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 چکیده 
بخشي از آگاهي  و    های گذشته هستندیت واقعچونان اسنادی تاريخي منبعي برای دستیابي به    هاعکس

نیست؛  ها، تصويری کامل از تاريخ  . اما عکس، همچون ديگر رسانهدهندرا شکل ميتاريخي جمعي  

و    داده شدهجهتهای تاريخي روايتي  سازی شده است. در واقع، عکسبلکه گزينش شده و برجسته 

  روايت  خطي  ساختاره عکاسانبا درام   ان هستند کههنرمنداين رسمي از گذشته دارند. از سوی ديگر، 

را  حافظه  ۀدوگان  و  ندنزي م  هم  بر  را  تاريخ  از  رسمي فراموشي    ۀ مثاببه   و  انديشه  موضوع  ۀ منزلبه   و 

ید بر رويدادهای  تأکبا  سازوکار سیاست  ند.  کيمسیاسي    روشنگری  تبديل به ابزار  اجتماعي  یابرساخته 

پیروزی   و  قدرت  خاطرات  يادآوری  دنبال  به  فراموشي  و شکست  استدرخشان  به  را  تاريخي  های 

د. نکنید ميتأکی تاريخ  هاخانهفراموش ها و  گسستکشاند؛ از همین رو است که منتقدان قدرت بر  مي

  نقش مهمي دارند؛ چه در  شده فراموش ی هاخاطره هنرمندان هم در ساخت حافظه و هم در بازسازی 

خلق  چه با    ،دنکنيمی درخشان تاريخ ملت را به فیلم و تصوير تبديل  هااوج رويدادهای هنری که    ثبت

های تاريخي، عکاسي تاريخي و یلمفشوند.  يمي تاريخ را يادآور  انتقادی که تصوير رو به فراموش آثار  

اين تالش است. از  آزاده  های صحنهبه بررسي عکس   مقالهاين    نقاشي تاريخي بخشي  پردازی شده 

  ي با بررس  .پردازدتحلیل گفتمان مي  بر اساس  «ينیشاهد ع  کي  تيمجموعه عکس »به روادر  اخالقي  

ا  يفراموش-حافظه  يگفتمان  هاییاستراتژ  روا  ،عکسۀ  مجموع  ن يدر    شدگان، )فراموش  تيسه گونه 

با کنش  چگونه  هنرمند    نشان داده شد کهو    شد  ل یتحل  در تاريخ ايران  (شدگانطرد  و  شدگانحذف 

 . کندجمعي را بازنگری مي  ۀفراموشي حافظ  یزيباشناختي خود سازوکارها 

-عکس  ،پردازی شده، تحلیل گفتمانحافظه، عکس صحنهايدئولوژی  جمعي،  ۀ  : حافظواژگان کلیدی

 های آزاده اخالقي 
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 مقدمه 
-برجسته  و   شدهجهت داده شده، يفتحر  روايتيگاه    بلکه  نیست؛  گذشته  از  خطي  روايت  تاريخ

  هنر   دارد؛  پنهان   خود  در  را  ايدئولوژيک  منابع   و   منافع   که  روايتي  است؛  گذشته  از  شده  سازی

سازوکارهای   است؛( دستکاری و سازیبرجسته) تاريخ روايت ابزار( هاموزه  ها،فیلم  ها،داستان)

 ارائه   گذشته  از  منسجم  و  خطي   روشن،  هایروايت  حافظه،  گفتمان  بر  ید تأک  با  ايدئولوژيک

  نوعي   کنند؛  ترسیم  تاريخ  روند  قطعي  سیر  و  خط  نتیجه  را  اکنون  و  حال  موقعیت  تا  دهندمي

   .انجامدمي اکنون تثبیت به  که تاريخ در یساز يقطع  و یسازیعيطب سازوکار

دهند  گذشته ارائه مي  حافظه و تاريخ هرکدام بازنمايي خاصي از واقعیات تاريخي و امر

خود تاريخ مانع نگاه واقعي به    ،وضعیتي قرار داريم که در آنرسد ما اکنون در  و به نظر مي

ذشته تاريخي دارد و مطالعات حافظه  در تداوم گ  کلیدینقشي  حافظۀ جمعي    گذشته است.

آورد؛  شدن تاريخ از پايین را به وجود ميبه جهت پويايي، زنده و ديالکتیک بودن، امکان ساخته

مطالعاتي و بازانديشانه خود، اين خط سیر قطعي و    ۀانعطاف و گستر  قابلیت   تواند با ميکه  

ساکن، ايستا  ،  که تاريخ رسميحالي  در  قرار دهد.  واکاویانتقاد و    طبیعي شده در تاريخ را مورد

و در حقیقت ساخت تاريخ از باالست و عموماً با نهادهای قدرت در ارتباط است. حافظه در 

 شود.  نوعي پاشنه آشیل تاريخ محسوب مياين معنا به

را   وپديدهتوان  ميحافظه  تاريخ  دل  در  فرايندی  تاريخ  ای  حال  همان  در  و    ساز 

مي  خيتاريضد که  پاسخ  دانست  برای  و سکوتبه  تواند  تاريخي  معماها  تحريفهای  يا    و  و 

کند و  ها عمل مياستفاده قرار گیرد. اين ضد تاريخ، بر اساس تداعي  مورد  ها آن  رمزگشايي از

  بايد  را  واقعي  تاريخ  هاست تا توالي وقايع. بنابراينتأکیدش بر مقاطع حساس تاريخي و گسست

 کردن   دموکراتیک  برای  راهي   حافظه  ۀشناخت. در حقیقت مطالع  هاگسست  تاريخ  درون  از

 است. تاريخ

  گذشته   رويدادهای  و   وقايع   به  ها انسان  که  است  مفاهیمي  و   معاني   درک   ما   هدف   اگر»

  بفهمیم،   در حافظه جامعه را  معاني   اين  گیریشکل  يا  ساخت  خواهیم نحوهو مي  دهند نسبت مي

  اطالعات  همانند  اهمیتي  است  ممکن  نیز  شناختيزيبايي  و  نمادين  روايت  يک  که  بدانیم  بايد

(. هنرمندان با جابجايي در اهمیت 27:  2007بیابد« )بِال،  بنیاد و همچون سند تاريخي  واقعیت

به    ،تأکیدهای تاريخي در مقابل روايت رسمي تاريخ، که در گفتمان رسمي حاکم متبلور است

تاريخي جامعه    ۀهای موجود در حافظپرداخته و از اين طريق شکافبازخواني انتقادی از تاريخ  

در   بازنگری  و  به خوانشي جديد  ترغیب  را  ما  و  برجسته کرده  تاريخ  خودسازی  آنِ  از  با  را 

 کنند. مان ميخاطرات جمعي 

با بررسي   باو    ايران  معاصر  هنر  در  فراموشي  -  حافظه  ی هاکشمکش  در اين پژوهش 

- قدرت  هایی استراتژ  اخالقي،  آزاده  اثر  عیني  شاهد  يک  روايت  به  عکس  مجموعه  ۀمطالع

عکس،   ۀحافظه و هنر در اين مجموع   کنشبرهمۀ  مطالع  دهیم.يم  قرار  واکاوی  مورد  را  مقاومت

  تاريخ  در  هايشيبازاند  و  هایقتعل  میدان  به  هاضرورت  و  هایتحتمتواند راهي برای عبور از مي
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حافظۀ    ساختگي  توان از پیوستارانقالبي، مي  و  بحراني   یهاوقفه  وها  لحظه  باشد؛ با شناخت

حاضر بدين  ۀ  های مقالپرسشبر اين اساس    نمود. آگاهي را جابجا    و مرزهای   ه گذر کردتاريخي  

است:   چگونه1شرح    فراموشي   و  خاطرسپاریبه  جريان  حافظه،  هایسیاست  سازوکارهای  . 

