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چکیده
عکسها چونان اسنادی تاريخي منبعي برای دستیابي به واقعیتهای گذشته هستند و بخشي از آگاهي
تاريخي جمعي را شکل ميدهند .اما عکس ،همچون ديگر رسانهها ،تصويری کامل از تاريخ نیست؛
بلکه گزينش شده و برجستهسازی شده است .در واقع ،عکسهای تاريخي روايتي جهتداده شده و
رسمي از گذشته دارند .از سوی ديگر ،اين هنرمندان هستند که با درام عکاسانه ساختار خطي روايت
رسمي از تاريخ را بر هم ميزنند و دوگانۀ حافظه و فراموشي را بهمنزلۀ موضوع انديشه و بهمثابۀ
برساختهای اجتماعي تبديل به ابزار روشنگری سیاسي ميکند .سازوکار سیاست با تأکید بر رويدادهای
درخشان به دنبال يادآوری خاطرات قدرت و پیروزی است و شکستهای تاريخي را به فراموشي
ميکشاند؛ از همین رو است که منتقدان قدرت بر گسستها و فراموشخانههای تاريخ تأکید ميکنند.
هنرمندان هم در ساخت حافظه و هم در بازسازی خاطرههای فراموششده نقش مهمي دارند؛ چه در
ثبت رويدادهای هنری که اوجهای درخشان تاريخ ملت را به فیلم و تصوير تبديل ميکنند ،چه با خلق
آثار انتقادی که تصوير رو به فراموشي تاريخ را يادآور ميشوند .فیلمهای تاريخي ،عکاسي تاريخي و
نقاشي تاريخي بخشي از اين تالش است .اين مقاله به بررسي عکسهای صحنهپردازی شده آزاده
اخالقي در مجموعه عکس «به روايت يک شاهد عیني» بر اساس تحلیل گفتمان ميپردازد .با بررسي
استراتژیهای گفتماني حافظه-فراموشي در اين مجموعۀ عکس ،سه گونه روايت (فراموششدگان،
حذفشدگان و طردشدگان) در تاريخ ايران تحلیل شد و نشان داده شد که هنرمند چگونه با کنش
زيباشناختي خود سازوکارهای فراموشي حافظۀ جمعي را بازنگری ميکند.
واژگان کلیدی :حافظۀ جمعي ،ايدئولوژی حافظه ،عکس صحنهپردازی شده ،تحلیل گفتمان ،عکس-
های آزاده اخالقي
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مقدمه
تاريخ روايت خطي از گذشته نیست؛ بلکه گاه روايتي تحريفشده ،جهت دادهشده و برجسته-
سازی شده از گذشته است؛ روايتي که منافع و منابع ايدئولوژيک را در خود پنهان دارد؛ هنر
(داستانها ،فیلمها ،موزهها) ابزار روايت تاريخ (برجستهسازی و دستکاری) است؛ سازوکارهای
ايدئولوژيک با تأکید بر گفتمان حافظه ،روايتهای روشن ،خطي و منسجم از گذشته ارائه
ميدهند تا موقعیت حال و اکنون را نتیجه خط و سیر قطعي روند تاريخ ترسیم کنند؛ نوعي
سازوکار طبیعيسازی و قطعيسازی در تاريخ که به تثبیت اکنون ميانجامد.
حافظه و تاريخ هرکدام بازنمايي خاصي از واقعیات تاريخي و امر گذشته ارائه ميدهند
و به نظر ميرسد ما اکنون در وضعیتي قرار داريم که در آن ،خود تاريخ مانع نگاه واقعي به
گذشته است .حافظۀ جمعي نقشي کلیدی در تداوم گذشته تاريخي دارد و مطالعات حافظه
به جهت پويايي ،زنده و ديالکتیک بودن ،امکان ساختهشدن تاريخ از پايین را به وجود ميآورد؛
که ميتواند با قابلیت انعطاف و گسترۀ مطالعاتي و بازانديشانه خود ،اين خط سیر قطعي و
طبیعي شده در تاريخ را مورد انتقاد و واکاوی قرار دهد .در حاليکه تاريخ رسمي ،ساکن ،ايستا
و در حقیقت ساخت تاريخ از باالست و عموماً با نهادهای قدرت در ارتباط است .حافظه در
اين معنا بهنوعي پاشنه آشیل تاريخ محسوب ميشود.
حافظه را ميتوان پديدهای در دل تاريخ و تاريخساز و در همان حال فرايندی
ضدتاريخي دانست که ميتواند برای پاسخ به معماها و سکوتهای تاريخي و يا تحريف و
رمزگشايي از آنها مورد استفاده قرار گیرد .اين ضد تاريخ ،بر اساس تداعيها عمل ميکند و
تأکیدش بر مقاطع حساس تاريخي و گسستهاست تا توالي وقايع .بنابراين تاريخ واقعي را بايد
از درون تاريخ گسستها شناخت .در حقیقت مطالعۀ حافظه راهي برای دموکراتیک کردن
تاريخ است.
«اگر هدف ما درک معاني و مفاهیمي است که انسانها به وقايع و رويدادهای گذشته
نسبت ميدهند و ميخواهیم نحوه ساخت يا شکلگیری اين معاني در حافظه جامعه را بفهمیم،
بايد بدانیم که يک روايت نمادين و زيباييشناختي نیز ممکن است اهمیتي همانند اطالعات
واقعیت بنیاد و همچون سند تاريخي بیابد» (بِال .)27 :2007،هنرمندان با جابجايي در اهمیت
تأکیدهای تاريخي در مقابل روايت رسمي تاريخ ،که در گفتمان رسمي حاکم متبلور است ،به
بازخواني انتقادی از تاريخ پرداخته و از اين طريق شکافهای موجود در حافظۀ تاريخي جامعه
را با از آنِ خودسازی تاريخ برجسته کرده و ما را ترغیب به خوانشي جديد و بازنگری در
خاطرات جمعيمان ميکنند.
در اين پژوهش با بررسي کشمکشهای حافظه  -فراموشي در هنر معاصر ايران و با
مطالعۀ مجموعه عکس به روايت يک شاهد عیني اثر آزاده اخالقي ،استراتژیهای قدرت-
مقاومت را مورد واکاوی قرار ميدهیم .مطالعۀ برهمکنش حافظه و هنر در اين مجموعۀ عکس،
ميتواند راهي برای عبور از حتمیتها و ضرورتها به میدان تعلیقها و بازانديشيها در تاريخ
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باشد؛ با شناخت لحظهها و وقفههای بحراني و انقالبي ،ميتوان از پیوستار ساختگي حافظۀ
تاريخي گذر کرده و مرزهای آگاهي را جابجا نمود .بر اين اساس پرسشهای مقالۀ حاضر بدين
شرح است .1 :چگونه سازوکارهای سیاستهای حافظه ،جريان بهخاطرسپاری و فراموشي
تاريخي را برای ما رقمزده است؟  .2حافظه چگونه به برساختهای ايدئولوژيک تبديل ميشود
و روايت ايدئولوژيک از آن موجب گمگشتها و ازخودبیگانگي تاريخي و جمعي ميگردد؟ .3
هنرمند در مجموعه عکس به روايت يک شاهد عیني چگونه پديدهها و شخصیتهای تاريخي
و فرهنگي (فراموششده ،حذفشده ،ناديده گرفتهشده) را در مرکز قرار داده و با برجسته
کردن برخي روايتها به گسست در حافظۀ جمعي واکنش نشان داده است؟

