کند و در حقیقت میروایت می را به سبک و سلیقه خود باز

که ای انتقادی است. اینهو ارزیابی تاریخ به گون واقع هدف، سنجش
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ها های مختلف آنرخدادها برای چه کسانی چه معناهایی دارند و گروه

جا با چه مورخ در اینکنند مساله محوری است. آنرا چگونه روایت می

آن مواجه است تفسیر و تولید فرایندهای تاریخی است. این مرحله 

وان توایت تاریخی است و به همین دلیل میصرفا توصیف نیست، خلق ر

عنوان ابزار درمان گرفتن از رویدادها از تاریخ به در این سطح با فاصله

گرفتن از شبح گذشته جمعی استفاده کرد. ما با فاصله خاطرةهای زخم

ای دیگر روایت است که قادر خواهیم بود رویدادهای تاریخی را به گونه

پذیرفتن وضعیت موجود رها سازیم. شبحی که وضعیت  کنیم تا خود را از

 .کندتغییر و ثابت بازنمایی میموجود را به مثابه قطعیت مرگ، بی

ای نه یک عمل خنثی بلکه نوعی کنش انتخاب فراموشی درمعنای نیچه

ای که برای خود شدن سوژه)کنشی سیاسی( است. نوعی برساخته

گوید که در تفسیر نیچه میبیند. پل ریکور مسوولیت اخالقی می

فراموشی دقیقا زمانی باید صورت گیرد که خاطره، اجازه تصور آینده 

 نوعی از نیچه. است ضروری فراموشی بهتر را ندهد. اینجاست که 

 قیقیح تاریخ تنها انتقادی تاریخ او نظر از. کند می دفاع انتقادی، تاریخ

ای حیات آدمی پرتو هترین الیهپنهان بر که است تاریخی. است

 گونه با تأمل و از روی کنجکاوی بازافکند و رخدادهای گذشته را آنمی

ما به تاریخ نیاز "کند که در خدمت زندگی و بهبود آن باشد.  روایت می
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زن در باغ معرفت بدان نیاز گونه که ولگردهای پرسهداریم، اما نه بدان

های ملی و از اسطوره های احمقانه. تاریخی که به بازگویی"دارند

گاه وجود نداشته مردمان یک سرزمین یا شاهان افتخارات هیچ

 .پردازد در واقع تاریخ مرگ استوفرمانروایان می

تاریخ انتقادی تاریخی است که حیات برهنه قربانیان در آن صدا پیدا  

ها( کردن انسانبندیگر رنج همگانی )بدون تقسیممی کند وروایت

، ای الزم است که بتواند با قربانیانی که آفریدهجامعه است. برای هر

دادن کردن واقعیات نیست، بلکه تغییر روبرو شود. مسأله فراموش

محمد بیرون از  معنای آن است. ما نیازمند شنیدن صدای حسن و

تاریخی هستیم که حاکم روایت کرده است. این صدا تک تک ما را فرا 

 ، خودمان را رها کنیم. خواند که از شبح دهه شصتمی

تنها راه مقابله با پروژه حذف ادغامی، فراموشی صدای خفته در آن 

مان ممکن شدگاناست: مرگ. این فراموشی از طریق یادآوری کشته

 کردنشوند. مساله، پیداهر حاکم ظاهر میشدگانی که بدون مُاست. کشته

گواری که برای اند نه برای سوهایی است که از دست رفته و گم شدهآن

 زندگی . 
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به تعبیر میالن کوندرا گذشته، دوست دارد ما را شکنجه دهد، تسلیم 

کند تا گوید، وسوسه میمان کند. گذشته به ما ناسزا میکند، تحریک

خواهند تا که گذشته ویرانش کنیم و یا از نو بسازیم. مردم، آینده را می

وایت رسمی پس بگیرند(. آراها را از ررا تغییر دهند )درواقع جهان

ها در آن ها برای تسلط و دست یازیدن به البراتوارهایی که عکسآن

جنگند. در شوند، میها بازنویسی میها و تاریخکاری و زندگینامهدست

آراها واقع ستیز با حاکم، ستیزِ میان خاطره و فراموشی است. جهان

 .گذشته مایند
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