شود  مي  تبديل  ايدئولوژيک  ایبرساخته   به  چگونه  . حافظه2  است؟  زده رقم  ما  برای  را  تاريخي

.  3  گردد؟ازخودبیگانگي تاريخي و جمعي ميها و گشتو روايت ايدئولوژيک از آن موجب گم

های تاريخي  ها و شخصیتپديده  چگونه  به روايت يک شاهد عیني  هنرمند در مجموعه عکس

فرهنگي   ناديده شده، حذف)فراموش و  برجسته  گرفته  شده،  با  و  داده  قرار  را در مرکز  شده( 

 واکنش نشان داده است؟  حافظۀ جمعي  ها به گسست درکردن برخي روايت

 

   پژوهش ۀپیشین
تبییني    هایپژوهش بايد اشاره داشت تاکنون آثار و مقاالت متعدد، با ديدگاه  ۀدر مورد پیشین

عنوان منابع  ها بهکه برخي از آن  طالعات حافظه به نگارش درآمدهم  در خصوصو توصیفي  

حوز اين  است.  قرارگرفته  لحاظ  مورد  بینارشته   ۀبحث  دلیل  به  هممطالعاتي  در  بودن    ۀای 

شود. ها در اينجا اشاره ميگیرد که به برخي از آن یق  قرار ميها موردتحقها و رشتهگرايش

تدوين کشور  داخل  در  که  آثاری  و    ،اندشده  اغلب  اجتماعي  و  فرهنگي  نقش  بررسي  به 

فرهنگي  حافظۀ جمعي    سازیهويت و سیاسي و مطالعات  اجتماعي  منظر مطالعات علوم  از 

بررسي قرارگرفته است. از    هنر مورد  با  پرداخته و کمتر ارتباط و تقابل اين مفهوم در رابطه

پايان پژوهش  نامهمیان  ايرانها،  معاصر  نقاشي  در  خاطرات  بازنمايي  هربي    بررسي  سونا  از 

های نسلي در خلق آثار و ارتباط آن با  به نقش خاطرات نسلي در نقاشي و تأثیر ابژه(  1394)

  پردازی شده نیز پژوهش های صحنهعکس  ۀدرزمین  .اندجمعي دوران معاصر پرداخته   ۀحافظ

اين    های ويژگيجستجوی    با(  1388)  از هوتن نوريان  آرايي شده معاصر ايرانعکاسي صحنه 

دست به  اين ژانر در ايران    در آثار برخي عکاسان هنری معاصر ايران، تعريفي ازعکاسي  نوع  

   مقاله متفاوت است. نيا يگفتمان  لیتحل ۀویکه با ش دهدمي

(،  1391)  محمد سعید ذکايي جمله  از    مطالعات فرهنگي و مطالعات حافظهدر    يهاي مقاله

های رايج مربوط به اين حوزه يابي و گفتمانجمعي و تاريخي در هويت  ۀبه بررسي نقش حافظ

از  حوزه مطالعاتي پارادايمیک يا نا پارادايمیکحافظۀ جمعي  شناسي جامعهۀ اند. مقالپرداخته 

شناختي برای تحقیق روش  هایاستراتژی ( نیز نگاهي به  1396)  بستيیزاده چوبحیدر جانعل

  بین  ایايرانیان مطالعه  جمعي  یحافظه  در  ايران  معاصر  تاريخمطالعاتي دارد.    ۀدر اين حوز
جمعي را در ايران   ۀ( که در پژوهش خود، نقش حافظ1392)   از حمید عبادالهي چنذانق   قومي

ايدئولوژيک کردن خاطره    ۀ پديد بیش از آنکه قومي باشد ملي معرفي کرده است. پژوهش ديگر  
از مرتضي بابک    و فراموشي، و استفاده از ويژگي گزينشي روايت برای تعريف هويت جمعي

های مشروعیت بخشي  نفع سیاستکاری خاطرات جمعي به ( به چگونگي دست1393) معین

سیاست  درزمین  سازوکار  است.  عنوان   ۀپرداخته  با  مقاله  يک  اخالقي  آزاده  عکس  مجموعه 
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ايران معاصر  تاريخ  ناموران  مرگ  بازسازی  از  بارتي  عکس  خوانش  موردی  های  )مطالعه 
اخالقي( صحنه  آزاده  شده  فهیمي  پردازی  و  خیبری  مهدی،  شیخ  )از  نگارش (  1395فر  به 

ها به  با استفاده از نظريات پونکتوم و استوديوم روالن بارت در رمزگشايي از عکسرآمده که  د

 تحلیل و بررسي برخي از تصاوير اين مجموعه پرداخته است. 

 

   فراموشی  –  حافظه گفتمان: تحلیلی پژوهش ادبیات نظری و رویکرد 
با دو اثر  (  1944)  هالبواکس  موريس ۀ  به واسط  بیستم  قرن  در   حافظه  جمعي  ۀسوي  به  توجه

  ۀوضع مفهوم حافظ  و  ی اجتماعي حافظههاچارچوبو    جمعي  ۀحافظمعروف و کالسیک خود  

 ی اجتماعي است و ابرساخته »حافظه    :نظری و آکادمیک يافت. وی معتقد بود  جمعي اهمیت

  اجتماعي  انسجام   به  جامعه  هر   نیاز   در  ريشه  جمعي،   یحافظه  همان   يا   حال،   در  گذشته  بازسازی

  عبادالهي، )است«    گذشته  با   پیوستگي   نوعي  خواستار  یاجامعه  هر  دلیل   همین  به   و  دارد

1392 :54.) 

  يابي يشه ر  خواستار  اجتماعي  های گروه  که  افتد يم  اتفاق   زماني   تاريخ  به  رجوع  و  بازنگری

 خود   اکنون  وضعیت  اسباب  و   علل  گذشته  در  را  چیزی  يا  باشند  خود  اکنون  بحراني  شرايط

  متأثر   و   ابزاری  گذشته،  از  ما   يادآوریکه »  دهد مي  نشان  ملي   يا  جمعي   ۀحافظ  در  بحران.  بدانند

  با  را  گذشته  ما   . (44:  2003  ، میزتال)  «است  یز تضاد آم  حافظه  هاییاستس  و   حال  منافع   از

از طرفي   . آوريميم خاطر به گزينشي صورتبه و  امروزمان انديشگي  و اجتماعي  یهاچارچوب 

از مسئله بر حافظه، نشان  تأکید  اين  بحراني شدن آن در جوامع نیز  تناقضات و  مند شدن، 

 امروزی است. 

توانیم  حال اجتماعي است که به کمک آن مي حافظه مفهومي تحلیلي انتقادی و درعین

ها آگاه  تعارضهای اجتماعي، تضادها و  ها، تنشاز وجود ناخودآگاه، مناسبات قدرت، تبعیض

عوامل از  بسیاری  و  کنیم  شده  درک  را  فرهنگ  تحول  را  .  عمومي  يادآوری گذشته  اهمیت 

داشت میراث های مختلف در برپايي يادبودها و گراميها و گروههای دولتتوان در سیاستمي

ها و  ه و شیفتگي به موزهها و سالگردها و رشد توجها و برگزاری جشن فرهنگي و بناها و مکان

هايي  ها و سیاستهای فرهنگي و هنری و تاريخي ديد، امروزه شاهد تحول درمکانیزمنمايشگاه

 در باب بازنمايي گذشته هستیم.

حافظه،هاگفتمان   و  تاريخي  تغییر  معرض  در  که  هستند   اجتماعي   ی هابرساخته   ی 

ز تحلیل گفتمان حافظه، تحلیل شرايطي  هدف ا.  اند یاسيس  کردارهای   از  منتج  دائميِ   اجتماعيِ

  ۀنظري  کلیدی  مفاهیم  به  توجه  در اين نوع تحلیل گفتماني باشود.  ي ماست که حافظه برساخته  

  داند، يم قدرت مناسبات بازنمايي  نظام ۀسوژ را فرد که( 1984) فوکو میشل قدرت و گفتمان

:  1398  پس،یلیفو    ورگنسني)  کند«  ي است که سوژه ها و عامالن را خلق م  ييروی»قدرت ن

  روابط   فوکو،   نگاه   از»  .است  شده   آن  همبسته  و   مالزم   و   قدرت  ابزار  به  تبديل   نیز  حافظه(؛  113

فوکو،  )مقاومت، بدون گريزگاه و فرار يا بدون دگرگوني احتمالي وجود ندارد«    بدون  قدرت
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  و  قدرت  هایی استراتژ  رويارويي  قدرت،  روابط  در  امر  ينترمهم  يگر،دعبارت(. به433:  1389

فراموشي نیروهای قدرت و مقاومت در چالش و سايش    -  در گفتمان حافظه  است.  مقاومت 

بردن   سؤالنیروهای مقاومت در اين گفتمان مواضع خود را با زير    نسبت به يکديگر قرار دارند؛

 دهند.  يمتاريخ نشان   شده حذفی هابخش

 ۀ راني است. در ادامه با عطف به نظريی و حاشیه سازبرجسته مکانیزم ساخت حافظه،  

( که چارچوبي برای تحلیل نظام گفتماني سیاسي و اجتماعي بر  1985گفتماني الکال و موفه )