پیشینۀ پژوهش
در مورد پیشینۀ پژوهش بايد اشاره داشت تاکنون آثار و مقاالت متعدد ،با ديدگاههای تبییني
و توصیفي در خصوص مطالعات حافظه به نگارش درآمده که برخي از آنها بهعنوان منابع
بحث مورد لحاظ قرارگرفته است .اين حوزۀ مطالعاتي به دلیل بینارشتهای بودن در همۀ
گرايشها و رشتهها موردتحقیق قرار ميگیرد که به برخي از آنها در اينجا اشاره ميشود.
اغلب آثاری که در داخل کشور تدوين شدهاند ،به بررسي نقش فرهنگي و اجتماعي و
هويتسازی حافظۀ جمعي از منظر مطالعات علوم اجتماعي و سیاسي و مطالعات فرهنگي
پرداخته و کمتر ارتباط و تقابل اين مفهوم در رابطه با هنر مورد بررسي قرارگرفته است .از
میان پاياننامهها ،پژوهش بررسي بازنمايي خاطرات در نقاشي معاصر ايران از سونا هربي
( )1394به نقش خاطرات نسلي در نقاشي و تأثیر ابژههای نسلي در خلق آثار و ارتباط آن با
حافظۀ جمعي دوران معاصر پرداختهاند .درزمینۀ عکسهای صحنهپردازی شده نیز پژوهش
عکاسي صحنهآرايي شده معاصر ايران از هوتن نوريان ( )1388با جستجوی ويژگيهای اين
نوع عکاسي در آثار برخي عکاسان هنری معاصر ايران ،تعريفي از اين ژانر در ايران به دست
ميدهد که با شیوۀ تحلیل گفتماني اين مقاله متفاوت است.
مقالههايي در مطالعات فرهنگي و مطالعات حافظه از جمله محمد سعید ذکايي (،)1391
به بررسي نقش حافظۀ جمعي و تاريخي در هويتيابي و گفتمانهای رايج مربوط به اين حوزه
پرداختهاند .مقالۀ جامعهشناسي حافظۀ جمعي حوزه مطالعاتي پارادايمیک يا نا پارادايمیک از
حیدر جانعلیزاده چوببستي ( )1396نیز نگاهي به استراتژیهای روششناختي برای تحقیق
در اين حوزۀ مطالعاتي دارد .تاريخ معاصر ايران در حافظهی جمعي ايرانیان مطالعهای بین
قومي از حمید عبادالهي چنذانق ( )1392که در پژوهش خود ،نقش حافظۀ جمعي را در ايران
بیش از آنکه قومي باشد ملي معرفي کرده است .پژوهش ديگر پديدۀ ايدئولوژيک کردن خاطره
و فراموشي ،و استفاده از ويژگي گزينشي روايت برای تعريف هويت جمعي از مرتضي بابک
معین ( )1393به چگونگي دستکاری خاطرات جمعي به نفع سیاستهای مشروعیت بخشي
سازوکار سیاست پرداخته است .درزمینۀ مجموعه عکس آزاده اخالقي يک مقاله با عنوان

 110پژوهشهای انسانشناسي ايران ،دوره  ،9شماره 2

خوانش بارتي از بازسازی مرگ ناموران تاريخ معاصر ايران (مطالعه موردی عکسهای
صحنهپردازی شده آزاده اخالقي) از شیخ مهدی ،خیبری و فهیميفر ( )1395به نگارش
درآمده که با استفاده از نظريات پونکتوم و استوديوم روالن بارت در رمزگشايي از عکسها به
تحلیل و بررسي برخي از تصاوير اين مجموعه پرداخته است.