میشل   گفتماني  نظريات  داريم اندنموده مطرح    فوکواساس  قصد  چگونه   ،  که  دهیم  نشان 

ی متفاوتي را برای جامعه بر هاحافظه،  ی تاريخي گوناگونها دوره  ی گفتماني حاکم برهانظام

سازی راني، گزينش، يکپارچهی طرد و به حاشیهسازوکارهااز اين طريق با   واقع درسازند و يم

شوند.  يمهای الگومندی را سبب  يي خاص، فراموشي و به يادآوریها ارزش ی  سازبرجسته و  

 خود   به  وسیلهينبد   و  تقويت  را  خود  قوت  نقاط  ها،ی استراتژبا اين    کننديم  سعي ها  گفتمان

  با   و  کاسته  رقیب  یهاگفتمان  اهمیت  از  راني،حاشیه   به  سازوکار  با  و  بخشند  مشروعیت

چرا که »هر گفتمان همواره در کشمکش    .نمايند  ی مقابلهاگروه  حذف   به  اقدام  سازی،یريتغ 

سا واقع  هايي گفتمان  ريبا  که  گونه  تیاست  به  و   ورگنسني)   کنند«يم  فيتعر  گريد  ایرا 

یرات و  تأثی  هاظرافتها و  یچیدگيپ تحلیل گفتماني حافظه ما را با  (.  89:  1398  پس،یلیف

مقاومت نیروهايي که در منازعه با مناسبات    ۀهای حافظه و فراموشي، و سويیاستسکارکرد  

ی نماديني چون هنر  هانظاميژه اگر اين مقاومت، در قالب  وبهسازد؛  يم قدرت هستند آشنا  

ها و روابط قدرت و مقاومت  يدئولوژی اکند بتوانیم  يممک  انجام شود. تحلیل گفتمان به ما ک 

هنر چگونه   بدانیم  و  کنیم  شناسايي  يافته،  بروز  و  ظهور  هنر  طريق  از  که  مانع  يمرا  تواند 

 شود.   جمعي  هایيآگاه انسجام و  اجتماعي روابط يکپارچگي و مشترک فروپاشي خاطرات

  از  انقطاع   چگونگيمند  نظامو فهم    توصیف  يا   آشکارسازی  برای  روش تحلیل گفتمان

در جامعه معاصر بسیار حائز اهمیت است. زيرا   مشترک معناهای  وها خاطره و تاريخي ۀحافظ

 بودن   پیوسته و   خطي  توهم   از  توانيم   قدرت،   خواست  و  سلطه  از  يي هانشانه  شدن   برمال   که با 

  تاريخي  هایيتروا  خاصِ  و  گزينشي  چینشِ  حاصل  برساخته،  ۀحافظ  که  فهمید  و  شد  رها  تاريخ

خاطر    به  و  فراموشي  هایی استراتژ  توانيم از طريق بررسي گفتماني حافظه  بدين ترتیب    است.

  یهامبارزه  تاريخ  حافظه،  را شناسايي کرده و دريافت که تاريخ  قدرت  پنهان  سازوکارهای  یآور

 گفتماني است.   هاییندبصورت  شدن عوض و ها تسلط و ها تفاوت  تاريخ و  گفتماني

 ی کنارگذار  يا   طرد  ، هاگفتمان  هایمکانیزم  از  حافظه فراموشي است. يکي   ۀآن روی سک

  اشاره  ممنوعیت  طريق  از  اينجا   های فراموشيِ نظام قدرت است و در يهرودر ارتباط با    که  است

  صديک  فرهنگي  و   سیاسي  یرگذارتأث  های یت شخص  و   رويدادها   برخي  يا ناديده گرفتنِ اهمیتِ

يادبود و    آموزشي،  یهانظام  در  ايران  اخیر  سال ها و  یابانخی  گذارنام،  هابزرگداشتمراسم 

  اتفاقها  آن   به  تاريخي  استنادهای  هاییوهش  ها ويشهماو برگزاری آيین و   هامناسبتروزها و  

حذف، تحريف يا ساخت گذشته به    ، های حافظهيدئولوژی ا هدف  ديگر معني  به  .  است  افتاده 

 سود آينده است.
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تاريخي    ايران  در  حافظه  گفتماني  یهاچرخش  توان دنبال کرد.  يم را در نقاط عطف 

حافظه به  ۀدو انقالب مشروطه و اسالمي، تحوالت اجتماعي و گفتماني متفاوتي در حوز وقوع

ده است.  شجامعه ايران    ی معاني خاصي در حافظه معاصربندصورت وجود آورده که منجر به  

ی و گزينش  سازملتید بر  تأکهای حافظه در جهت  یاستسحکومت پهلوی با در پیش گرفتن  

در چرخش دوم  راني تاريخ اسالم همراه بود؛  ی تاريخ باستان و به حاشیهسازبرجسته تاريخي با  

يژه تاريخ پادشاهي  وبه ،ی برخي معناها از گذشتهکنار گذاريعني انقالب اسالمي نیز با طرد و  

، مواجهیم. اين تغییر و تحوالت  ی ديني و اسالمي و شیعي ها مؤلفه ی عناصر و  سازبرجسته و  

سیاسي و اجتماعي منجر به تکوين و هژمونیک شدن حافظه در هردو چرخش گفتماني با  

 .  شدهای متفاوت یبندصورت 

های قومي، مذهبي، فرهنگي و جنسیتي(،  یاستس)  از عاملیت سیاسي  متأثر  ،در هر دوره

های فراموشي سعي  ی استراتژسازی و با استفاده از  فرايند غیريت  واسطهبهی مختلف  هاگفتمان

داشتند.   قدرت  حاکم  روابط  در  مقاومت  نیروهای  حافظههاکشمکشدر حذف  فراموشي  -ی 

  سازهمسانرائه يک روايت  ا  منظوربهسازی فرهنگي  سازی سیاسي و هنجارمنديکپارچه  باهدف

تنوع   که  جامعه  از  )يترواشده  اجتماعي،  هاسبکها  و  سیاسي  نیروهای  زندگي،  ی 

 اين  یجهدرنتراند، شکل گرفتند. يمگیرد و به حاشیه يمها( را ناديده یتاقلو  هافرهنگخرده

  ابژه  و   سوژه  تاريخي،   یامثابه برساخته به  و   گفتماني   امری  همچون  حافظه  ساختاری،  تحوالت

  بايد  آنچه  میان   مرز  بارها  ايران،  معاصر  دوران  در   گفتماني  تحوالت  شد.   گفتماني   ی هانظام

  در  گسست  ايجاد  به  منجرها  کشمکش  اين  و   داده  تغییر  را  بماند  مسکوت  آنچه  و  شود  گفته

   .است دهش و هويتي معاصر تاريخي  داناييِ  سامانه

های جذب/ طرد  حاضر گفتماني است؛ مطالعات گفتمان به مکانیزم  ۀشناسي مقالروش

پردازد. از همین رو های گفتماني برای انسجام بخشیدن و هژمونیک کردن گفتمان ميو دال

-های معنايي در درون/بیرون گفتمان ميها و تخاصمها، کشمشمطالعات گفتمان به تقابل

دو استراتژی گفتماني   مثابهبهحاضر به تقابل حافظه/فراموشي    ۀلگونه که در مقاپردازد. همان

پردازيم تا  يم ها  يترواهای متقابل و دوقطبي در اين  ياروييرورو به  ينازااست.    شدهپرداخته 

يي همچون فراگیر/طردشده،  هاتقابلهای پنهان در متن را شناسايي کنیم.  يدئولوژی ابتوانیم  

خود/ديگری، حقیقت/واقعیت، قطعیت/ابهام، برجسته شده/به    سته،مرکزگرا/متکثر، پیوسته/گس 

روايت تاريخ رسمي    ۀدهد شیويمها/روايات شخصي که نشان  يتروا، کالن  شده   راندهحاشیه  

از همان واقعه در بسترهای گوناگون حافظۀ جمعي    تاريخي و روايت  ۀ)ايدئولوژيک( از يک واقع

روايت گذشته    ۀو تغییر اين بسترها، چگونه نحو  سیاسي و فرهنگي حاوی چه معناهايي است

 کند.يمو معنای آن را دچار تحول 
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 گذشته بازسازی و اکنون  ثبت عکاسی؛
حافظه است؛ از طرفي نیز تصاوير چونان اسنادی تاريخي منبعي برای   ۀين رسانترمهمعکس  