ادبیات نظری و رویکرد تحلیلی پژوهش :گفتمان حافظه – فراموشی
توجه به سويۀ جمعي حافظه در قرن بیستم به واسطۀ موريس هالبواکس ( )1944با دو اثر
معروف و کالسیک خود حافظۀ جمعي و چارچوبهای اجتماعي حافظه و وضع مفهوم حافظۀ
جمعي اهمیت نظری و آکادمیک يافت .وی معتقد بود« :حافظه برساختهای اجتماعي است و
بازسازی گذشته در حال ،يا همان حافظهی جمعي ،ريشه در نیاز هر جامعه به انسجام اجتماعي
دارد و به همین دلیل هر جامعهای خواستار نوعي پیوستگي با گذشته است» (عبادالهي،
.)54 :1392
بازنگری و رجوع به تاريخ زماني اتفاق ميافتد که گروههای اجتماعي خواستار ريشهيابي
شرايط بحراني اکنون خود باشند يا چیزی را در گذشته علل و اسباب وضعیت اکنون خود
بدانند .بحران در حافظۀ جمعي يا ملي نشان ميدهد که «يادآوری ما از گذشته ،ابزاری و متأثر
از منافع حال و سیاستهای حافظه تضاد آمیز است» (میزتال .)44 :2003 ،ما گذشته را با
چارچوبهای اجتماعي و انديشگي امروزمان و بهصورت گزينشي به خاطر ميآوريم .از طرفي
نیز اين تأکید بر حافظه ،نشان از مسئلهمند شدن ،تناقضات و بحراني شدن آن در جوامع
امروزی است.
حافظه مفهومي تحلیلي انتقادی و درعینحال اجتماعي است که به کمک آن ميتوانیم
از وجود ناخودآگاه ،مناسبات قدرت ،تبعیضها ،تنشهای اجتماعي ،تضادها و تعارضها آگاه
شده و بسیاری از عوامل عمومي تحول فرهنگ را درک کنیم .اهمیت يادآوری گذشته را
ميتوان در سیاستهای دولتها و گروههای مختلف در برپايي يادبودها و گراميداشت میراث
فرهنگي و بناها و مکانها و برگزاری جشنها و سالگردها و رشد توجه و شیفتگي به موزهها و
نمايشگاههای فرهنگي و هنری و تاريخي ديد ،امروزه شاهد تحول درمکانیزمها و سیاستهايي
در باب بازنمايي گذشته هستیم.
گفتمانهای حافظه ،برساختههای اجتماعي هستند که در معرض تغییر تاريخي و
اجتماعيِ دائميِ منتج از کردارهای سیاسياند .هدف از تحلیل گفتمان حافظه ،تحلیل شرايطي
است که حافظه برساخته ميشود .در اين نوع تحلیل گفتماني با توجه به مفاهیم کلیدی نظريۀ
گفتمان و قدرت میشل فوکو ( )1984که فرد را سوژۀ نظام بازنمايي مناسبات قدرت ميداند،
«قدرت نیرويي است که سوژه ها و عامالن را خلق مي کند» (يورگنسن و فیلیپس:1398 ،
)113؛ حافظه نیز تبديل به ابزار قدرت و مالزم و همبسته آن شده است« .از نگاه فوکو ،روابط
قدرت بدون مقاومت ،بدون گريزگاه و فرار يا بدون دگرگوني احتمالي وجود ندارد» (فوکو،
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 .)433 :1389بهعبارتديگر ،مهمترين امر در روابط قدرت ،رويارويي استراتژیهای قدرت و
مقاومت است .در گفتمان حافظه  -فراموشي نیروهای قدرت و مقاومت در چالش و سايش
نسبت به يکديگر قرار دارند؛ نیروهای مقاومت در اين گفتمان مواضع خود را با زير سؤال بردن
بخشهای حذفشده تاريخ نشان ميدهند.
مکانیزم ساخت حافظه ،برجستهسازی و حاشیهراني است .در ادامه با عطف به نظريۀ
گفتماني الکال و موفه ( )1985که چارچوبي برای تحلیل نظام گفتماني سیاسي و اجتماعي بر
اساس نظريات گفتماني میشل فوکو مطرح نمودهاند ،قصد داريم نشان دهیم که چگونه
نظامهای گفتماني حاکم بر دورههای تاريخي گوناگون ،حافظههای متفاوتي را برای جامعه بر
ميسازند و درواقع از اين طريق با سازوکارهای طرد و به حاشیهراني ،گزينش ،يکپارچهسازی
و برجستهسازی ارزشهايي خاص ،فراموشي و به يادآوریهای الگومندی را سبب ميشوند.
گفتمانها سعي ميکنند با اين استراتژیها ،نقاط قوت خود را تقويت و بدينوسیله به خود
مشروعیت بخشند و با سازوکار به حاشیهراني ،از اهمیت گفتمانهای رقیب کاسته و با
غیريتسازی ،اقدام به حذف گروههای مقابل نمايند .چرا که «هر گفتمان همواره در کشمکش
با ساير گفتمانهايي است که واقعیت را به گونهای ديگر تعريف ميکنند» (يورگنسن و
فیلیپس .)89 :1398 ،تحلیل گفتماني حافظه ما را با پیچیدگيها و ظرافتهای تأثیرات و
کارکرد سیاستهای حافظه و فراموشي ،و سويۀ مقاومت نیروهايي که در منازعه با مناسبات
قدرت هستند آشنا ميسازد؛ بهويژه اگر اين مقاومت ،در قالب نظامهای نماديني چون هنر
انجام شود .تحلیل گفتمان به ما کمک ميکند بتوانیم ايدئولوژیها و روابط قدرت و مقاومت
را که از طريق هنر ظهور و بروز يافته ،شناسايي کنیم و بدانیم هنر چگونه ميتواند مانع
فروپاشي خاطرات مشترک و يکپارچگي روابط اجتماعي و انسجام آگاهيهای جمعي شود.
روش تحلیل گفتمان برای آشکارسازی يا توصیف و فهم نظاممند چگونگي انقطاع از
حافظۀ تاريخي و خاطرهها و معناهای مشترک در جامعه معاصر بسیار حائز اهمیت است .زيرا
که با برمال شدن نشانههايي از سلطه و خواست قدرت ،ميتوان از توهم خطي و پیوسته بودن
تاريخ رها شد و فهمید که حافظۀ برساخته ،حاصل چینشِ گزينشي و خاصِ روايتهای تاريخي
است .بدين ترتیب از طريق بررسي گفتماني حافظه ميتوان استراتژیهای فراموشي و به خاطر
آوری سازوکارهای پنهان قدرت را شناسايي کرده و دريافت که تاريخ حافظه ،تاريخ مبارزههای
گفتماني و تاريخ تفاوتها و تسلطها و عوض شدن صورتبندیهای گفتماني است.
آن روی سکۀ حافظه فراموشي است .يکي از مکانیزمهای گفتمانها ،طرد يا کنارگذاری
است که در ارتباط با رويههای فراموشيِ نظام قدرت است و در اينجا از طريق ممنوعیت اشاره
يا ناديده گرفتنِ اهمیتِ برخي رويدادها و شخصیتهای تأثیرگذار سیاسي و فرهنگي يکصد
سال اخیر ايران در نظامهای آموزشي ،مراسم يادبود و بزرگداشتها ،نامگذاری خیابانها و
روزها و مناسبتها و برگزاری آيین و همايشها و شیوههای استنادهای تاريخي به آنها اتفاق
افتاده است .به ديگر معني هدف ايدئولوژیهای حافظه ،حذف ،تحريف يا ساخت گذشته به
سود آينده است.
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چرخشهای گفتماني حافظه در ايران را در نقاط عطف تاريخي ميتوان دنبال کرد.
وقوع دو انقالب مشروطه و اسالمي ،تحوالت اجتماعي و گفتماني متفاوتي در حوزۀ حافظه به
وجود آورده که منجر به صورتبندی معاني خاصي در حافظه معاصر جامعه ايران شده است.
حکومت پهلوی با در پیش گرفتن سیاستهای حافظه در جهت تأکید بر ملتسازی و گزينش
تاريخي با برجستهسازی تاريخ باستان و به حاشیهراني تاريخ اسالم همراه بود؛ در چرخش دوم
يعني انقالب اسالمي نیز با طرد و کنار گذاری برخي معناها از گذشته ،بهويژه تاريخ پادشاهي
و برجستهسازی عناصر و مؤلفههای ديني و اسالمي و شیعي ،مواجهیم .اين تغییر و تحوالت
سیاسي و اجتماعي منجر به تکوين و هژمونیک شدن حافظه در هردو چرخش گفتماني با
صورتبندیهای متفاوت شد.
در هر دوره ،متأثر از عاملیت سیاسي (سیاستهای قومي ،مذهبي ،فرهنگي و جنسیتي)،
گفتمانهای مختلف بهواسطه فرايند غیريتسازی و با استفاده از استراتژیهای فراموشي سعي
در حذف نیروهای مقاومت در روابط حاکم قدرت داشتند .کشمکشهای حافظه-فراموشي
باهدف يکپارچهسازی سیاسي و هنجارمندسازی فرهنگي بهمنظور ارائه يک روايت همسانساز
شده از جامعه که تنوع روايتها (سبکهای زندگي ،نیروهای سیاسي و اجتماعي،
خردهفرهنگها و اقلیتها) را ناديده ميگیرد و به حاشیه ميراند ،شکل گرفتند .درنتیجه اين
تحوالت ساختاری ،حافظه همچون امری گفتماني و بهمثابه برساختهای تاريخي ،سوژه و ابژه
نظامهای گفتماني شد .تحوالت گفتماني در دوران معاصر ايران ،بارها مرز میان آنچه بايد
گفته شود و آنچه مسکوت بماند را تغییر داده و اين کشمکشها منجر به ايجاد گسست در
سامانه داناييِ تاريخي و هويتي معاصر شده است.
روششناسي مقالۀ حاضر گفتماني است؛ مطالعات گفتمان به مکانیزمهای جذب /طرد
و دالهای گفتماني برای انسجام بخشیدن و هژمونیک کردن گفتمان ميپردازد .از همین رو
مطالعات گفتمان به تقابلها ،کشمشها و تخاصمهای معنايي در درون/بیرون گفتمان مي-
پردازد .همانگونه که در مقالۀ حاضر به تقابل حافظه/فراموشي بهمثابه دو استراتژی گفتماني
پرداختهشده است .ازاينرو به روياروييهای متقابل و دوقطبي در اين روايتها ميپردازيم تا
بتوانیم ايدئولوژیهای پنهان در متن را شناسايي کنیم .تقابلهايي همچون فراگیر/طردشده،
مرکزگرا/متکثر ،پیوسته/گسسته ،خود/ديگری ،حقیقت/واقعیت ،قطعیت/ابهام ،برجسته شده/به
حاشیه رانده شده ،کالن روايتها/روايات شخصي که نشان ميدهد شیوۀ روايت تاريخ رسمي
(ايدئولوژيک) از يک واقعۀ تاريخي و روايت حافظۀ جمعي از همان واقعه در بسترهای گوناگون
سیاسي و فرهنگي حاوی چه معناهايي است و تغییر اين بسترها ،چگونه نحوۀ روايت گذشته
و معنای آن را دچار تحول ميکند.
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عکاسی؛ ثبت اکنون و بازسازی گذشته
عکس مهمترين رسانۀ حافظه است؛ از طرفي نیز تصاوير چونان اسنادی تاريخي منبعي برای
دستیابي به بسیاری از واقعیتها و ازجمله واقعیتهای گذشته هستند .هنرمندان برای بازگويي
و انتقال يک داستان و روايتي که ريشه در دغدغههای آنان دارد ،از توانايي عکس بهره برده و
به سبب دو ويژگي بسیار مهم عکس« :نخست توانايي چشمگیر عکس برای تأثیرگذاری بر
ادراکات ما از جهان که برخاسته از پیوند ناگسستني عکاسي با امر واقع است ،و ديگری
گرهخوردگي گريزناپذير عکس با قلمرو فرهنگ» (غفوری ،)13 :1396،با نگاه انتقادی و باز
انديشانۀ خود امکان بازتولید جهان را فراهم ميکنند .تا پیش از اختراع دوربین ،ابزار انتقال
انديشهها و بهويژه انتقال حسي از گذشته حافظه بود؛ اما امروزه عکسها محیطي ديداری را
به وجود آوردهاند که با به تصوير کشیدن تاريخ ،وظیفۀ روايت گذشته و تعیینکنندۀ آگاهي
تاريخي جامعه را به عهدهدارند و با بازسازی تاريخ ،موقعیتي برای تأمل در گذشته فراهم
ميآورند .عکسها با متوقفکردن زمان ،تصويری فشرده از تاريخ برای سپردن آن به حافظه
به وجود ميآورند و زنجیرهای از تداعيها را برميانگیزانند.
عکاسي مدعي بازنمايي واقعیت است .يعني همـان جنبـۀ بیروني و مشهود جهان
پیرامون ما که حاصل کنشهای فردی و درنهايت کنش جمعي يک اجتماع است .تصاوير از
زماني که برای شرح و توضیح گذشته به کار گرفته ميشوند تاريخمند ميشوند ،چنانچه روايت
عکاسانه از سوی حافظۀ جمعي مفروض و موردقبول واقع شود به روايتي جمعي تبديل ميشود
و بهاينترتیب با پیشکشیدن تاريخ چونان صحنۀ نمايش ،تبديل به يادمانهای مسلم گذشته
شده و شیوه انديشیدن ما درباره امر گذشته و تاريخ را دگرگون ميکنند.
مديای عکاسي ،چه بهمثابه بازنمايي تاريخ چه واکاوی تاريخ با بهرهگیری از عناصر روايي
و نمايشي ،مخاطب را به کشف روابط دروني تصوير فراميخواند و اين امکان را برای او فراهم
ميسازد با وارد شدن به دنیای تصوير در تعامل با خاطرات و حافظۀ تاريخي خود قرار بگیرد
که موجب گسترش افقهای معنايي و ايجاد تصوری جديد از تاريخ ،جامعه و فرهنگ ميشود.
نیروی تاريخي عکس ،جهان فراموششده و ازدسترفته در حافظۀ جمعيمان را در دسترس
و مقابل ديدگان قرار ميدهد و بهواسطه و میانجي آن ،ميتوان گذشته را از چشم اکنون
نگريست و از طريق تأمل درباره گذشته از طريق فرايند رهاييبخش انديشۀ انتقادی ،گامي در
جهت رشد آگاهي جمعي انسانها برداشت .چراکه به يادآوردن ،تالش برای فراموش نکردن و
به خاطر سپردن يکي از تالشهای انتقادی آدمي است علیه مصادره شدن حافظه و تاريخ.
در اين میان عکسهای صحنهپردازی شده باقدرت اثربخشي بیشتر به خاطر فرم
روايتگون خود ،امکاني برای بازسازی گذشته است؛ بازسازی مکاني ،رويدادی و واقعهای
درگذشته .در مطالعات هنر ،پیشینۀ عکاسي صحنهپردازیشده را در جريان هنر مفهومي
ميتوان دنبال کرد؛ با افزايش دسترسپذيری گذشته در قالب عکس در چند دهۀ گذشته
توسط تمامي اقشار جامعه ،هنرمندان توجه بیشتری به ايده و مفهوم ،همچون آثار کانسپچوال
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آرت در بازنماييهای عکاسانۀ خود نشان دادند و ديگر عکاسي تنها وسیلهای برای انتقال
واقعیت از طريق ثبت تصاوير نبود و هنرمندان با عکسهای صحنهپردازی شده به دنبال بیان
معناها و دغدغههای شخصي يا اجتماعي خود بودند .از دهۀ  80میالدی و در ادامه و متأثر از
شیوههای التقاطگرايي هنر پستمدرن ،عکاسي صحنهپردازی شده مرزهای قراردادی میان
مدياهای هنر را درنورديده و هنرمند عکاس در مقام يک کارگردان ،يک طراح صحنه ،يک
نمايشنامهنويس و حتي بازيگر ظاهر ميشود تا انديشهها ،ايدهها و دلمشغوليهای ذهني و
شخصياش را بسازد و به نمايش بگذارد.
هنرمند در اين درام عکاسانه فقط عکاسي نميکند؛ بلکه با استفاده از سازوکارهای
گوناگون ساخت تصوير ،همانطور که در يک فیلم اتفاق ميافتد ،گونهای ارجاع ،سنديت،
ديدی انتقادی و واقعگرايي را در قالبي زيباشناختي بازنمايي ميکند (نوريان-22 :1388 ،
 .)18اين شیوه از عکاسي بهواسطه قدرتي که برای بازتولید امور بهعنوان امر واقعي دارند،
ميتوانند تأثیر فرهنگي و تبلیغاتي ويژهای داشته باشند .کارکرد طبیعي عکاسي اين است که
مانع فراموشي رويدادها و خاطرات زندگي فردی و اجتماعي ميشود ،اما در عکسهای
صحنهپردازی شده با کارکردی فراتر از بازتاب رخدادها ،آنچه طرد و به فراموشي سپردهشده
را نیز ميتوان دوباره زنده و حاضر کرد و دامنه ادراک را گسترش داد و کیفیت آن را دستخوش
تغییر نمود.
هدف در اين ژانر عکاسي نه بازنمايي واقعیت که بازنمايي يک معنا و مفهوم است .عکاس
واقعیتهای ساختهشده را به نمايش ميگذارد و بهاينترتیب دنیای عیني و ذهني را باهم
درميآمیزد« .دلمشغولي عکاسان صحنهپرداز معموالً رسانه ،هنر ،مناسبات قدرت و تاريخ
است» (فخريان .)16 : 78 ،در ديگر سبکهای عکاسي ،تصوير؛ خودشي است رها از زمان و
مکان و اين همان سرشت عیني عکاسي است اما در عکسهای کارگرداني شده ،هنرمند از
امور و اشیا گذر ميکند تا به داللتگری و معناداری و معنا کاوی عکاسانه برسد و با صورتبندی
و ساخت و تغییری که در فرايند پردازش و شکلگیری صحنه و عناصر عکاسي ايجاد ميکند،
از احوال سوژه ،اشیا و جهان پیرامون خود فراتر ميرود تا راوی دغدغههای ذهني خود باشد
و بهاينترتیب همهچیز از مقابل دوربین به پشت دوربین و به ذهن عکاس برميگردد و برتری
عینیت هنر عکاسي ،جای خود را به ذهنیت در آن ميدهد و اهمیت سوژه از ابژه عکاسي فراتر
ميرود.