  بازگويي  برای  هنرمندانهای گذشته هستند.  یت واقع  ازجملهها و  یتواقعدستیابي به بسیاری از  

  و  برده بهره عکس توانايي از ،دارد آنان یهادغدغه در ريشه  روايتي کهو  داستان يک انتقال و

  بر  یرگذاریتأث  برای  عکس  چشمگیر  توانايي  نخست: »عکس  مهم   بسیار  ويژگي   دو   سبب  به

  ديگری  و   است،  واقع   امر  با  عکاسي   ناگسستني  پیوند   از  برخاسته  که  جهان   از  ما   ادراکات

، با نگاه انتقادی و باز  (13:  1396غفوری،)  «فرهنگ  قلمرو  با   عکس   گريزناپذير  خوردگيگره

ابزار انتقال   ،اختراع دوربین  تا پیش از  کنند. يم   فراهم   را  جهان  بازتولید  امکان  خود  ۀانديشان

محیطي ديداری را   هاعکساما امروزه    ؛حافظه بود  يژه انتقال حسي از گذشتهوبهها و  يشهاند

آگاهي    ۀکنندیینتعروايت گذشته و    ۀکه با به تصوير کشیدن تاريخ، وظیف  اندآوردهبه وجود  

به   را  جامعه  برای    دارندعهدهتاريخي  موقعیتي  تاريخ،  بازسازی  با  فراهم    گذشته  در  تأملو 

تصويری فشرده از تاريخ برای سپردن آن به حافظه    ،کردن زمانبا متوقف  هاعکسآورند.  يم

 انگیزانند.  يبرم ها را يتداع ای از یرهزنجآورند و يمبه وجود 

واقع بازنمايي  مدعي  استعکاسي  و  يعني    .یت  بیروني  جنبـۀ  جهان   مشهودهمـان 

. تصاوير از  کنش جمعي يک اجتماع است  يتفردی و درنها  ی هاکه حاصل کنش  پیرامون ما

روايت    چنانچهند،  شويممند  يختارشوند  يمزماني که برای شرح و توضیح گذشته به کار گرفته  

د  شويم د به روايتي جمعي تبديل  واقع شو  موردقبولمفروض و  حافظۀ جمعي    عکاسانه از سوی

های مسلم گذشته نمايش، تبديل به يادمان  ۀکشیدن تاريخ چونان صحنترتیب با پیشاينو به

 کنند.  يمده و شیوه انديشیدن ما درباره امر گذشته و تاريخ را دگرگون ش

 روايي   عناصر  از  یریگبهره  بازنمايي تاريخ چه واکاوی تاريخ با  مثابهبهچه    ،مديای عکاسي 

 فراهم   او  برای  را  امکان  اين  و  خوانديفرام  تصوير  دروني  روابط  کشف  به  را  مخاطب  نمايشي،  و

 بگیرد   خود قرار  تاريخي  ۀخاطرات و حافظ  با  تعامل  در  تصوير  دنیای  به  شدن  وارد  با  سازديم

  .دوشيم  فرهنگ  و  جامعه  تاريخ،  از  جديد  تصوری  ايجاد  و  معنايي  یهاافق   گسترش  موجب  که

مان را در دسترس يجمع  ۀدر حافظ  رفتهازدستو    شدهفراموشنیروی تاريخي عکس، جهان  

قرار   مقابل ديدگان  و  يمو  آن،    واسطهبهدهد  میانجي  اکنون  يمو  از چشم  را  توان گذشته 

انتقادی، گامي در    ۀبخش انديشييرهادرباره گذشته از طريق فرايند    تأملنگريست و از طريق  

به يادآوردن، تالش برای فراموش نکردن و    چراکهبرداشت.   ها انسانجهت رشد آگاهي جمعي  

 حافظه و تاريخ.  ی انتقادی آدمي است علیه مصادره شدن هاتالشبه خاطر سپردن يکي از 

عکس میان  اين  فرم    باقدرتشده    پردازیصحنه  هایدر  خاطر  به  بیشتر  اثربخشي 

خود،روايت    ایواقعه  و   رويدادی  مکاني،   بازسازی  است؛  گذشته  بازسازی  برای  امکاني   گون 

  مفهومي   هنر  جريان  در  را  شدهپردازی صحنه  عکاسي  ۀپیشین  هنر،  مطالعات  در.  درگذشته

افزايش    کرد؛   دنبال  توانمي گذشته    ۀيری گذشته در قالب عکس در چند دهپذدسترس با 

همچون آثار کانسپچوال    مفهوم،  و  ايده  به  بیشتری  توجه  مندانتوسط تمامي اقشار جامعه، هنر
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در  انتقال   برای  اییلهوستنها    عکاسي  ديگر  و   دادند  نشان  خود  ۀعکاسان  هایييبازنما  آرت 

  بیان دنبال  به شده یپردازصحنه یهاعکس با  هنرمندان و  نبود تصاوير ثبت طريق از واقعیت

  ازمتأثر  و  ادامه درمیالدی و  80 ۀاز ده. بودند خود اجتماعي يا  شخصي ی هادغدغه و  معناها

  میان  قراردادی  مرزهای   شده  یپردازصحنه  عکاسي   ،مدرنپست  هنر  گراييالتقاط  های یوه ش

  يک  صحنه،  طراح  يک  کارگردان،  يک   مقام   عکاس در  هنرمند  و درنورديده    را  هنر  مدياهای 

  و  ذهني   هایيمشغولدل  و   ها يدها  ها، يشهاند  تا   شود يم  ظاهر  بازيگر   حتي   و   نويسيشنامهنما

 .  بگذارد نمايش  بسازد و به را اشيشخص

  یسازوکارها  از  استفاده  با   بلکه  کند؛ينم  عکاسي   فقط  هعکاسان  درام  اين  در  هنرمند

فیلم  در  کهطور  همان   تصوير،  ساخت  گوناگون سنديت،  اگونه  افتد، يم  اتفاق   يک  ارجاع،  ی 

-22:  1388  نوريان،)  کنديم يباشناختي بازنمايي  زيي را در قالبي  گراواقعديدی انتقادی و  

از عکاسياين  (.  18 بهبه  شیوه  امور  بازتولید  برای  عنوان امر واقعي دارند،  واسطه قدرتي که 

  که است اين عکاسي طبیعي ای داشته باشند. کارکردتوانند تأثیر فرهنگي و تبلیغاتي ويژهمي

عکس  اما  ،شودمي  اجتماعي   و  فردی  زندگي  خاطرات  و  رويدادها   فراموشي  مانع های  در 

  شدهطرد و به فراموشي سپرده  از بازتاب رخدادها، آنچهپردازی شده با کارکردی فراتر  صحنه 

کرد و دامنه ادراک را گسترش داد و کیفیت آن را دستخوش    حاضر  و   زنده   دوباره   توانمي  نیز  را

 تغییر نمود.

  عکاس .  است  مفهوم  و   معنا   يک   بازنمايي   که   واقعیت  بازنمايي  نه   عکاسي   ژانر  اين  در   هدف 

  باهم  را  ذهني   و   عیني  دنیای  ترتیباينبه  و   گذاردمي  نمايش  به  را  شدهساخته  هایواقعیت

  تاريخ  و   قدرت  مناسبات  هنر،   رسانه،   معموالً  پردازصحنه   عکاسان   مشغوليدل».  آمیزددرمي

خودشي است رها از زمان و    های عکاسي، تصوير؛در ديگر سبک  (.16:    78  فخريان،)  است«

های کارگرداني شده، هنرمند از مکان و اين همان سرشت عیني عکاسي است اما در عکس

بندی  کاوی عکاسانه برسد و با صورت  کند تا به داللتگری و معناداری و معناامور و اشیا گذر مي

کند،  ايجاد ميگیری صحنه و عناصر عکاسي  و ساخت و تغییری که در فرايند پردازش و شکل 

های ذهني خود باشد  رود تا راوی دغدغهاز احوال سوژه، اشیا و جهان پیرامون خود فراتر مي

برتری  وگردد  چیز از مقابل دوربین به پشت دوربین و به ذهن عکاس برميترتیب همهاينو به

اسي فراتر  دهد و اهمیت سوژه از ابژه عکعینیت هنر عکاسي، جای خود را به ذهنیت در آن مي

 رود. مي

 