به روایت یک شاهد عینی :یادآوری فراموششدهها
پروژه به روايت يک شاهد عیني در میان جريانات سرنوشتساز حاکم بر تاريخ معاصر ايران،
به سراغ موشکافي و جزئينگری «صحنه» و «نحوۀ» مرگ ،تشییع و دفن هفده تن از ناموران
تاريخ معاصر ميرود تا در حقیقت به نبش قبر حافظه ملي بپردازد و با روايت تاريخ در قالب
تصوير در هیئت برخورد عکاسانه ،با بازسازی تاريخ منجر به اعتال و تحول در حافظه شود و
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بدينگونه ما را با خطرات اين فراموشيها آشنا کند ،چراکه «عکس بهعنوان يک پیامآور
تاريخي از قدرت اصالح ،بازيابي ،بازتاکید و يا حتي دگرگوني اسناد تاريخي برخوردار است»
(غفوری .)44 :1396،اين افراد بهمثابۀ خاطرات سرکوبشده تاريخ ايران هستند ،سرکوبي که
موجب روان زخم تاريخي در حافظۀ جمعي جامعه شده است و ميتوان نشانههای آن را از
طريق چندگانگيهای فکری و فرهنگي منازعه آمیز ،پناه بردن به گذشته و تغییر امید از آينده
به گذشته شناسايي کرد .هنرمند با به نمايش درآوردن رويدادهايي تروماتیک به روايت چرخۀ
تکراری خشونت تاريخي از طريق سیاستهای حافظه و فراموشي در دوران معاصر ايران
ميپردازد.
سويۀ مقاومت علیه ايدئولوژی حافظه در اين درام عکاسانه از طريق بازسازی تاريخ،
دستمايۀ خلق اثر است .در اين اثر شاهد فرايند مقاومتجويانه و فعال و هويتبخش هنرمند
هستیم ،که با به مرکز آوردن شخصیتهای سیاسي و فرهنگي و هنری صدسال اخیر که بهطور
محسوسي از تاريخ آکادمیک و نظامهای آموزشي محو و طرد شدهاند ،به تزلزل کنوني در
حافظه و گسست در حافظه ملي واکنش نشان ميدهد .او با ديد انتقادی و ابزار هنری به
داالنهای تودرتوی فرهنگ و تاريخ معاصر سفر ميکند و سعي دارد با روايت مرگ اين افراد،
گسستهای حافظه و انقطاع خاطرههای جمعي و بهتبع آن شکاف نسلها را نشان دهد،
شکافي که موجب شده است انتقال نسلي خدشهدار شود .اين تصاوير در حقیقت ردپای تاريخ
و فرهنگ و زيست جهان معاصر ماست که عامدانه پوشانده شده بود.
گزينگويههای عکاسانه هنرمند در مخالفت با وضعیت گسلها و گمگشتهای تاريخي
موجود و در باب نقش رهاييبخش هنر ،گفتمانهای مسلط حاکم بر تاريخ رويدادهای معاصر
را بهنقد کشیده ،اثرش نوعي ضدتاريخ و ضدحافظه محسوب ميشود؛ يعني بر ضدحافظۀ
رسمي .او با تأکید بر روايت صحنۀ مرگ شخصیتهايي که اغلب در مرز مجادالت سیاسي
قرار داشتند ،دالهای شناور تاريخ معاصر را به مرکز گفتمان مقاومتجويانۀ خويش فراخوانده
و از اين طريق به بیان گسستها و ناسازگاریهای فرهنگي و نمايش به حاشیهرانيها و
فراموشيها در تاريخ پرداخته است .در حقیقت اين عکسها از حافظه جمعيمان آشناييزدايي
کرده است و از اين طريق نگاهي انتقادانه به درهم تنیدگي و تعارض هنر و سیاست دارد .در
اين عکسها ،هنرمند با از آنِ خودسازی تاريخ ،مالکیت خود را بر آن و روايت ويژه خود از
رويدادها را نشان مي دهد .حضور اين دست تصاوير از گذشته تاريخ ايران توانسته گذشته را
معاصر گرداند؛ که نشان از کارکرد سیاسي عکس دارد.
تصاوير مجموعه تحتتسلط رنگهای تیره است ،چرا که وی ميخواسته اندوه را به
تصوير بکشد از آنجاکه رنگ سیاه نماد سوگواری است و بااحساس غم و اندوه در ارتباط است،
هنرمند خود نیز در همهجا لباس سیاه بر تن دارد .هنرمند همچون مسافر زمان به صحنههايي
حساس از تاريخ سفرکرده و شاهد عیني ماجرا است .و اين همان تناقضي است که وی بر آن
تأکید دارد ،يعني باوجود حضور عکاسان در آن زمانها عکسي از صحنه مرگ آنان در دسترس
عموم نیست و اگر هم عکسي وجود دارد ،در آرشیوها و بايگانيها نگهداری ميشود تا به
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فراموشي سپرده شود .بدين ترتیب وی برای مردم بيتصوير ،تصوير ساخته است .در تحلیل
تماتیک آثار ميتوان سه گونه از روايت را بازشناسي کرد که در ادامه به آنها ميپردازيم.

روایتهای محذوف :مرگ قهرمان
کارگرداني و نمايش تراژيک صحنۀ مرگ هفده تن از ناموران معاصر ايران ،نقش و کارکرد
سیاستهای حافظه و فراموشي در حذف روايت قهرمانان ملي معاصر را به تصوير ميکشد.
مصادرۀ ياد و خاطره شخصیتهای نمادين معاصر از طريق حذف و ناديده گرفتن آنها ،اين
فرصت را برای فرادستان فراهم ميکند که روايتها و قهرمانان خود را از واقعیت رويدادها و
تحوالت اجتماعي بر ديگران تحمیل کنند و با به حاشیه راندن و بهفراموشيکشاندن گروهي
از شخصیتها ،قدرت از آنِ خودسازی قهرمان را از گروههای مقابل ميگیرد؛ چراکه قهرمانان
و نمادهای انساني ظرفیت مناسبي برای همراه کردن تودۀ مردم در عرصههای اجتماعي و
سیاسي دارند.
انقالبها با قهرمانانشان پیروز ميشوند و همین قهرمانان اسطورههای مقاومت را در
خاطرۀ جمعي جامعه شکل ميبخشند ،همچنین هويت و افتخار يک ملت در مقابل ديگران با
قهرمانانش تعريف ميشود .افراد جامعه بهراحتي با افکار آنها همسو و همدل ميشوند و
آرمانها و آرزوهايشان را در قهرمانسازیها و قهرمانباوریهايشان دنبال ميکنند؛ هنرمند
نیز با بازسازی صحنه مرگ ناموران معاصر و فراخواندن و برجستهکردن آنها در صورتبندی
گفتماني خود ،روايت گفتماني ويژهای برای ايجاد آگاهي متفاوت از سوژه و به مذاکره بر سر
معنای آن و خلق معنايي جديد مي پردازد.
بازنمايي و روايت عکاسانه آزاده اخالقي از شخصیتهای انقالب ها را ميتوان در اينجا
در دو انقالب «مشروطه» و انقالب «اسالمي» مشاهده کرد .قهرمانهای مشروطه خیلي زود
فراموش شدند .بهجز ستارخان و باقرخان که بعد از انقالب اسالمي  ،1357بهپاس رشادت و
قهرمانيشان تنديسها و فیلمهايي از آنان ساخته شد و خیاباني به نامشان نامگذاری گرديد.
گروهي ديگر نیز که در بیداری و آگاهي مردم نقش پررنگي داشتند از تاريخ به حاشیه رانده
شدند و فراموش شدند .از آن جمله حاجي میرزا نصراله ملک المتکلمین که از خطبای مشهور
دوره مشروطه و از مخالفین سر سخت اعمال و افعال سلطنت قاجار و ظلم دولتیان بود.
همچنین میرزا جهانگیرخان شیرازی که به واسطه روزنامۀ پرتیراژش صوراسرافیل به همین
نام مشهور شده است ،در روزنامهاش به بحث بر سر فاصلۀ طبقاتي ميپرداختند و بر هدف و
مرامنامۀ انقالبيگری و اصالحات ارضي و مبارزه برای جنبش مشروطیت تأکید داشتند .مقاالت
جهانگیرخان در نشريۀ صوراسرافیل بیشتر بیانیهای سیاسي محسوب ميشد و سرشار از انتقاد
به سیاستهای حکومت وقت ،و دفاع از آرمانهای آزادیخواهانه و اصول جمهوريت در مقابل
حکومت سلطتني قاجار بود؛ بهطوریکه دهخدا او را فرزند خلف عصر روشنگری در ايران
مينامید .اين دو تن در دوران پسامشروطه و در حکومت پهلوی در بازنماييهای مربوط به آن