 هاشدهفراموش یادآوری:  عینی  شاهد یک روایت به
 ايران،   معاصر  تاريخ  بر  حاکم  سازسرنوشت  جريانات میان  در  به روايت يک شاهد عیني پروژه   

  ناموران  از تن  مرگ، تشییع و دفن هفده «ۀنحو» و «صحنه »  نگریجزئي و  موشکافي سراغ به

  قالب  در  تاريخ  روايت  با  و  بپردازد  ملي  حافظه  قبر  نبش  به  حقیقت  در  تا  رودمي  معاصر  تاريخ

شود و    منجر به اعتال و تحول در حافظه  تاريخ  با بازسازی  عکاسانه،   برخورد  هیئت  در  تصوير
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به  آشنا  هافراموشي   اين  خطرات  با   را  ماگونه  بدين »عکس  چراکه  پیامکند،  يک  آور عنوان 

 بازيابي، بازتاکید و يا حتي دگرگوني اسناد تاريخي برخوردار است« تاريخي از قدرت اصالح،  

سرکوبي که  ،شده تاريخ ايران هستندخاطرات سرکوب  ۀمثاب(. اين افراد به44: 1396)غفوری،

های آن را از  توان نشانهجمعي جامعه شده است و مي  ۀموجب روان زخم تاريخي در حافظ

، پناه بردن به گذشته و تغییر امید از آينده نازعه آمیزهای فکری و فرهنگي مچندگانگيطريق  

  ۀ به گذشته  شناسايي کرد. هنرمند با به نمايش درآوردن رويدادهايي تروماتیک به روايت چرخ 

سیاست طريق  از  تاريخي  خشونت  ايران تکراری  معاصر  دوران  در  فراموشي  و  حافظه  های 

 پردازد.  مي

  تاريخ،  بازسازی  از طريق  عکاسانه  درام  اين  در  حافظه  ايدئولوژی  علیه  مقاومت  ۀسوي

  هنرمند  بخشهويت  و  فعال  و  جويانهمقاومت  فرايند  شاهد  اثر   اين  در.  است  اثر  خلق  ۀدستماي

 طور به  که  اخیر  صدسال   فرهنگي و هنری  و   سیاسي   هایشخصیت  آوردن  مرکز  به  با   هستیم، که

  در   کنوني  تزلزل  به  اند،دهش   طرد  و   محو  آموزشي  هاینظام  و   آکادمیک  تاريخ  از  محسوسي

 به   هنری  ابزار  و  انتقادی  ديد  با  او.  دهدمي  نشان  واکنش  ملي   حافظه  در  گسست  و  حافظه

  افراد، اين مرگ  روايت با  دارد  سعي و کند مي سفر معاصر تاريخ  و فرهنگ تودرتوی هایداالن

  دهد،  نشان  را  هانسل  شکاف  آن  تبعبه  و   جمعي   هایخاطره  انقطاع   و  حافظه  های گسست 

 تاريخ   ردپای  حقیقت  در  تصاوير  اينشود.    دارخدشه   نسلي  انتقال  است  شده  موجب  که  شکافي

 . بود  شده پوشانده عامدانه که و فرهنگ و زيست جهان معاصر ماست

ی تاريخي  هاگشتگمو    ها گسل  وضعیت  با  مخالفت  در   هنرمند  های عکاسانهگويهگزين

حاکم بر تاريخ رويدادهای معاصر   مسلط  یهاگفتمان هنر، بخش ييرهانقش  باب در و موجود

  ۀضدحافظبر  يعني    شود؛يممحسوب    ضدحافظه  و  ضدتاريخ  نوعي   اثرش،  کشیده  نقدبه   را

  سیاسي  مجادالت   مرز  در  اغلب  که  هايي شخصیت  مرگ  ۀصحن  روايت   بر  تأکید   با  او  .رسمي

  فراخوانده   خويش  ۀجويانمقاومت  گفتمان  مرکز   به  را  شناور تاريخ معاصر  های دال  داشتند،  قرار

به طريق  اين  از  حاشیه  نمايش  و   فرهنگي  های ناسازگاری  و   هاگسست  بیان  و  و    هارانيبه 

زدايي  مان آشناييها از حافظه جمعياست. در حقیقت اين عکس  پرداخته  در تاريخ   هافراموشي

در  .  دارد  سیاست  و   و تعارض هنر  تنیدگي  درهم   به  انتقادانه  از اين طريق نگاهيکرده است و  

خود از    ژه يو  تيخود را بر آن و روا  تیمالک  خ، يتار  یهنرمند با از آنِ خودساز  ، هاعکس  نيا

توانسته گذشته را   رانيا  خ ياز گذشته تار  ريتصاو  اين دستدهد. حضور    يرا نشان م   دادهايرو

 عکس دارد.   ياسیمعاصر گرداند؛ که نشان از کارکرد س

رنگتصاوير مجموعه تحت استتسلط  تیره  به  که وی مي  چرا  ، های  را  اندوه  خواسته 

 ، تصوير بکشد از آنجاکه رنگ سیاه نماد سوگواری است و بااحساس غم و اندوه در ارتباط است

هايي  جا لباس سیاه بر تن دارد. هنرمند همچون مسافر زمان به صحنه هنرمند خود نیز در همه 

ضي است که وی بر آن  حساس از تاريخ سفرکرده و شاهد عیني ماجرا است. و اين همان تناق

 دسترس   در  آنان  مرگ  صحنه  از  ها عکسيزمان   آن  در  عکاسان  حضور  يعني باوجود  ،داردکید  أ ت

دارد،    و   نیست  عموم عکسي وجود    به   تا  شودمي  نگهداری  ها بايگاني  و  آرشیوها  دراگر هم 
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تحلیل تصوير، تصوير ساخته است. در  بدين ترتیب وی برای مردم بي.  شود  سپرده  فراموشي

 پردازيم.  گونه از روايت را بازشناسي کرد که در ادامه به آنها مي  توان سهتماتیک آثار مي

 

 های محذوف: مرگ قهرمان روایت
ايران،    ۀکارگرداني و نمايش تراژيک صحن از ناموران معاصر  نقش و کارکرد  مرگ هفده تن 

کشد.  صر را به تصوير ميهای حافظه و فراموشي در حذف روايت قهرمانان ملي معا سیاست

اين  ها،  های نمادين معاصر از طريق حذف و ناديده گرفتن آنياد و خاطره شخصیت  ۀمصادر

ها و قهرمانان خود را از واقعیت رويدادها و  که روايت  کند را برای فرادستان فراهم ميفرصت  

گروهي  کشاندن  فراموشي و به  دنران  حاشیه  به  تحوالت اجتماعي بر ديگران تحمیل کنند و با

گیرد؛ چراکه قهرمانان  های مقابل ميقهرمان را از گروه ، قدرت از آنِ خودسازیها از شخصیت 

برای همراه کردن تود انساني ظرفیت مناسبي  اجتماعي و  مردم در عرصه   ۀو نمادهای  های 

   سیاسي دارند. 

پیروز  انقالب با قهرمانانشان  را در  ورهو همین قهرمانان اسط  شوندميها  های مقاومت 

بخشند، همچنین هويت و افتخار يک ملت در مقابل ديگران با  جمعي جامعه شکل مي  ۀخاطر

تعريف مي بهقهرمانانش  جامعه  افراد  آنشود.  افکار  با  ميراحتي  و همدل  و  شوها همسو  ند 

هنرمند  نند؛  کهايشان دنبال ميباوریها و قهرمانسازیها و آرزوهايشان را در قهرمانآرمان

ها در صورتبندی  کردن آن و برجسته  معاصر و فراخواندن  نامورانبا بازسازی صحنه مرگ  نیز  

اکره بر سر  به مذو    متفاوت از سوژهي  ايجاد آگاه   برای  ایويژهروايت گفتماني  ،  ي خودنگفتما

   د.د مي پردازمعنای آن و خلق معنايي جدي

در اينجا توان  را مي  انقالب ها  هایشخصیت بازنمايي و روايت عکاسانه آزاده اخالقي از  

های مشروطه خیلي زود  قهرمانکرد.    مشاهده «  اسالمي»و انقالب    «مشروطه»انقالب    در دو 

پاس رشادت و  ، به1357اسالمي  جز ستارخان و باقرخان که بعد از انقالب  فراموش شدند. به

  .  گذاری گرديد هايي از آنان ساخته شد و خیاباني به نامشان نامها و فیلمتنديس  شانقهرماني

 داشتند از تاريخ به حاشیه رانده   يدر بیداری و آگاهي مردم نقش پررنگکه  نیز  ديگر  گروهي  

از خطبای مشهور  که  اله ملک المتکلمین  حاجي میرزا نصر از آن جمله  .  و فراموش شدند  شدند

سر دور مخالفین  از  و  مشروطه  بود.  ه  دولتیان  ظلم  و  قاجار  سلطنت  افعال  و  اعمال  سخت 

به همین   صوراسرافیلپرتیراژش    ۀروزنام  واسطهمیرزا جهانگیرخان شیرازی که به  همچنین  

پرداختند و بر هدف و  مي  طبقاتي  ۀفاصلبحث بر سر  به  اش  در روزنامهنام مشهور شده است،  

تأکید داشتند. مقاالت  و مبارزه برای جنبش مشروطیت    و اصالحات ارضي  گریانقالبي  ۀناممرام

شد و سرشار از انتقاد  ای سیاسي محسوب ميبیشتر بیانیه   صوراسرافیل  ۀجهانگیرخان در نشري

در مقابل  جمهوريت    خواهانه و اصولهای آزادیدفاع از آرمان  و های حکومت وقت،  به سیاست

بهقاجار  حکومت سلطتني   ايران که  طوری بود؛  در  روشنگری  عصر  فرزند خلف  را  او  دهخدا 

مربوط به آن    ی هاييبازنمادر  اين دو تن در دوران پسامشروطه و در حکومت پهلوی  .  دیناممي
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ترديدها  گرفتند.  ری رسمي از انقالب مشروطه قرارگاهمچنان مورد ترديد و ظن تاريخنرخداد  

خود را در نصب تنديس ملک المتکلمین اثر هنرمند برجسته استاد ابوالحسن صديقي نشان 

کنار  آباد  از معرض ديد مردم در میدان حسن  1336در سال  داد و شش سال پس از نصب آن،  

   .گذاشته شد

 
 (1394)اخالقي،    1287تیر    3. مرگ جهانگیر خان صوراسرافیل و ملک المتکلمین،  1تصوير  

 
 

برخالف ديگر  در عکس مربوط به بازسازی مرگ جهانگیر خان صوراسرافیل و ملک المتکلمین،  

ز ايشان فقط رد خوني  حضور ندارند و اشدگان  کشتهپردازی شده اين مجموعه،  تصاوير صحنه

راه آرمان مشروطه    شدنشان درای است از اثربخشي اين خون و کشته که استعارهشود.  ديده مي

آزادی.   برای  و هدفشان  خواست  رسیدن  ثمر  به  در    آنهاو  نه  و  تاريخ  در  نه  و  يادها  در  نه 

اما اثرشان بر تاريخ )پیروزی انقالب    ، تصوير حضور پررنگي ندارندتصويرسازی برای اين ملت بي

  حاشیه راندهمشروطه به    ۀگفتمان حافظآنها از  مانده است.  مشروطه( با ريختن خونشان باقي

اند. ويژگي  های تاريخي به فراموشي رفته گسست درخورد و  اند و نامي از آنان به چشم نميشده

بدين معنا که از   ،حضور عکاس در آن استو بسیاری از تصاوير اين مجموعه ديگر اين تصوير 

ولي هرگز عموم مردم دسترسي    ،هايي وجود داردآن روز و لحظه مرگ اين دو قهرمان عکس

راکنده، گسسته يگاني تاريخ تصويری مدرن ايران، پ زيرا که عموما بااند.  ها نداشتهبه اين عکس

»شايد انفجار بمبي که گماشتگان محمدعلي شاه در دوران  گشته است.و بعضا مخدوش و گم

ای  استبداد صغیر در عکاسخانه آنتوان سوروگین کار گذاشته بودند که پنج هزار نگاتیو شیشه

فشردهاو   تمثیل  برد،  بین  از  تاريخ را  با  ايرانیان  ما  تصويری  حافظه  و  بايگاني  نسبت  از  ای 

دوران پهلوی اول نیز دو هزار نگاتیو ديگر او توقیف شده تا پروژه    رپرتالطم ايران مدرن باشد. د
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:  1395  )صارمي،   تجدد و بازنمايي تصويری همبسته آن در منطق حکمروايي تازه جاری شود«

141.) 

طريق   چه ازدر جريان مبارزه با حکومت پهلوی  مبارزان سیاسي    ، برخي از دومین گروه

اما   ، نیروها به جمهوری اسالمي رأی دادنداين  اغلب. اگرچه بودند عمليمبارزات فکری و چه 

های مارکسیست های گروهتندرویها از انقالب، منازعات قدرت را بیشتر کرد. خواهي آن سهم

شد و به تدريج از میدان سیاست حذف  مذهبي  نیروهای    ديدگاه با و شکاف  اختالف  موجب  

شدن گروهي از    رانده  حاشیه   های مارکسیست از میدان سیاست موجب بهگروه حذف  شدند.  

 روايت انقالب اسالمي شد.  اين جريان از  افراد

 
 (1394)اخالقي،    1354فروردين    29،  های اوين تپه.  2تصوير

 
 

که   است  های انقالبيگروهچند تن از اعضای  کشتن    ۀصحنبازسازی    2شماره  عکس  

الهام گرفته است.   1808سوم ماه مه  معنا انقالبيِ فرانسیسکو گويا به نام  تمامهنرمند از اثرِ به 

ناپذير  نشان از عزم راسخ و خلل  دارند که  استوار و محکمهايي  گام کنندگان  شلیک در اين تصوير  

غیراز قهرمان روايت، مچاله و آشفته و  شدگان همگي به؛ در مقابل کشته استدر کشتن  آنها  

بيبي و  شدهقرار  تصوير  است.  ثبات  تصوير  در  آنان  شدن  مغلوب  و  مقهور  از  حاکي  که  اند 

ای است بر  که نشانهلباس تیره بر تن دارند    ماموران رژيم گذشته هستند که  کنندگانشلیک 

اند  هايي به رنگ روشن تصوير شدهلباس  با   شدگانکشتهتیرگي و سیاهي افکار و جنايت آنان و  

قامت  راست   شخصیت اصليسوی آينده دارد.  گناهي و حرکت و امید بهکه اشاره به آزادی و بي

راه هدف    ايداری درايستاده و پاهای استوار و مستحکم او در مرکز تصوير، نشان از استقامت و پ 

هايش  دست  ، میردميدر مقابل نظام ترور و سرکوب پهلوی  که قهرمانانه  ی  بارزمو آرمانش دارد.  

آسمان،   به  رو  گشوده  بازواني  آمادگي  ۀنشانبا  اطمینان    پذيرش،  اشاره و  همچنین  است. 
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دارد.    سوی آسمان نشان از آزادی و اعتالی روح و پذيرا بودن مرگ با آغوش بازبه  شانگشتان

رسد اوست که به استقبال مرگ رفته و نه مرگ به سراغ وی. در اين تصوير  بیشتر به نظر مي

ای مثابه يک شاهد عیني حضور ندارد و فقط نشانهبرخالف ديگر تصاوير اين مجموعه هنرمند به

آنها مستقیمي بر مخفیانه کشته شدن    ۀتواند اشارمي  که  ؛خورد ( به چشم مياز او )شال سر

هیچ شاهد عیني در تصوير نیست و تاريخ نیز مرگ تراژيک آنان را به فراموشي    اين بارباشد.  

 سپرده است. 