کشمکشهای گفتماني حافظه ـ فراموشي در 117 ...

رخداد همچنان مورد ترديد و ظن تاريخنگاری رسمي از انقالب مشروطه قرارگرفتند .ترديدها
خود را در نصب تنديس ملک المتکلمین اثر هنرمند برجسته استاد ابوالحسن صديقي نشان
داد و شش سال پس از نصب آن ،در سال  1336از معرض ديد مردم در میدان حسنآباد کنار
گذاشته شد.
تصوير  .1مرگ جهانگیر خان صوراسرافیل و ملک المتکلمین 3 ،تیر ( 1287اخالقي)1394 ،

در عکس مربوط به بازسازی مرگ جهانگیر خان صوراسرافیل و ملک المتکلمین ،برخالف ديگر
تصاوير صحنهپردازی شده اين مجموعه ،کشتهشدگان حضور ندارند و از ايشان فقط رد خوني
ديده ميشود .که استعارهای است از اثربخشي اين خون و کشتهشدنشان در راه آرمان مشروطه
و به ثمر رسیدن خواست و هدفشان برای آزادی .آنها نه در يادها و نه در تاريخ و نه در
تصويرسازی برای اين ملت بيتصوير حضور پررنگي ندارند ،اما اثرشان بر تاريخ (پیروزی انقالب
مشروطه) با ريختن خونشان باقيمانده است .آنها از گفتمان حافظۀ مشروطه به حاشیه رانده
شدهاند و نامي از آنان به چشم نميخورد و درگسستهای تاريخي به فراموشي رفتهاند .ويژگي
ديگر اين تصوير و بسیاری از تصاوير اين مجموعه حضور عکاس در آن است ،بدين معنا که از
آن روز و لحظه مرگ اين دو قهرمان عکسهايي وجود دارد ،ولي هرگز عموم مردم دسترسي
به اين عکسها نداشتهاند .زيرا که عموما بايگاني تاريخ تصويری مدرن ايران ،پراکنده ،گسسته
و بعضا مخدوش و گمگشته است« .شايد انفجار بمبي که گماشتگان محمدعلي شاه در دوران
استبداد صغیر در عکاسخانه آنتوان سوروگین کار گذاشته بودند که پنج هزار نگاتیو شیشهای
او را از بین برد ،تمثیل فشردهای از نسبت بايگاني و حافظه تصويری ما ايرانیان با تاريخ
پرتالطم ايران مدرن باشد .در دوران پهلوی اول نیز دو هزار نگاتیو ديگر او توقیف شده تا پروژه
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تجدد و بازنمايي تصويری همبسته آن در منطق حکمروايي تازه جاری شود» (صارمي:1395 ،
.)141
دومین گروه ،برخي از مبارزان سیاسي در جريان مبارزه با حکومت پهلوی چه از طريق
مبارزات فکری و چه عملي بودند .اگرچه اغلب اين نیروها به جمهوری اسالمي رأی دادند ،اما
سهمخواهي آنها از انقالب ،منازعات قدرت را بیشتر کرد .تندرویهای گروههای مارکسیست
موجب اختالف و شکاف ديدگاه با نیروهای مذهبي شد و به تدريج از میدان سیاست حذف
شدند .حذف گروههای مارکسیست از میدان سیاست موجب به حاشیه رانده شدن گروهي از
افراد اين جريان از روايت انقالب اسالمي شد.
تصوير .2تپههای اوين 29 ،فروردين ( 1354اخالقي)1394 ،

عکس شماره  2بازسازی صحنۀ کشتن چند تن از اعضای گروههای انقالبي است که
هنرمند از اثرِ بهتماممعنا انقالبيِ فرانسیسکو گويا به نام سوم ماه مه  1808الهام گرفته است.
در اين تصوير شلیککنندگان گامهايي استوار و محکم دارند که نشان از عزم راسخ و خللناپذير
آنها در کشتن است؛ در مقابل کشتهشدگان همگي بهغیراز قهرمان روايت ،مچاله و آشفته و
بيقرار و بيثبات تصوير شده اند که حاکي از مقهور و مغلوب شدن آنان در تصوير است.
شلیککنندگان ماموران رژيم گذشته هستند که لباس تیره بر تن دارند که نشانهای است بر
تیرگي و سیاهي افکار و جنايت آنان و کشتهشدگان با لباسهايي به رنگ روشن تصوير شدهاند
که اشاره به آزادی و بيگناهي و حرکت و امید بهسوی آينده دارد .شخصیت اصلي راستقامت
ايستاده و پاهای استوار و مستحکم او در مرکز تصوير ،نشان از استقامت و پايداری در راه هدف
و آرمانش دارد .مبارزی که قهرمانانه در مقابل نظام ترور و سرکوب پهلوی ميمیرد ،دستهايش
با بازواني گشوده رو به آسمان ،نشانۀ پذيرش ،آمادگي و اطمینان است .همچنین اشاره
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انگشتانش به سوی آسمان نشان از آزادی و اعتالی روح و پذيرا بودن مرگ با آغوش باز دارد.
بیشتر به نظر مي رسد اوست که به استقبال مرگ رفته و نه مرگ به سراغ وی .در اين تصوير
برخالف ديگر تصاوير اين مجموعه هنرمند بهمثابه يک شاهد عیني حضور ندارد و فقط نشانهای
از او (شال سر) به چشم ميخورد؛ که ميتواند اشارۀ مستقیمي بر مخفیانه کشته شدن آنها
باشد .اين بار هیچ شاهد عیني در تصوير نیست و تاريخ نیز مرگ تراژيک آنان را به فراموشي
سپرده است.