 

   های مبهم: در مرز ابهامروایت
مدرنیستي به اين رشته پستهای فرهنگي و فهم  رويکردهای جديد به تاريخ که از چرخش در  

مسئلحاصل است،  موردابهام  ۀشده  بسیار  تاريخ  بودن  نگاه،  آمیز  اين  در  تاريخ  است.  توجه 

گفتماني برای بازنمايي گذشته است و در حقیقت خود تاريخ امری گفتماني در نظر گرفته  

تفاوت است میان    شود.مي و    «ريختا»در تاريخ تفسیری، ديگر تاريخ همه گذشته نیست و 

گذشته را در قالب تاريخ بازگو و روايت    ۀو حتي اين امکان نیز وجود ندارد که هم  «گذشته»

های قاطع، روشن و پیروز از خود ارائه ها روايتانقالبها باشد.  . به ويژه اگر تاريخ انقالبکرد

يکي از    شوند. در اين دقیقهشوند يا پنهان ميهای مبهم تاريخ پس رانده ميدهند. بخشمي

دهد که چرا جمعي شرح مي  ۀگردد. حافظها بین حافظه و تاريخ آشکار ميترين تقابلمهم

بايگاني و  دقیق  تحقیقات  باوجود  بهگذشته  ضبط  و  ثبت  و  آرشیوها  و  و ها  مورخان  وسیله 

شدن عوض  و  تغییر  دستخوش  حاضر  حال  در  شکافي  محققان  شاهد  و  است  پیاپي  های 

ای گونهحقايقي که به ؛آکادمیک و فهم و آگاهي مردم از گذشته هستیمآزاردهنده بین تاريخ 

  ،اندشده در ذهن جمعي جامعه جا خوش کردهشده و يا پیکربندی و دوباره بازسازیفراموش 

به تاريخ  در  ابهام  همان  از  دردست   ۀواسطنشان  جمعي    کاری  کشمکش  بر حافظۀ  های  اثر 

غالمرضا  هايي چون  شخصیت مرگ  پردازی  ي و صحنهفراموشي دارد. بازنماي-گفتماني حافظه

بازانديشي در  »طالقاني در جهت دعوت به  محمود  سیدشريعتي، صمد بهرنگي و  علي  تختي،  

تا نشان داده شود که  مورد تأکید قرارگرفته است    های آزاده اخالقي مجموعه عکسدر    «تاريخ

. سرنوشت برخي در تاريخ انقالب  هستندآمیز  چنان پیچیده و رازمهم، هم  برخي رويدادهایچرا  

. اين افراد در  باشدميو روايات گوناگوني از نحوه و چرايي مرگشان مطرح  است  مبهم    همچنان

بودند يا به مرگ طبیعي يا تصادفي    سیاستها قربانیان  شدن هستند. آيا آنمرز مرگ و کشته

 از دنیا رفتند؟  

بنیانگذار انقالب  مبارز و که از روحانیون ، طالقانيمحمود سیداز مرگ چهار دهه بعد از 

های مبارزاتي و مرگ  . فعالیتهای مبهمي درباره مرگ ايشان مطرح استبود همچنان روايت

تاريختا مدتايشان   ناديده گرفته شد.ها در  انقالب  مرگ را  رسمي مرگ وی    روايت  نگاری 

و    ،کند قلمداد ميطبیعي   نزديکان  برخي  دانستهاما  را مشکوک  ايشان  مرگ  اند.  طرفداران 
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  ن، ي)خبر آنال  « دهندو انگلیس نسبت مي   شورویآن را به  حتي برخي    مرگ مشکوکي که»

1396 :705764). 

. در جلوی تصوير داردزمینه  زمینه و پسمرگ طالقاني دو بخش پیش  ۀتصوير صحن 

از شیون و زاری   . اعضای خانواده وی باشند رسد از  تابوت و افرادی قرار دارند که به نظر مي

است. کودکي در جلوی تصوير با نگاهي پر    خبری نیست. کل تصوير را بهتي عمیق فروبرده

 مجاوران تابوتاش توجه ما را از آرامش مصنوعي حاکم بر  نگرد و با نگاه خیرهتقاضا به ما مي

همه  ؛ن نیز در حالت عزاداری نیستندگروهي از مردم قرار دارند که آنا ۀزمینربايد. در پسمي

گويا حتي شک    ،اند هايي که بیشترشان را شوک فراگرفته به تابوت خیره شدهبا تعجب و چهره

زمینه،  اما در پس  ؛زمینه حاکم استدارند که کسي در تابوت باشد. سکون و سکوت در پیش

، حالت هجوم و تمايل  ها و نگاهای خیره و پرسشگر افرادقرار گرفتن دست  توجه به نحوهبا  

را مي به صحنه  ورود  فشار ميبینیم؛ دستبرای  و گويا همه ميها  در  آورند  بدانند  خواهند 

صحنه را    است که گويا بايد سکون و تسلیم در جلو  ایسو چه خبر است. تصوير به گونه اين

القاني  پردازی مرگ طصحنه  روايتي که در  زمینه توضیح داد. سوگیری هنرمند، و برای پس

 دارد.ما را همچنان در مرز مبهم تاريخ نگه مي ،گرفته است مورد تأکید قرار

 

 ها شده: دیگری  های به حاشیه راندهروایت

 پردازی مفهوم  اين.  دهندمي  ارائه  «ديگری»  و  «خود»  از  فرهنگي   معنايي   اغلب  هاگفتمان

 نژاد   سنت،  زبان،  ورسوم،آداب  مذهب،  همچون  گوناگوني  هایساحت  تفاوت در  ايجاد  با  معموالً

  خود،   ارزشي  هاینظام  و  معناها   سازیبرجسته   طريق  از  مسلط  گفتمان  و   گیردمي  انجام...    و

  در   آن  از  پس   و  دهدمي  افزايش  را  «ديگری»  و  «خود»  بین  ۀفاصل  و   کرده   پررنگ  را  ها تفاوت

  گفتماني   هایچرخش   همانیت، موجبو تقويت اين    ديگری  راندن  حاشیه  به  با  گفتماني  نزاع

  در  شده  رانده  حاشیه  به  هایديگری.  دشومي  جامعه  سطح  سازی همگاني درمجابتبع آن  و به

مرضیه و    عشقي  میرزاده،  يزدی  فرخي  فرخزاد،  ثالث، فروغ  شهید  سهراب  عکس   مجموعه  اين

دريافت، نزاع    توان از اين چینش عکاسانهديگری که مي  ۀاحمدی اسکويي است. معنای نهفت 

های ارزشي از تجلي و کارکرد کامل داللت  سیاستفرهنگي ست. نهاد    ۀبر سر نمادها و سرماي

های  کند و با نمادسازیو معنای نمادين اين افراد با حذف و طردشان در تاريخ، جلوگیری مي

سوی پیروی وسوی فرهنگي و اجتماعي را بههای نمادين حقیقي، سمتجديد و تغییر سرمايه

 دهد.  وق ميها و نمادهایِ بر پايه ايدئولوژی خود ساز الگوها، نشانه

ها  و خصلت دگرسازی گفتمان  «ديگری»يا همان طرد  شده راندههای به حاشیه روايت 

فرهنگ و هنر شامل    ۀشود که در حوزکاری و تحريف در حافظه فرهنگي را موجب ميدست

سرمايه حافظه،  تمام  تحريف  کارکردهای  از  است.  ملت  يک  نمادين  غیرمادیِ  و  مادی  های 

تهنجارسازی که  است  فرهنگي  شیوهای  در  طبق  ۀغییر  تفکر  و  و    ۀزيست  متوسط 

ايجاد سبک زندگي،  فرهنگخرده آرزوهای مشترک برساخته موجب    اتتمنیّها در جهت  و 

شده و اين امر ابزاری برای اعمال قدرت و کنترل و برقراری نظم و همبستگي و يکپارچگي  
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ارائ با  همسان  ۀاجتماعي  روايت  روايک  تنوع  که  است  جامعه  از  های  ها، سبکيتساز شده 

 گیرد.  های نمادين و تنوع رمزگان فرهنگي را ناديده ميزندگي، سرمايه
 

 ( 1394)اخالقي،  1358شهريور    19. مرگ محمود طالقاني،  3  تصوير

 
 

آنتاگونیستي شدن  سازی  اين قطبي بهو  منظور برساختن ذهنیت مشترک در  حافظه 

و زيستن را    انديشیدنشده، سبک خاصي از  های مشترک تعريفجامعه، با رمزگان و ارزش 

زيسته جامعه   ۀهای خصوصي زندگي افراد و بر تجربر حوزه دروني کرده است و بدين طريق ب

 يابند.  نیز تسلط مي

يک »زن«    عنوانو به  داد   پروبالبا آثارش به جرياني تازه در زيست شاعرانه  فروغ فرخزاد  

ترين  براهني بزرگرضا  زعم  فروغ به  گفت. محابا سخن  ترين ابعاد وجودی خود بياز شخصي

گويد: »وی نخستین زني است که علیه  اش ميدرباره  چنانچه اواست.    تاريخ ايرانشاعر در  زن  

را در زندگي شخصي و  اين قیام  به  خانواده قیام کرده و  اصلي   ۀعنوان مسئلزندگي شعری 

اين قیام علیه رأس خانواده، قیام علیه تاريخ  زندگي و هنر يک زن شاعر متجلي کرده است.  