روایتهای مبهم :در مرز ابهام
در رويکردهای جديد به تاريخ که از چرخشهای فرهنگي و فهم پستمدرنیستي به اين رشته
حاصلشده است ،مسئلۀ ابهامآمیز بودن تاريخ بسیار موردتوجه است .تاريخ در اين نگاه،
گفتماني برای بازنمايي گذشته است و در حقیقت خود تاريخ امری گفتماني در نظر گرفته
ميشود .در تاريخ تفسیری ،ديگر تاريخ همه گذشته نیست و تفاوت است میان «تاريخ» و
«گذشته» و حتي اين امکان نیز وجود ندارد که همۀ گذشته را در قالب تاريخ بازگو و روايت
کرد .به ويژه اگر تاريخ انقالبها باشد .انقالبها روايتهای قاطع ،روشن و پیروز از خود ارائه
ميدهند .بخشهای مبهم تاريخ پس رانده ميشوند يا پنهان ميشوند .در اين دقیقه يکي از
مهمترين تقابلها بین حافظه و تاريخ آشکار ميگردد .حافظۀ جمعي شرح ميدهد که چرا
گذشته باوجود تحقیقات دقیق و بايگانيها و آرشیوها و ثبت و ضبط بهوسیله مورخان و
محققان در حال حاضر دستخوش تغییر و عوض شدنهای پیاپي است و شاهد شکافي
آزاردهنده بین تاريخ آکادمیک و فهم و آگاهي مردم از گذشته هستیم؛ حقايقي که بهگونهای
فراموششده و يا پیکربندی و دوباره بازسازیشده در ذهن جمعي جامعه جا خوش کردهاند،
نشان از همان ابهام در تاريخ بهواسطۀ دستکاری در حافظۀ جمعي بر اثر کشمکشهای
گفتماني حافظه-فراموشي دارد .بازنمايي و صحنهپردازی مرگ شخصیتهايي چون غالمرضا
تختي ،علي شريعتي ،صمد بهرنگي و سیدمحمود طالقاني در جهت دعوت به «بازانديشي در
تاريخ» در مجموعه عکسهای آزاده اخالقي مورد تأکید قرارگرفته است تا نشان داده شود که
چرا برخي رويدادهای مهم ،همچنان پیچیده و رازآمیز هستند .سرنوشت برخي در تاريخ انقالب
همچنان مبهم است و روايات گوناگوني از نحوه و چرايي مرگشان مطرح ميباشد .اين افراد در
مرز مرگ و کشتهشدن هستند .آيا آنها قربانیان سیاست بودند يا به مرگ طبیعي يا تصادفي
از دنیا رفتند؟
بعد از چهار دهه از مرگ سیدمحمود طالقاني ،که از روحانیون مبارز و بنیانگذار انقالب
بود همچنان روايتهای مبهمي درباره مرگ ايشان مطرح است .فعالیتهای مبارزاتي و مرگ
ايشان تا مدتها در تاريخنگاری انقالب ناديده گرفته شد .روايت رسمي مرگ وی را مرگ
طبیعي قلمداد ميکند ،اما برخي نزديکان و طرفداران مرگ ايشان را مشکوک دانستهاند.

 120پژوهشهای انسانشناسي ايران ،دوره  ،9شماره 2

«مرگ مشکوکي که حتي برخي آن را به شوروی و انگلیس نسبت ميدهند» (خبر آنالين،
.)705764 :1396
تصوير صحنۀ مرگ طالقاني دو بخش پیشزمینه و پسزمینه دارد .در جلوی تصوير
تابوت و افرادی قرار دارند که به نظر ميرسد از اعضای خانواده وی باشند .از شیون و زاری
خبری نیست .کل تصوير را بهتي عمیق فروبرده است .کودکي در جلوی تصوير با نگاهي پر
تقاضا به ما مينگرد و با نگاه خیرهاش توجه ما را از آرامش مصنوعي حاکم بر مجاوران تابوت
ميربايد .در پسزمینۀ گروهي از مردم قرار دارند که آنان نیز در حالت عزاداری نیستند؛ همه
با تعجب و چهرههايي که بیشترشان را شوک فراگرفته به تابوت خیره شدهاند ،گويا حتي شک
دارند که کسي در تابوت باشد .سکون و سکوت در پیشزمینه حاکم است؛ اما در پسزمینه،
با توجه به نحوه قرار گرفتن دستها و نگاهای خیره و پرسشگر افراد ،حالت هجوم و تمايل
برای ورود به صحنه را ميبینیم؛ دستها فشار ميآورند و گويا همه ميخواهند بدانند در
اينسو چه خبر است .تصوير به گونهای است که گويا بايد سکون و تسلیم در جلو صحنه را
برای پسزمینه توضیح داد .سوگیری هنرمند ،و روايتي که در صحنهپردازی مرگ طالقاني
مورد تأکید قرار گرفته است ،ما را همچنان در مرز مبهم تاريخ نگه ميدارد.
روایتهای به حاشیه رانده شده :دیگریها
گفتمانها اغلب معنايي فرهنگي از «خود» و «ديگری» ارائه ميدهند .اين مفهومپردازی
معموالً با ايجاد تفاوت در ساحتهای گوناگوني همچون مذهب ،آدابورسوم ،زبان ،سنت ،نژاد
و  ...انجام ميگیرد و گفتمان مسلط از طريق برجستهسازی معناها و نظامهای ارزشي خود،
تفاوتها را پررنگ کرده و فاصلۀ بین «خود» و «ديگری» را افزايش ميدهد و پس از آن در
نزاع گفتماني با به حاشیه راندن ديگری و تقويت اين همانیت ،موجب چرخشهای گفتماني
و بهتبع آن مجابسازی همگاني در سطح جامعه ميشود .ديگریهای به حاشیه رانده شده در
اين مجموعه عکس سهراب شهید ثالث ،فروغ فرخزاد ،فرخي يزدی ،میرزاده عشقي و مرضیه
احمدی اسکويي است .معنای نهفتۀ ديگری که ميتوان از اين چینش عکاسانه دريافت ،نزاع
بر سر نمادها و سرمايۀ فرهنگي ست .نهاد سیاست از تجلي و کارکرد کامل داللتهای ارزشي
و معنای نمادين اين افراد با حذف و طردشان در تاريخ ،جلوگیری ميکند و با نمادسازیهای
جديد و تغییر سرمايههای نمادين حقیقي ،سمتوسوی فرهنگي و اجتماعي را بهسوی پیروی
از الگوها ،نشانهها و نمادهایِ بر پايه ايدئولوژی خود سوق ميدهد.
روايتهای به حاشیه رانده شده يا همان طرد «ديگری» و خصلت دگرسازی گفتمانها
دستکاری و تحريف در حافظه فرهنگي را موجب ميشود که در حوزۀ فرهنگ و هنر شامل
تمام سرمايههای مادی و غیرمادیِ نمادين يک ملت است .از کارکردهای تحريف حافظه،
هنجارسازیهای فرهنگي است که تغییر در شیوۀ زيست و تفکر طبقۀ متوسط و
خردهفرهنگها در جهت ايجاد سبک زندگي ،تمنیّات و آرزوهای مشترک برساخته موجب
شده و اين امر ابزاری برای اعمال قدرت و کنترل و برقراری نظم و همبستگي و يکپارچگي
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اجتماعي با ارائۀ يک روايت همسانساز شده از جامعه است که تنوع روايتها ،سبکهای
زندگي ،سرمايههای نمادين و تنوع رمزگان فرهنگي را ناديده ميگیرد.
تصوير  .3مرگ محمود طالقاني 19 ،شهريور ( 1358اخالقي)1394،