(.  1062:  1371« )براهني،گیردميآن بر محور تسلط مرد شکل    چیزهمهمذکر ايران است که  

گفتمان   در  نشده  بازنمايي  ديگری  حوز  فرهنگيفروغ همان  بازگشتش  با  که  است   ۀحاکم 

شاعر و ساختارشکن، خود  عنوان زني  فروغ بهگیرد.  به پرسش ميمعناهای گفتمان مسلط را  

از ديدن و کسب هويت زنانه در نظامي که تبعیض جنسیتي با  و آثارش شیوه های ديگری 

هژموني شده بود را پي گرفت و قرارها و قراردادهای سنتي جامعه را ي  های سنتهنجارسازی

 به چالش کشید. شعر وی بدون ترديد شعری اعتراضي است.  
  دخالت هنرمند درواکنش و  در بازسازی صحنه مرگ فروغ فرخزاد،  توجه  جالب  ۀنکت

از شايد که    ؛ کند تا شايد بتواند نجاتش دهددود و تالش ميسوی سوژه ميصحنه است. او به
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و   اين صحنه  در  اخالقي  را عوض کند.  تاريخ  احمدی   ۀصحناين طريق مسیر  ترور مرضیه 

سوژ به  ميزن  ۀ  نسبت  نشان  همواکنش  و  همدردی  تا  به دهد  اعتراض  در  را  خود  سويي 

به نوعي  اين تصاوير    فشارهای اجتماعي و محنت و رنج ناشي از فرهنگ مردساالر نشان دهد.

از طريق   اجتماعيبرابر  شرايطايران برای دستیابي به  زنانمند  مبارزات هويتتاريخ بازسازی 

 .    دهدرا نشان مي زنانهحافظۀ جمعي  واکاوی در
 

 ( 1394، )اخالقي،1345بهمن    24  . مرگ فروغ فرخزاد،4  تصوير

 
 

 گیری یجهنت
حافظۀ جمعي   بود. با طرح مفهومحافظۀ جمعي    و  هنر  کنشاز برهم   يپژوهش حاضر پرسش

شد کشمکش  ،تالش  عکس    يفراموش- حافظه  يگفتمان  هایبه  مجموعه  روا»در   ک ي  تيبه 

شدن حافظه به ما امکان داد تا به    کیپروبلمات  ي چگونگ  لتحلی.  شودپرداخته  «ينیشاهد ع 

  يحافظه در دوران معاصر پ های گفتمان انيدر جر یهنرمتن   دیتول دهیچیو پ  قیساختار عم

بررسميببر با  ا  يفراموش- حافظه  يگفتمان  هاییاستراتژ  ي.  گونه   نيدر  عکس سه  مجموعه 

حافظۀ    ۀمطالع.  دش  لیو تحل  شناسايي (  شدگانطرد  و   شدگانحذف  شدگان،)فراموش  تيروا

  جمعي  هويتکسب    و   تاريخي  آگاهي   ادراک  و   فهم  بهنوعي نبرد معناست که درنهايت  جمعي  

  به  و  هايتداع   امکان  و  شرايط  یرتأثتحت   حافظه  ساخت  یسازوکارها  کند.يمکمک  

  های . استراتژسازد يم  تاريخي  تروماهای  متوجه  را  ما  حافظه،  منازعات  در  جمعي  هایی خاطرآور

  بهمتفاوت    و مخالف  نیروهای حذف  و  سرکوب  طرد،  کنترل، با  حافظه  گفتماني  یهاچرخش  و

  بازتولید  در  تضاد  ايجاد  و  اجتماعي   انسجام  ديدگيیب آس  باعث  بازنمايي و روايت تاريخ،  کمک

  گردد.مي  تاريخي  و  هويتي  هایگشتگم   و ها  گسست  آمدن  وجود  به  و  فرهنگي  یهاانتقال  و

  و  تصاوير  انبوه  ، هارسانه  طريق   از  بیشتر  که  حافظه  نمادين  وجوه  گسترش  با  امروزه  همچنین
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 با   که  است  گرفتهشکل  ایيافتهسازمان  یهاحافظه  ،دادهرخ   ديجیتال  فضای  و   عکاسي  ايماژها،

  مرکزگريز  تمايالت  و   هايترواکالن  علیه  مقاومت  به  میل  و  فردگرايانه  ی هاارزش   روزافزون  رشد

  خوانش تا  آمده  به وجود مقاومت جمعي ی هاحافظه برای امکان اين  ،مدرنپست  هنر از متأثر

  از  يکي  که  شود  خلق  آثار هنری  مرکزگرا،  یهاحافظه  علیه  و  کند   عرضه  ما   به  را  نو  فهمي  و

  ۀدر مطالع  .است  «عیني  شاهد  يک  روايت  هب»  ۀمجموع   آن،  متأخر  و  معاصر  یهانمونه  ينترمهم

های  ها و شخصیتشد درک و شناخت و واکنش ما از روايتدادهشده نشانهای بررسينمونه

  عکاسانه،اين درام    حقیقت  در  .فراموشي است-های حافظهنتیجه عملکرد گفتمان  در تاريخي

 بسترساز   هاعکس  اينو نقدی بر وحدت تصنعي ايجاد شده است.  ملي    ۀبازانديشي در حافظ

  نيا  لیو تحل  يبا بررس.  هستند  ايران  معاصر  دوران  در  حافظه  هایسیاست  کشیدن  چالش  به

  هایسیاستفوکو هر جامعه    زعمبهيا    ست،یهمان گذشته ن  خي که تار  م یابي يمجموعه عکس درم

 گذشته تواند چیزی جز دوباره نگريستن به  و از اين رهگذر تاريخ نمي  کلي حقیقت خود را دارد

  مقاومت،  –  قدرت   بازی   تواند در گونه هنرمند ميو اينهای خاص باشد  با اهداف و ايدئولوژی

  تاريخي   1يک عمل   و همچون  دهد  ارائه  شخصیت های تاريخيا  و   رويدادها   از  را  خود  های روايت 

به  که  فرابخواند  چیزی  آن  تماشای   به  را  ما   دارد  تالش   شدگي و سوژهطبیعي    جهت  اغلب 

. هنرمند  ايمبوده  غافل  آن  از  ايدئولوژيک تاريخي،  و  سیاسي  های بازنمايي  تسلط  اثر  بر  ،گفتماني

از    پیدا  آزادی  و  بیان   قدرت  ايدئولوژيک،  ۀحافظ  تا  کند مي  فراهم   را  ایويژه  فرصت و  کند 

 مرزهای مبهم تاريخ عبور کرد. 
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 منابع 
 . تهران: گالری محسن به روایت یک شاهد عینی .(1394اخالقی، آزاده )

  ، ترجمه حمید احمدی، تهران: نشر نیهویت ایرانی .(1395، احمد )اشرف 
ویژگی گزینشی روایت برای تعریف پدیده ایدئولوژیک کردن خاطره و فراموشی، و استفاده از  ».  (1393بابک معین، مرتضی )

 47- 60، صص4  شمارۀ ، مطالعات فرهنگی، «هویت جمعی
 تهران: انتشارات زریاب اپ اول، چ ، 2لد ج ، در مس  الط .(1371)اضبراهنی، ر

 . نگار ویژه انتشارات :تهـران اول،   چـاپ فـتح الـه نـوری،  غـالمحسـین ۀترجم ، نگریسـتن هایشیوه .(1388) جان برجر، 
 .گفتمان  انتشـارات فرهنگ: تهـران  اول،  چـاپ ، ایرانیـان میـان در غیریت و هویت روایت .(1384) محمدرضا ، تاجیک 

کارشناسی ارشد، تهران،  ۀ  نام، پایانبررسی عکس کارگردانی شده در آثار گریگوری کرودسون   .(1388تیموری، مرتضی )
  هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران.ۀ دانشکد

حیدر  چوبجانعلیزاده   حوز ۀ  حافظ  شناسیجامعه»  .(1396)بستی،  ناپارادایمیۀ  جمعی:  یا  پارادایمیک  راهبرد   ، «مطالعاتی 
   37-70صص  ، 4 مارۀش ، فرهنگ

خبر ۀ  شهریور،  شمار  19،  خبر آنالین،  «اهلل طالقانی: کار روسها بود یا انگلیسها؟مرگ مشکوک آیت»  .(1396)  خبرآنالین
705764 

،  3ۀ پنجم، شمار ۀ ، دور مطالعات اجتماعی ایرانۀ مجل، « مطالعات فرهنگی و مطالعات حافظه» .(1391سعید )ذکایی، محمد 
 72- 94صص 
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