اين قطبيسازی و آنتاگونیستي شدن حافظه بهمنظور برساختن ذهنیت مشترک در
جامعه ،با رمزگان و ارزشهای مشترک تعريفشده ،سبک خاصي از انديشیدن و زيستن را
دروني کرده است و بدين طريق بر حوزههای خصوصي زندگي افراد و بر تجربۀ زيسته جامعه
نیز تسلط مييابند.
فروغ فرخزاد با آثارش به جرياني تازه در زيست شاعرانه پروبال داد و بهعنوان يک «زن»
از شخصيترين ابعاد وجودی خود بيمحابا سخن گفت .فروغ بهزعم رضا براهني بزرگترين
زن شاعر در تاريخ ايران است .چنانچه او دربارهاش ميگويد« :وی نخستین زني است که علیه
خانواده قیام کرده و اين قیام را در زندگي شخصي و زندگي شعری بهعنوان مسئلۀ اصلي
زندگي و هنر يک زن شاعر متجلي کرده است .اين قیام علیه رأس خانواده ،قیام علیه تاريخ
مذکر ايران است که همهچیز آن بر محور تسلط مرد شکل ميگیرد» (براهني.)1062 :1371،
فروغ همان ديگری بازنمايي نشده در گفتمان فرهنگي حاکم است که با بازگشتش حوزۀ
معناهای گفتمان مسلط را به پرسش ميگیرد .فروغ بهعنوان زني شاعر و ساختارشکن ،خود
و آثارش شیوه های ديگری از ديدن و کسب هويت زنانه در نظامي که تبعیض جنسیتي با
هنجارسازیهای سنتي هژموني شده بود را پي گرفت و قرارها و قراردادهای سنتي جامعه را
به چالش کشید .شعر وی بدون ترديد شعری اعتراضي است.
نکتۀ جالبتوجه در بازسازی صحنه مرگ فروغ فرخزاد ،واکنش و دخالت هنرمند در
صحنه است .او بهسوی سوژه ميدود و تالش ميکند تا شايد بتواند نجاتش دهد؛ شايد که از
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اين طريق مسیر تاريخ را عوض کند .اخالقي در اين صحنه و صحنۀ ترور مرضیه احمدی
نسبت به سوژۀ زن واکنش نشان ميدهد تا همدردی و همسويي خود را در اعتراض به
فشارهای اجتماعي و محنت و رنج ناشي از فرهنگ مردساالر نشان دهد .اين تصاوير به نوعي
بازسازی تاريخ مبارزات هويتمند زنان ايران برای دستیابي به شرايط برابر اجتماعي از طريق
واکاوی در حافظۀ جمعي زنانه را نشان ميدهد.
تصوير  .4مرگ فروغ فرخزاد 24 ،بهمن ( ،1345اخالقي)1394،

نتیجهگیری
پژوهش حاضر پرسشي از برهمکنش هنر و حافظۀ جمعي بود .با طرح مفهوم حافظۀ جمعي
تالش شد ،به کشمکشهای گفتماني حافظه-فراموشي در مجموعه عکس «به روايت يک
شاهد عیني» پرداختهشود .تحلیل چگونگي پروبلماتیک شدن حافظه به ما امکان داد تا به
ساختار عمیق و پیچیده تولید متن هنری در جريان گفتمانهای حافظه در دوران معاصر پي
ببريم .با بررسي استراتژیهای گفتماني حافظه-فراموشي در اين مجموعه عکس سه گونه
روايت (فراموششدگان ،حذفشدگان و طردشدگان) شناسايي و تحلیل شد .مطالعۀ حافظۀ
جمعي نوعي نبرد معناست که درنهايت به فهم و ادراک آگاهي تاريخي و کسب هويت جمعي
کمک ميکند .سازوکارهای ساخت حافظه تحتتأثیر شرايط و امکان تداعيها و به
خاطرآوریهای جمعي در منازعات حافظه ،ما را متوجه تروماهای تاريخي ميسازد .استراتژیها
و چرخشهای گفتماني حافظه با کنترل ،طرد ،سرکوب و حذف نیروهای مخالف و متفاوت به
کمک بازنمايي و روايت تاريخ ،باعث آسیبديدگي انسجام اجتماعي و ايجاد تضاد در بازتولید
و انتقالهای فرهنگي و به وجود آمدن گسستها و گمگشتهای هويتي و تاريخي ميگردد.
همچنین امروزه با گسترش وجوه نمادين حافظه که بیشتر از طريق رسانهها ،انبوه تصاوير و
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ايماژها ،عکاسي و فضای ديجیتال رخداده ،حافظههای سازمانيافتهای شکلگرفته است که با
رشد روزافزون ارزشهای فردگرايانه و میل به مقاومت علیه کالنروايتها و تمايالت مرکزگريز
متأثر از هنر پستمدرن ،اين امکان برای حافظههای جمعي مقاومت به وجود آمده تا خوانش
و فهمي نو را به ما عرضه کند و علیه حافظههای مرکزگرا ،آثار هنری خلق شود که يکي از
مهمترين نمونههای معاصر و متأخر آن ،مجموعۀ «به روايت يک شاهد عیني» است .در مطالعۀ
نمونههای بررسيشده نشاندادهشد درک و شناخت و واکنش ما از روايتها و شخصیتهای
تاريخي در نتیجه عملکرد گفتمانهای حافظه-فراموشي است .در حقیقت اين درام عکاسانه،
بازانديشي در حافظۀ ملي و نقدی بر وحدت تصنعي ايجاد شده است .اين عکسها بسترساز
به چالش کشیدن سیاستهای حافظه در دوران معاصر ايران هستند .با بررسي و تحلیل اين
مجموعه عکس درمييابیم که تاريخ همان گذشته نیست ،يا بهزعم فوکو هر جامعه سیاستهای
کلي حقیقت خود را دارد و از اين رهگذر تاريخ نميتواند چیزی جز دوباره نگريستن به گذشته
با اهداف و ايدئولوژیهای خاص باشد و اينگونه هنرمند ميتواند در بازی قدرت – مقاومت،
روايتهای خود را از رويدادها و اشخصیت های تاريخي ارائه دهد و همچون يک عمل 1تاريخي
تالش دارد ما را به تماشای آن چیزی فرابخواند که اغلب به جهت طبیعي و سوژهشدگي
گفتماني ،بر اثر تسلط بازنماييهای سیاسي و ايدئولوژيک تاريخي ،از آن غافل بودهايم .هنرمند
فرصت ويژهای را فراهم ميکند تا حافظۀ ايدئولوژيک ،قدرت بیان و آزادی پیدا کند و از
مرزهای مبهم تاريخ عبور کرد.
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